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Передмова
Компанія Торгсофт працює для власників дрібного і середнього бізнесу, допомагаючи
підприємцям розвивати свою справу. Наше завдання - сприяти розвитку малого бізнесу,
робити його стабільним і процвітаючим.
Зв'язок реального, "життєвого" обліку та управління бізнесом очевидний. Ми в своїй
роботі спираємося саме на потреби бізнесу в оперативному управлінському обліку і
пропонуємо комплексне і недороге рішення для автоматизації роздрібної торгівлі. За час
розвитку програми і ведення власного бізнесу, накопичилася маса знань і секретів по
організації обліку підприємця. І всі вони поступово втілюються в програмі.
Відмітна особливість компанії Торгсофт в тому, що ми даємо власнику бізнесу готову
систему для управління магазином, яка включає: програму і її підтримку, торгове
обладнання, консультації і допомогу.
Компанія працює вже 12 років і має представництва в регіонах України, а також в Росії,
Білорусі, Молдові, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані, Литві, Грузії,
Чехії, Швейцарії, В'єтнамі, Китаї та Японії.
Компанія Торгсофт - розробник програмних продуктів, відомих під торговими марками
ТОРГСОФТ, ХотейСофт і Softion. Всі наші програми зареєстровані в Департаменті
інтелектуальної власності України (Свідоцтво. № 28184, № 28184).
"Від місця на ринку - до магазину, від магазину - до торгової мережі"!
Ми по праву вважаємо це нашим девізом. Тому що цей шлях пройшли тисячі
підприємців, які працюють на Торгсофт. Кількість користувачів зростає з кожним днем,
і нам буде приємно бачити Вас в їх числі!

Компанія Торгсофт®
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Початок роботи
Ласкаво просимо!
Ми раді, що Ви вибрали простий і потужний продукт для ведення обліку в торгівлі -

Торгсофт.
Вже через кілька хвилин Ви зможете сформувати структуру Вашої торгової мережі,
створити прихідну накладну, надрукувати на кожен товар етикетки зі штрих-кодом і відразу
ж почати продажі товару.

Все, чого Ви потребуєте, тут під рукою.

Наша програма не потребує від Вас глибоких знань бухгалтерії, тому, що
використовується проста прибутково - видаткова схема обліку. Програма забезпечує надійне
зберігання, автоматичне резервне копіювання, захист даних від злому і руйнування. ПЗ
Тор гсофт стане для Вас надійним помічником в бізнесі, допоможе знайти відповіді на
багато запитань. Наша програма безперервно розвивається, накопичує в собі досвід роботи
багатьох підприємців в Україні. Цей досвід стане доступний Вам разом з нашою програмою.

Для швидкого початку роботи з програмою рекомендуємо
звернути увагу на наступні розділи:
1. Для початку роботи в програмі створіть дерево видів товарів (систематизуйте Ваш
товар).
2. Якщо раніше Ви вели облік в іншій програмі, а зараз Вам необхідно перенести
існуючий товар в нашу програму, скористайтеся функцією Імпорт.
3. Якщо на момент початку роботи в нашій програмі Ви хочете в неї внести початкові
залишки, скористайтеся функцією Формування початкових залишків.
4. Для продажу товару скористайтеся функцією Реалізація товару.
5. Якщо клієнт хоче повернути придбаний у Вас товар, скористайтеся функцією
Повернення товару.

Компанія Торгсофт®
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Торгсофт 2022.0.17

Ми знаходимося за адресою:
м Харків, вул. Гіршмана, 16
м. Одеса, Польський узвіз, 6, 2 етаж, офіс 8

Наш сайт: torgsoft.ua
Інтернет-магазин Торгсофт®: store.torgsoft.ua
Форум Торгсофт®:
Для того, щоб перейти на форум Торгсофт, натисніть тут.

Графік роботи Торгсофт®:
З графіком роботи можна ознайомитися тут.
Чекаємо Вашого дзвінка з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00.
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Огляд можливостей програми
Тор гсофт - проста і потужна програма, призначена для організації роздрібної та оптової

торгівлі в магазині або на складі, на основі використання штрихового кодування товарів.
Програма розроблялася таким чином, щоб нею міг без зусиль користуватися підприємець без
бухгалтера. Ця можливість забезпечується застосуванням простої прибутково-видаткової
схеми обліку, яка не вимагає бухгалтерських знань від користувача.
Крім того, Тор гсофт може використовуватися в салонах і дизайн-студіях штор. Програма
враховує специфіку бізнесу з виготовлення продукції під замовлення, де особливо
необхідний точний облік матеріалів і постійне відстежування виконання робіт.
Основні можливості програми при обліку в салонах і дизайн-студіях штор:
- облік матер іалів на складі за р улонами та відр ізами;
- облік зр азків на вітр инах;
- автоматичний р озр ахунок вар тості замовлення;
- облік пер едоплати клієнтів;
- др ук документів на замовлення, для клієнта і для внутр ішнього викор истання, пр и
виготовленні замовлення;
- др ук звіту за підсумками за день (пр ийняті замовлення та отр имані гр оші) ;
- нар ахування зар обітної плати пр ацівникам за підсумками виконання замовлень за будьякий пер іод;
- можливість підключення до пр огр ами електр онного тор гового обладнання:
пр интер ів чеків, пр интер ів етикеток, сканер ів, тер міналів збор у даних.
Застосування програми забезпечує високу швидкість і точність в роботі продавців,
зниження трудомісткості інвентаризації (ревізії), дозволяє ефективно знижувати пересорт
товару, недостачі, вести оперативний контроль залишків товару на торговій точці, підвищує
рівень контролю за роботою матеріально-відповідального персоналу.
Крім мінімального контуру товарного обліку, програма Тор гсофт дозволяє вести
повноцінний фінансовий облік, облік витрат за торговими точками, що дає можливість
щомісяця розраховувати прибуток, отриманий від кожної торгової точки і від роботи всієї
торгової мережі в цілому.
Програма розроблялася спеціально для забезпечення потреб магазину, який торгує
широким асортиментом товарів: одягом, взуттям, іграшками, аксесуарами, сувенірами,
книгами і т.д.
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Розробником і правовласником програми "Торгсофт" є Торгсофт. Торгсофт побудована
на клієнт-серверній технології, що забезпечує обробку даних будь-якого обсягу. Для
зберігання даних застосовується Microsoft SQL Server Express (безкоштовний), розроблена
спеціально для забезпечення потреб малого та середнього бізнесу. Застосування такого
сервера забезпечує високу надійність зберігання даних і високу швидкість їх обробки.
Для обліку товару може бути використаний як промисловий штрих-код виробника, так і
власний унікальний штрих-код, що генерується програмою. Штрих-коди, присвоєні товару,
друкуються з програми на принтері (використовується звичайний офісний принтер або
спеціальний принтер етикеток).
Етикетка товару може містити різну інформацію, в залежності від потреб магазину:

O Назва товару
O Ціна
O Штрих код
O Склад товару
O Виробник, країна
O Рік випуску
O Інформація про підприємця (наприклад, ФОП Іванов)
O Назва магазину
У програмі враховуються наступні види руху товару:

O прихід

закупленого у постачальника товару на склад (магазин). У програмі

можливо ведення будь-якої кількості складів (магазинів) одночасно;

O реалізація товару покупцеві;
O повернення товару від покупця в магазин;
O списання товару;
O переміщення товару між складами (магазинами);
O повернення товару постачальнику;
O комплектація і розукомплектація складеного товару (можливий облік і продаж
товару як поштучно, так і в упаковках).
Робоче місце продавця в торговому залі може включати в себе наступне обладнання:
комп'ютер,

сканер

штрих-коду,

нефіскальний

принтер

чеків,

офісний

принтер,

спеціалізований принтер етикеток. Якщо магазин невеликий, то для організації торгівлі
Компанія Торгсофт®
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досить одного робочого місця. При цьому обов'язковим мінімальним набором устаткування є
комп'ютер і сканер штрих-коду (при роботі тільки за артикулами сканер не потрібний).
Для великих магазинів можливе використання мережевих можливостей програми. В
цьому випадку до однієї бази даних може бути підключено будь-яку кількість робочих місць.
Досвід експлуатації показує, що такими робочими місцями можуть бути:

O робоче місце касира-продавця (комп'ютер, сканер штрих-коду, принтер чеків);
O робоче місце комірника (комп'ютер, сканер штрих-коду, принтер етикеток);
O робоче місце менеджера (комп'ютер, принтер).
Гнучка настройка рольового доступу дозволяє організувати доступ різних користувачів

до інформації та дій програми. Наприклад, для маленького магазина налаштовуються, як
правило, дві ролі: директор (власник) і продавець. Директор має доступ до всієї інформації
та до всіх можливостей програми. Продавець має можливість виконувати продаж товару
(при цьому бачить тільки товар, проданий за сьогодні) і повернення товару. Для середнього і
великого магазину кількість ролей може бути будь-якою.
Наприклад, можуть бути налаштовані ролі:
· комірник
· менеджер
· товарознавець
· касир
· продавець
· бухгалтер

Сканер штрих-коду використовується для розпізнавання унікального штрих-коду товару
для проведення всіх операцій по руху товару, а також для дисконтних карток клієнтів.
Програма дозволяє організувати різноманітні знижки для залучення покупців і
пожвавлення торгівлі в магазині:

O накопичувальні знижки
O разові знижки
O індивідуальні знижки для клієнтів
O знижки на окремі види товарів, у тому числі нульова знижка на товари з низькою
націнкою

O на групи товарів можна встановлювати обмеження знижки
Версія 2022
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O знижки до Дня народження клієнтів (членів їх сімей)
O знижки на вказаний період на всі товари (святкові знижки)
Для продажу досить піднести товар до сканера і провести розрахунок з покупцем. При
цьому, товар буде автоматично знято зі складу, автоматично визначена сума реалізації та
розмір знижки.
При передачі товару між складами (магазинами) кожен товар, що передається,
сканується. При скануванні товар автоматично поміщається в передавальну відомість,
знімається з одного складу і надходить на інший (передавальна відомість в електронному
вигляді може бути передана в інший магазин разом з товаром).
При поверненні товару покупцем продавець сканує товарний чек, на якому є штрих-код.
Після сканування чека продавець бачить перелік проданих по чеку товарів і може вибрати
товари для повернення. Сканування товарного чека виключає помилки і зловживання
продавців. Товарний чек друкується на НЕ фіскальному принтері чеків і не є обов'язковим
для ведення обліку.
При виконанні переобліку товарів сканер штрих-коду забезпечує якісний контроль
наявності товару на складі.
Сканер штрих-коду може також використовуватися для індивідуалізації роботи продавців
магазину (щоб знати суму виторгу кожного продавця). Для продавців друкуються спеціальні
бейджи, що мають прізвище, ім'я продавця і унікальний штрих-код. При цьому програма
переводиться в спеціальний режим роботи, який вимагає сканувати бейдж продавця перед
тим, як почати продаж товару черговому покупцеві. Це дозволяє організувати роботу
декількох продавців (відділів) з одним комп'ютером, встановленим в торговому залі.
Програма Тор гсофт дозволяє організувати роботу не тільки окремого магазину, а й
торгової мережі, що складається як з магазинів, так і торгових місць, лотків і кіосків.
Залежно від розміру і обороту торгового місця, на ньому може бути або встановлена 
програма для ведення обліку руху товару (реалізація, повернення), або організований збір
етикеток (бирок) проданого товару для подальшої реєстрації в програмі. Кожне торгове
місце враховується як окремий склад, на якому в будь-який момент можна побачити поточні
залишки.
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Організація роботи торгівельної мережі має деякі особливості в порівнянні з роботою
одного магазину. Найбільш важлива відмінність: організація всієї товарознавчої діяльності в
одному місці. Для цього виділяється центральний комп'ютер, на якому забезпечується збір
інформації про роботу всієї торгівельної мережі. На цьому комп'ютері виконується прийом
всього закупленого товару, визначається ціна продажу, наклеюється бирка зі штрих-кодом і
назвою (якщо є штрих-код виробника, то наклеювання бирки необов'язково). При цьому
досягається правильне, однакове штрих-кодування товару, однакове іменування товару.
Після цього куплений товар передається в потрібний магазин разом з електронною
накладною, що містить про нього повну інформацію. Така накладна завантажується в базу
даних магазина і змінює його стан складу по кожному товару, що надійшов. Весь рух товару
в магазині у вигляді електронного документа передається періодично на центральний
комп'ютер торгівельної мережі. Таким чином, на центральному комп'ютері збирається повна
картина роботи торгової мережі, незважаючи на те, що в кожному магазині встановлена 
автономна база даних, не пов'язана єдиною мережею з центральним комп'ютером.
Не менш важливою особливістю роботи торгівельної мережі є забезпечення можливості
для клієнтів мати єдину накопичувальну знижку в усіх магазинах торговельної мережі. Для
цього в програмі Торгсофт передбачений збір і передача інформації про суму покупок
клієнта у всіх магазинах мережі. Така інформація передається в кожен магазин мережі і
враховується при визначенні розміру накопичувальної знижки, відповідно до політики
знижок. При цьому в кожному магазині може бути організована як своя індивідуальна
політика знижок, так і загальна політика для всієї торгової мережі.
Вимоги до комп'ютерної техніки для роботи в Торгсофт Ви можете прочитати тут.
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Швидкий старт
У цьому розділі розглянуто теми по швидкому настроюванню програми.
· для всіх користувачів;
· Облік в салонах і дизайн-студіях штор.

3.1

Швидкий старт для всіх користувачів

Ми створили для Вас найпростіший спосіб освоїти програму Торгсофт. Для того, щоб
полегшити пошук по файлу допомоги, був створений цей розділ, в якому зібрані необхідні
теми:

Оприбуткування товару
В цьому розділі, на прикладі, буде детально розписано про те, як створити дерево видів
товару і оприбуткувати товар.
Для початку роботи в програмі Вам необхідно ввести початкові залишки (товар, який
знаходився в магазині, на складі, до початку роботи в програмі). Для цього треба зайти в
пункт головного меню Документ - Прихід товару. Відкриється вікно Прихід товару. На цій
формі створіть шапку нової прибуткової накладної кнопкою Додати

або Новий прихід

. Відкриється форма Прихід. У цій формі введіть параметри приходу (шапка прибуткової
накладної).
Для введення початкових залишків на формі редагування Прихід встановіть галочку
лівіше напису Початкові залишки.
За допомогою меню, що випадає виберіть в полі Валюта валюту, в якій був закуплений
товар. Після чого натисніть на кнопку Записати. Ви повернетеся до форми Прихід товару.
Також виберіть підприємство, якщо це необхідно. У разі необхідності, заповніть поле Номер
накладної постачальника. Дане поле дозволяє враховувати номер накладної, наданої
постачальником для більш зручного пошуку і звірок.
Шапка прибуткової накладної створена.
Введення товару здійснюється за допомогою сканера штрих-коду. Якщо товар має
штрих-код виробника, скануйте його. Якщо у товару немає штрих-коду, натисніть кнопку
Додати

(клавіша "F4"). Автоматично з'явиться форма редагування Товар, де Ви повинні

заповнити потрібні поля.
Щоб створити свій довідник товару у Вас є два шляхи:
1) Безпосередньо під час оприбуткування товару.
Версія 2022
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2) На самому початку роботи. Детальніше описано в главі Товарознавство.
Під час оприбуткування товару, після відкриття форми Товар, Вам необхідно за
допомогою кнопки Довідник, правіше поля Вид товару, відкрити форму Налаштування
видів товару. У цьому вікні Ви будете створювати своє дерево видів товару.
Якщо в дереві видів товару Ви знайшли потрібний Вам товар, то виберіть його. Якщо ж
такого товару немає, створіть своє дерево в такий спосіб. Візьмемо, наприклад, джинси. Це
буде верхня гілка дерева. Для її створення, на формі Налаштування видів товару, натисніть
на кнопку Додати

. Перед Вами відкриється вікно Вид товару (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

В поле Назва вводимо назву верхнього рівня, в даному випадку Джинси. Далі за
допомогою меню, що випадають, якщо це необхідно, заповнюємо поля:
· Націнка (%) - дане поле заповнюється для того, щоб новий товар при

оприбуткуванні мав задану в цьому полі націнку;
· Націнка опт (%) - дане поле заповнюється для того, щоб новий товар при

оприбуткуванні мав задану в цьому полі націнку;
· Знижка (%) - дане поле відображає товарну знижку за замовчуванням.
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Під даними полями необхідно розставити галочки, навпроти тих позицій, які повинні
будуть відображатися в назві товару. Для джинсів буде важливий, наприклад, виробник,
розмір, матеріал, артикул. Потім потрібно виставити потрібний перемикач в блоці
Округлення ціни.
Також необхідно відзначити, яким саме буде цей товар Фіскальної або ПДВ. Це
необхідно для рознесення товару на товари, які обкладаються ПДВ чи ні. Дані перемикачі
необхідні, якщо користувач використовує як фіскальний, так і нефіскальний принтер чеків.
Всі позначення, зроблені Вами для верхнього рівня дерева товарів, будуть застосовані і
до всіх підлеглим гілкам. Тобто всі налаштування, які Ви визначили для Джинс, будуть
дійсні і для всіх розгалужень джинс.
Далі натисніть на кнопку Записати

. Ви повернетеся до вікна Налаштування видів

товарів. Встановивши курсор на джинси, створених Вами. Після цього натисніть на кнопку
Додати підлеглий. Знову з'явиться вікно Вид товару. Тут в поле Назва, вводимо назву
нижнього рівня після Джинс. Нехай це будуть Чоловічі. Натисніть на кнопку Записати

.

Після цього, створіть таким же чином підпорядковану гілку Джинси - Жіночі.
Після створення такого своєрідного дерева товару виберіть, наприклад, ДжинсиЧоловічі і натисніть на кнопку Вибрати.
Після цього Вам необхідно вибрати виробника. Далі потрібно внести опис товару,
розмір, матеріал, стать і т.д., все те, що Ви зазначили при додаванні / редагуванні виду
товару, описаний вище.
Далі потрібно встановити артикул товару. Натисканням на кнопку Додати

, можна

вибрати артикул з існуючих, або натиснути на кнопку "..." Створити артикул товару за
кодами виду і виробника товару, поруч з Довідником. Програма автоматично присвоїть
товару артикул.
Наступне, що нам належить заповнити - це ціна закупівлі товару, якщо нам відома, то
вводимо в необхідне поле. Далі нам потрібно вказати націнку на товар в %, якщо ж ми поле
Націнка % залишимо порожнім, а введемо в поле Ціна в роздріб, тоді поле Націнка %
заповниться автоматично. Якщо нам не відома ціна закупівлі товару, тоді потрібно зняти
галочку навпроти Закупівля товару, всі інші поля пропадуть і залишиться ввести тільки
Ціна в роздріб і натиснути на кнопку Записати
Таким чином, Ви навчилися оприбуткувати новий товар. Більш детально про
оприбуткування товару тут.

Друк штрих-кодів та етикеток на товар
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Друк штрих-кодів на товар відбувається при оприбуткуванні товару на формі Документ Прихід товару або на формі Склад - Стан складу.
Друк етикеток на товар на формі Прихід товару проводиться по кнопці Друк етикеток і
при виборі потрібної функції з випадаючого меню. Етикетки друкуються для виділеного
товару:
При виборі функції Друк етикеток (кількість в накладній) друкуються етикетки на всі
товари в кількості, зазначеній в приході по товару.
При виборі функції Друк етикеток з власними штрих-кодами друкуються етикетки
тільки для товару з номерами штрих-коду 290 ....
При виборі функції Друк етикеток поштучно друкуються етикетки в кількості «1» на
кожен товар
При виборі функції Друк етикеток в заданій кількості відкривається форма редагування
Друк етикеток на товари.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

Кнопка Перегляд дозволяє здійснити попередній перегляд сторінки перед друком (Мал.
1 (1)).
Кнопка Друк дозволяє вивести етикетки на друк на принтер (Мал. 1 (2)).
Кнопка Налаштування дозволяє вибрати шаблон для друку бирок (наприклад, для
звичайного офісного принтера можна задати «друкувати 40 бирок на аркуші») (Мал. 1 (3)).
Можна змінити кількість етикеток для друку в колонці Кількість етикеток (Мал. 1 (4)).
Для цього наведіть курсор на потрібну комірку в колонці (Мал. 1 (5)) і двічі натисніть ліву
кнопку миші. На клавіатурі натисніть клавішу Backspace для видалення записаного значення
і вкажіть за допомогою клавіатури нову. Прийміть запис натисканням клавіші Enter.
Компанія Торгсофт®
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Натисніть на кнопку Друк.
Друк етикеток для зміненого товару проводиться на формі Склад - Стан складу по
кнопці Друк

і при виборі потрібної функції:

· Друк етикеток зі знижкою на товар - друкуються бирки на товар, що має знижку
· Друк бирок на товари поштучно - друкуються бирки в кількості «1» на кожен товар.
· Друк бирок в кількості на складі - друкуються бирки відповідно в кількості, яка

дорівнює кількості товару на складі.

Продаж товару
Виберіть пункт меню Документ - Реалізація. Документ реалізації створюється
автоматично.
1) Перед введенням товару вкажіть, якщо необхідно, клієнта. Для цього зчитайте
сканером штрих-код дисконтної картки клієнта. Вибір і введення клієнта для реалізації
здійснюється кнопкою Вибір клієнта

(клавіші "Ctrl + K").

2) Список товару формується зчитуванням штрих-коду товару. Якщо кількість товару
більше 1, то можна зчитувати штрих-код кожної одиниці товару або кнопкою Змінити ("F3")
викликати форму Склад реалізації і вказати кількість товару, що продається в поле
Кількість.
3) Товар можна вказати без сканера вибираючи його зі списку на складі (кнопки Вибір
товару зі складу

"F11" або Вибір товару зі складу за видами товару

У вікні, що з'явилося, виберіть потрібний товар і натисніть кнопку

"Ctrl + F11").
.

Також можна скористатися багаторядковим вибором товару зі складу (CTRL + Q). Якщо
вибрати один товар на складі і натиснути клавіші (CTRL + Q), відкриється вікно Введення
кількості товару Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

Якщо виділити кілька товарів і натиснути комбінацію клавіш (CTRL + Q), відкриється
вікно (Мал. 2), в якому є можливість вказати в якій кількості буде додано товар в
реалізацію:
· По одній одиниці
· В кількості на складі
· Задати кількість

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.0)

Після формування списку товару для реалізації, зробіть оплату товару (кнопка Сплатити
або клавіша "F6"). З'явиться вікно Сплата (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.0)

Клієнт може оплачувати товар трьома способами:
А) Готівкою. Тоді введіть суму оплати в полі Отримано і натисніть на кнопку
ОПЛАТИТИ. (У разі, якщо в полі Отримано введена сума більша, ніж вартість товару, тоді
в поле Решта, автоматично відобразиться розмір решти, яку продавець повинен повернути
покупцеві). Товар буде оплачений;
Б) Безготівковим розрахунком. Для цього у вікні Сплата, поставте галочку, лівіше
напису Безготівковий розрахунок. Вікно Сплата має розширитися (Мал. 4) і в полі На
розрахунковий рахунок, за допомогою меню, що випадає, виберіть Ваш розрахунковий
рахунок, куди мають надійти гроші. Натисніть кнопку ОПЛАТИТИ. Товар буде оплачений.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.0)

В) Кредит (даний спосіб оплати можливий тільки для іменованих клієнтів). Для цього у
вікні Сплата, поставте галочку лівіше напису Безготівковий розрахунок. Вікно Оплата має
розширитися (Мал. 2) і в полі На розрахунковий рахунок, за допомогою меню, що
випадає, виберіть Ваш розрахунковий рахунок, куди мають надійти гроші, а потім
встановіть галочку Кредит. У списку Банк-платник (контроль платежу), виберіть банк,
який буде оплачувати товар. Натисніть кнопку ОПЛАТИТИ. Вносити оплати можна в
пункті меню Сплата - Фінансовий документ - Контроль платежів по кредитах для
покупців.

Повернення товару від клієнта в магазин
Для повернення товару, необхідно зайти в пункт меню Документ - Повернення.
Повернення також можна здійснити з форми Реалізація, потрібно лише натиснути на кнопку
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Повернення

в правому верхньому кутку панелі або клавішею "F12". Перед

Вами відкриється вікно Повернення.
Пр имітка: Якщо в Налаштуваннях - Пар аметр и - закладка Загальні встановлений
пер емикач Пов'язувати р еалізацію з пр одавцем, а в полі Реєстр ація пр одавця обр ано Д ля
кожної р еалізації, в такому випадку пр и повер ненні товар у, пр одавцеві спочатку необхідно
сканувати свій бейдж, або ввести цифр и штр их-кода вр учну. Якщо в полі Реєстр ація
пр одавця вибр аний пункт Пр и вході в пр огр аму, то усі повер нення будуть автоматично
належати пр одавцеві, який сканував свій бейдж пр и вході в пр огр аму.
Для повернення по чеку:
На формі Документ - Повернення, скануйте штрих-код чека. В переліку, який
відобразився, вкажіть товар для повернення, для чого поставте позначку (галочку) в поле
лівіше товару (іншим способом - виділіть товар і натисніть кнопку Вибрати (клавіша
""пробіл)). Натисніть кнопку Повернути товар (клавіша "Enter"). Потім на формі
Повернення, натисніть кнопку Повернути гроші ("F6") та у вікні натисніть кнопку Гроші
повернені. Якщо потрібно роздрукувати чек повернення, поставте галочку лівіше надпису
Друкувати чек повернення.
За вибором чека:
На формі Документ - Повернення натисніть кнопку Вибрати чек для повернення.
Відобразиться Перелік витрат, в якому необхідно вибрати необхідну реалізацію. Далі вибір
товару для повернення аналогічний вищевказаному пункту.
Повернення без чека:
1) Для повернення по дисконтній картці, спочатку створіть документ повернення
(кнопка Створити повернення або клавіші "Ctrl + F4"). Для цього зайдіть в пункт меню
Документ - Повернення. Потім скануйте штрих-код дисконтної карти. З'явиться запис
клієнта в верхній частині панелі. Для вибору товара, натисніть кнопку Вибрати з переліку
реалізацій ("F11"). В переліку оберіть товар для повернення та, при необхідності, поверніть
гроші клієнту.
2) Для повернення товара від неіменованого в системі клієнта без чека, на формі
Повернення створіть документ повернення, кнопкою Створити повернення (клавіші "Ctrl+
F4"). Потім скануйте штрих-код товара. Відкриється форма Перелік реалізацій, де
необхідно вибрати необхідну реалізацію товара. Іншим способом, без сканування штрихкода, за допомогою кнопки Вибрати з переліку реалізацій ("F11"), з переліку реалізованих
товарів оберіть товар для повернення. При цьому, у вікні Перелік реалізацій необхідно
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ввімкнути перемикач Продажі "Покупцеві" для відображення реалізацій неіменованим
клієнтам. Після вибору товара, поверніть гроші клієнту (кнопка Повернути гроші або
клавіша "F6").

Списання бракованого товару
Іноді, власнику магазину (-ів), необхідно списати товар, наприклад, якщо у товару
закінчився термін придатності, він з якихось причин вийшов з ладу, або даний товар
необхідний власнику магазину для власних потреб. В програмі Тор гсофт передбачений
режим списання (Документ - Списання товару зі складу). При виборі даного пункту меню
відкриється вікно Списання товару зі складу.
Для створення нового документу списання, необхідно натиснути на кнопку Нове
списання

. При цьому, відкриється вікно Документ списання.

Поля Період, Дата, Номер заповнюються автоматично. При потребі, користувач може
поміняти значення в цих полях. В поле Списання, за допомогою випадаючого списку, або
створивши нового контрагента, користувач вказує, на кого або на що буде проводитися
списання товару. За замовчуванням в випадаючому списку доступні два пункти Списання та
Списання інвентаризації. Крім того, поле Списання можна заповнити за допомогою
кнопки Довідник. При натисканні на цю кнопку, відкриється форма Контрагент, в якій в
полі Категорія буде фіксоване значення Списання, а отже будуть відображатися тільки ті
контрагенти, у яких зазначено в полі Категорія - "Контрагент". Після вказівки потрібного
контрагента, користувач повинен натиснути на кнопку Вибрати, щоб обрати цього
контрагента в поле Списання на формі Документ списання. В поле Зі складу буде
зафіксований поточний об'єкт обліку, тобто той об'єкт обліку з якого буде здійснюватися
списання товару. Після заповнення всіх полів, необхідно натиснути на кнопку Записати.
Для додавання товару в акт списання, користувач може сканувати товар, або вибирати
його вручну за допомогою кнопок Вибір товару зі складу
товару

і Вибір зі складу за видами

. При скануванні, товар буде додаватися до акту списання в кількості однієї

штуки. При натисканні на кнопку Вибір товару зі складу, відкриється форма Стан складу,
де вказавши потрібний товар, необхідно натиснути на кнопку Вибрати, для його додавання в
акт списання.
Пр имітка. Як тільки товар потр апив в документ, він уже вважається списаним з
об'єкту обліку.
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На формі Списання товару зі складу у відповідних колонках відображається інформація
про назву товару, його штрих-код і артикул, також відображається інформація про кількість
списаного товару, його роздрібна ціна, собівартість, сума в грошовому еквіваленті і його
кількість, яка залишилась на складі.
За допомогою кнопки Вибрати існуючий документ

, є можливість відкрити для

редагування той чи інший раніше створений документ списання. При натисканні на кнопку,
відкриється форма Перелік витрат з фіксованим пунктом Списання в полі Вид. Вказавши
потрібний період, користувач може виділити потрібну накладну і натиснути на кнопку
Вибрати, по центру внизу екрану.
За допомогою кнопки Змінити параметри

, можна змінити параметри створеного

документу. Іншими словами, перепризначити напрямок даного акту списання.
За допомогою кнопки Розрахунок собівартості

, можна перерахувати собівартість

товару доданого до акту списання. Це необхідно, зокрема, для того, щоб товар списався з
правильною собівартістю. Списання товару відбувається не по роздрібній або закупівельній
ціні, а саме за собівартістю.
При натисканні на кнопку Змінити закупівельну ціну

, відкриється вікно

Закупівельна ціна товарів. У ньому можна вказати дату закупівлі даного товару, валюту в
якій він закуповується і ціну закупівлі в відповідних полях. Буде створена прихідна накладна
з нульовою кількістю даного товару, яка не буде впливати на поточний стан складу і її не
слід видаляти. Після заповнення всіх необхідних полів, потрібно натиснути на кнопку
Записати. Зазначена закупівельна ціна товару буде змінена.
При натисканні на кнопку Друк

, користувач може роздрукувати два види акту

списання: за собівартістю або за роздрібними цінами.
При натисканні на кнопку Зберегти для завантаження в прихід

, користувач може

зберегти документ списання в файл, як за останньою закупівельною ціною, так і за
собівартістю. Іншими словами, при завантаженні даного файлу в прихідну накладну в поле
Ціна закупівлі впишеться відповідна ціна товару, яка була вказана при збереженні акту
списання. Дана дія необхідна, якщо мова йде про роботу кількох магазинів пов'язаних в одну
торгівельну мережу, але у кожного з магазинів торгівельної мережі свій власник і прибуток
розраховується не спільно, а у кожного власника свій, зі свого магазину.

Переміщення товару
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Часто при веденні обліку і торгівлі на різних торгових точках (магазинах), користувачеві
необхідно робити внутрішні переміщення товару з магазину в магазин. Це буває необхідно,
наприклад, коли є один загальний склад, куди надходить товар і кілька магазинів, на які
товар привозять з основного складу після його оприбуткування, або якщо в одному з
магазинів будь-якої товар закінчився, а в іншому цього ж товару в надлишку. Для цього в
програмі передбачений режим внутрішньої передачі. Для створення такого документа
необхідно зайти в пункт головного меню Документ - Внутрішня передача.
Відкриється вікно Внутрішнє переміщення. Для створення нового переміщення,
необхідно натиснути на кнопку Нове переміщення

. Відкриється вікно Внутрішня

передача. В полі Одержувач, необхідно вибрати з допомогою меню, що випадає той об'єкт
обліку, на який потрібно передати товар. В полі Відправник вказаний поточний об'єкт
обліку, тобто той, з якого товар буде переміщатися. Поля Період, Дата, Номер
заповнюються автоматично, в разі потреби їх можна змінити. Також є перемикач Товар в
дорозі. Якщо поставити галочку, відкриється додаткове поле Дата доставки, в якому
потрібно вказати дату доставки товару. Варто відзначити, що додано Рольове керування
перемикача Товар в дорозі на формі редагування "Внутрішня передача", а також в пункті
меню Налаштування - Параметри - Загальні - додано налаштування "Створювати внутрішні
передачі на склад Товар в дорозі за замовчуванням".
Якщо встановити перемикач Використовувати обмеження за видами товару, з'явиться
додаткова кнопка Налаштувати. При натисканні на неї відкриється вікно в якому необхідно
вказати, які види товару допустимі для внутрішнього переміщення. Якщо стоїть галочка
Формувати коментар за обраними видами товару, після вибору необхідних видів товару і
натисненні на кнопку Записати, буде сформований список дозволених видів товару в поле
Коментар. Після заповнення всіх полів, необхідно натиснути на кнопку Записати. При
цьому буде створена "шапка" накладної внутрішнього переміщення, наприклад, як на
Малюнку 1, 2.
Мал. 1 Не стоїть галочка Товар в дорозі

Мал. 2 Стоїть галочка Товар в дорозі

Для додавання товару в документ, користувач може сканувати штрих-код на товарі, або
вибирати товар вручну. При скануванні штрих-кодів, товар в документ буде додаватися по
одній одиниці. Для вибору товару вручну зі складу, користувач може використовувати дві
кнопки Вибір зі складу за видами товару або Вибір товару зі складу. При натисканні на
першу кнопку - відкриється вікно Залишки товару на складі, де товар буде відображатися
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за належністю до обраної гілки дерева в лівій частині вікна, клікнувши по товару в правій
частині, користувачеві потрібно натиснути на кнопку Вибрати для додавання товару на
форму Внутрішнє переміщення. При натисканні на другу кнопку Вибір товару зі складу відкриється вікно Стан складу. Вибравши і клікнувши по потрібному товарі, користувач
повинен натиснути на кнопку Вибрати, для додавання товару в документ внутрішнього
переміщення. Кількість переміщуваного товару можна змінити, двічі клікнувши по обраному
товарі і в полі Кількість - вказати необхідну кількість. У цьому ж вікні, у відповідному полі,
користувач може змінити ціну продажу товару, яка буде застосована до нього (товару) в
магазині, на який надходить внутрішнє переміщення.
Пр имітка. Як тільки товар потр апив в документ, він уже вважається пер еміщеним з
одного об'єкта обліку на інший.
На формі Внутрішнє переміщення у відповідних колонках відображається інформація
про назву переміщуваного товару, штрих-код і артикул. Крім того, відображається
інформація про кількість переміщуваного товару, роздрібну ціну одержувача і роздрібну ціну
відправника, оптову ціну та ціну зі знижкою.
Для того щоб вибрати відкладену накладну (щоб створити відкладене внутрішнє
переміщення, використовуйте кнопку Стан передачі

(Діє, Відкладена)) внутрішнього

переміщення, для її редагування існує кнопка Вибрати існуючу передачу

. При

натисканні на кнопку, відкриється вікно Реєстр внутрішніх переміщень.
При натисканні на кнопку Друк накладної

, є можливість роздрукувати три види

накладних: Роздрібну накладну, Оптово-роздрібний і накладну із закупівельною і
роздрібною ціною.
Для сортування товарів по Артикулу, Назві товару в друкованій формі, необхідно
провести налаштування шаблону Друк накладної - Налаштування друку документа
встановити перемикач Методу сортування товарів навпроти відповідного запису Артикул, Назва товару.
При натисканні на кнопку Завантажити з терміналу збору даних

, користувач може

завантажити список переміщуваного товару з терміналу збору даних.
При натисканні на кнопку Змінити ціну

- відкриється вікно Ціна продажу для

"об'єкт обліку" (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.0)

В полі Роздрібна ціна буде вказана поточна роздрібна ціна на товар, яку при потребі,
користувач може змінити. Дана ціна буде актуальна для об'єкта обліку, куди передається
товар. Крім того, якщо зняти галочку з перемикача На товар не поширюється знижка, то
стає видимим поле % знижки на товар. У ній, користувач вказує відсоток знижки,
автоматично в поле Ціна зі знижкою розрахується ціна зі знижкою. В поле Оптова ціна,
можна вказати оптову ціну на даний товар. Варто повторитися, що дані ціни будуть
актуальні тільки для об'єкта обліку, куди передається товар. Після заповнення всіх
необхідних полів, необхідно натиснути на кнопку Записати.
На формі Внутрішнє переміщення, після натискання на кнопку Друк етикеток, можна
роздрукувати ту кількість етикеток, скільки одиниць товару потрапило в даний документ.

Додавання нових та управління існуючими клієнтами
Для обліку клієнтів фірми, їх даних, формування персональних знижок з урахуванням
політики фірми, обліку днів народження дітей, служить форма Маркетинг - Клієнти (Мал.
1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

На панелі доступні наступні функції:
Фільтр VIP-клієнти. При включенні фільтра відображаються тільки VIP-клієнти.
Фільтр по Типу знижки:
1. Фіксована;
2. Накопичувальна;
3. Бонусна.
Фільтр Змінені клієнти. Відображаються клієнти, в картці у яких проводилися зміни.
Такі клієнти позначені піктограмою
·

в колонці Найменування.

Додавання нового клієнта, виклик форми редагування Клієнт.

·

Зміна даних клієнта. Виклик форми редагування Клієнт для перегляду та
внесення змін до картки клієнта.

· Фільтр за ознакою видачі картки. Можлива фільтрація клієнтів з виданими

картками або вільних карток. При виборі значення «Всі» відображається повний
перелік введених клієнтів.
1. Виданні дисконтні картки;
2. Вільні картки. Вільні картки створюються за допомогою дії Створити діапазон
клієнтів

. Також фільтр показує картки, у яких найменування починається на "Клієнт

..." (наприклад, Клієнт посередника).
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· Фільтр по Регіону - можна вибрати певний регіон. Будуть відображені клієнти

регіону для подальшої роботи з ними. Можна зробити друк переліку клієнтів по
регіону або створити масову розсилку і т.д.
· Фільтр по Виду відповідальності - вибрати зі списку: Всі, Приватна особа,

Приватний підприємець (ПП), Юридична особа (ЮО), ПП і ЮО (приватна особа і
юридична особа).
· Фільтр Оптовики - будуть відображатися виключно оптові клієнти.
· Фільтр Пошуку по: Штрих-коду або Мобільному телефону.
· Фільтр по інтересам - вказуються інтереси клієнтів.
· Фільтри Вік від і День народження від - можна вибрати клієнтів за датою

народження, наприклад, для того, щоб здійснювати масові розсилки для клієнтів за
відповідними віковими категоріями. Для того, щоб встановити фільтр, введіть
потрібний вік або дати народження в поле фільтра і натисніть Застосувати

.

· Сортування по:

1. Найменування
2. % знижки - Найменування
3. Штрих-код
4. Сума для розрахунку знижки
5. Сума для розрахунку знижки за період накопичення
6. Дата останньої покупки
7. Сума бонусів поточна
8. Використано бонусів
9. Місто
·

Перерахунок автоматичних знижок. Використовується, щоб виключити
помилки розрахунку знижок.

·

Розрахунок зниження знижок клієнтів за відсутність покупок. В системі
передбачається автоматичний перерахунок знижок клієнтам при вході в програму.
Кнопка служить для ручного перерахунку знижок клієнтам.

·

Друк дисконтних карт для виділених клієнтів

·

Очистити дисконтну карту. При виконанні цієї дії інформація про поточного
клієнта в списку видаляється і створюється новий порожній запис з цим же штрих кодом, який може бути повторно використаний для іншого клієнта. Якщо у клієнта
були покупки або повернення, ця інформація буде видалена. Якщо ця дія виконується

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

27

Торгсофт 2022.0.17

на центральному комп'ютері торгової мережі, то ця інформація буде поширена по всіх
торгових точках мережі. Інформацію по видаленому клієнту повернути не можна.
· Фільтр за датою видачі картки. При накладенні фільтра відображаються тільки ті

клієнти, дати видачі дисконтних карт у яких відповідають зазначеному періоду.
· Фільтр Блоковані дисконтні карти. При включенні фільтра відображаються клієнти

з блокованими дисконтними картами.
·

Файл - збереження в файл або відкриття з файлу списку клієнтів:

§

Зберегти - дана кнопка дозволяє зберегти список клієнтів для подальшого
завантаження в іншу базу.

§

Відкрити - дозволяє відкрити файл зі списком клієнтів (раніше збережений
в програмі Торгсофт). Дана дія буває необхідно, якщо потрібно перенести
список клієнтів, наприклад, в іншу базу.

§

Зберегти телефони - після натиснення на цю кнопку, можна зберегти
список номерів телефону в текстовий файл. Це може бути необхідно, наприклад,
для завантаження даного списку в систему масової розсилки.

Варто відзначити, що додана можливість імпорту списку клієнтів з Excel в програму
Торгсофт без вказівки штрих-коду клієнта. Програма автоматично сформує штрих-код.
·

Створення діапазону клієнтів. Зручне створення відразу великої кількості
клієнтів. При цьому, кожному клієнту автоматично присвоюється унікальний штрихкод, який потім переноситься на персональну дисконтну картку клієнта і за яким при
реалізації товару ідентифікується клієнт. Штрих-коди створюються в порядку
зростання номерів, що зручно при виділенні потрібних клієнтів для друку дисконтних
карток. При видачі дисконтної карти змінюється найменування клієнта, тобто
вводиться прізвище, ім'я, по батькові.

·

Друк конверта для надсилання листа клієнту. Автоматично на друк
виводяться адреси клієнта і Вашої фірми, як адреса відправника. Необхідно, щоб
клієнт був внесений в картку клієнта. Адреса фірми має бути внесена в формі,
викликаємої з панелі Налаштування - Торгова мережа.

·

Об'єднати клієнта з іншим. Застосовується, якщо, наприклад, були введені
члени однієї сім'ї, або ж один клієнт помилково був введений 2 рази.
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Вивести з дії. Застосовується для виведення з дії виділених клієнтів. Для
перегляду або введення в дію таких карток, зайдіть в пункт головного меню
Налаштування - Контрагент - вкладка Неактивні контрагенти.

·

Змінити параметри дисконтної карти відкриває однойменне вікно, в якому
можна змінити:

1) Спосіб нарахування знижки:
· Накопичувальну знижку;
· Фіксована знижка;
· Бонусна система.

2) Тип дисконтної картки.
3) Початкова сума для розрахунку знижки.
4) % знижки.
5) Мова масової розсилки.
6) Згоден отримувати інформацію по SMS:
· Згоден;
· Не згоден.

Для того, щоб змінити параметр, потрібно активувати перемикач біля необхідного
пункту і вказати (вибрати) нове значення. Якщо перемикач виключений, то відповідне поле
недоступно для зміни

·

Друк переліку клієнтів - після натискання на цю кнопку, відправиться на друк
весь список клієнтів.

·

Створити контакт - після натискання на цю кнопку відкриється вікно Контакт
(Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.0)

В даному вікні автоматично встановлений той клієнт, який був виділений, в разі
потреби, є можливість вказати іншого клієнта після натискання на кнопку Довідник
вибрати зі списку. При натисканні на кнопку

або

, відкриється картка клієнта. Нижче,

відображаються дані, які вказані в картці клієнта:
· Телефон
· Місто
· Електронна адреса

Потім необхідно вибрати Напрямок:
· Вхідний - був здійснений дзвінок від клієнта;
· Вихідний - був здійснений дзвінок клієнту.

В поле Інформація, записується текст повідомлення від клієнта.
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Перемикач Нагадування - служить для нагадування користувачеві програми при її
запуску в день, коли встановлена Дата нагадування. Якщо встановити перемикач, необхідно
встановити Дату нагадування, зробити запис в поле Нагадування. Кнопка Копіювати в
нагадування

, копіює текст, який знаходиться в полі Інформація в поле Нагадування.

Після того, як створений контакт, буде доступний для перегляду в пункті меню Маркетинг Контакти і нагадування - вкладка Контакти, якщо встановлено перемикач Нагадування, то
у відповідній вкладці.

·

Заповнити інтереси по покупкам - для виділених клієнтів, після натискання на
кнопку, будуть автоматично заповнені інтереси по товарах, які були раніше придбані.
Налаштування інтересів проводиться в пункті головного меню Маркетинг - Інтереси.

·

Картка взаєморозрахунків. При натисканні на кнопку відкривається форма
Картка взаєморозрахунків з обраним клієнтом.

У системі передбачена можливість об'єднання дисконтних карт клієнтів. Така
необхідність виникає в разі, якщо, наприклад, були видані карти членам однієї сім'ї, і знижка
вважалася на кожну карту окремо. При об'єднанні дисконтних карт, вся інформація буде
передана від зазначеного клієнта до вибраного для об'єднання. Знижка буде перерахована з
урахуванням загальної інформації. Поточний клієнт, який об'єднався з обраним, буде
видалено зі списку клієнтів, замість нього з'явиться вільна дисконтна карта з цим штрихкодом.
Для об'єднання клієнтів, виділіть клієнта, який буде об'єднаний з іншим і натисніть
кнопку Об'єднати клієнта з іншим

. Відкриється вікно Вибір клієнта, в якому вкажіть

клієнта, на дисконтній картці якого буде відображатися загальна інформація після
об'єднання. Натисніть кнопку Вибрати. Система запросить від вас підтвердження дії
об'єднання. У разі згоди, натисніть кнопку Продовжити. Слід пам'ятати, що скасувати
об'єднання клієнтів після завершення дії неможливо.
При роботі в мережі магазинів, інформація про об'єднання буде передаватися іншим
магазинам. Якщо об'єднання відбулося на центральному комп'ютері, то об'єднання
передається по всіх торгових точках мережі. Якщо об'єднання відбулося на периферійній
торговій точці, то інформація буде передана тільки на центральний комп'ютер і буде дійсна
тільки для цієї торгової точки на центральному комп'ютері. На інші торгові точки це не буде
поширено.
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Об'єднання проводиться по штрих-кодами, тому, якщо на центральному комп'ютері
торгової мережі будуть об'єднані клієнти зі штрих кодами 990000090008 і 990000090009, то
на всіх інших комп'ютерах мережі торгової мережі будуть об'єднані клієнти з цими ж штрихкодами, незалежно від того, які імена мають ці клієнти. Передбачається, що клієнти мають
однакові штрих-коди в масштабах всієї торгової мережі.
·

Замінити дисконтну карту клієнта. Відбувається заміна штрих-коду дисконтної
картки клієнта на штрих-код обраної вільної картки.

·

Скасувати ознаку зміни. Видаляється ознака зміни даних клієнта і дані по
клієнту не включаються в пакет для передачі по каналу даних.

·

Блокування і розблокування дисконтної карти. При блокуванні можна
зробити реалізацію за дисконтною карткою такого клієнта, система виведе
повідомлення, що клієнт не знайдений.

·

Імпорт. При натисканні на кнопку можна виконати імпорт списку клієнтів.
Повний опис Імпорт клієнтів див. тут.

· Друк переліку клієнтів. При натисканні на кнопку, є можливість роздрукувати

перелік всіх клієнтів з такими полями: Ім'я клієнта, Штрих-код, Відсоток знижки,
Телефон, Місто, Адреса, Електронна адреса.
·

Надіслати повідомлення клієнту. При натисканні на цю кнопку, є можливість
відправити повідомлення клієнту.

·

Бонуси. При натисканні на цю кнопку відкриється список з якого є можливість
вибрати, що необхідно зробити у виділеного клієнта: Нарахувати бонуси, Списати,
Анулювати.

У сформованому переліку клієнтів, лівіше прізвища клієнта, відображається позначка у
вигляді синьої, червоної або зеленої кульки. Синя кулька означає, що у клієнта
накопичувальна знижка, червона - фіксована, а зелена - бонусна система. VIP-клієнти
виділяються значком "VIP".

Фінансовий документ
Для всіх необхідних фінансових операцій (розрахунок з постачальниками, обмін валюти,
надходження грошей в касу, поточні витрати і т.д.) використовується Фінансовий документ
(Сплата - Фінансовий документ).
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Закладка Каса (Мал. 1) необхідна для перегляду списку готівкових операцій. Вона
служить для формування та обліку документів оплат по касах об'єктів обліку.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

Коротко опишемо функції, які доступні на даній формі.
Вгорі вікна розташовуються різноманітні фільтри. Період, де вказується, потрібний
інтервал часу. Вид документу (Прихідний або Видатковий) будуть відображені фінансові
операції про надходження грошей в касу або їх видача відповідно. Вибір касових операцій,
Контрагенти, Стаття аналізу, Каса, Торгова точка, Підприємство. Всі ці фільтри
необхідні для пошуку конкретної фінансової операції.
1)

Додати (F4). Додавання нового документу оплат. Викликається форма створення

Касовий ордер для введення даних документу.
2)

Копіювати. Копіювання документу, на якому стоїть курсор.

3)

Змінити. Виклик форми редагування Касовий ордер для внесення змін в

документ. Можливо тільки в разі, якщо відкритий відповідний касовий день. Також,
необхідно скасувати оплату за товар, якщо мова йде про покупки товару.
4)

Видалити. Видалення запису документа. Можливо тільки в разі, якщо відкритий

відповідний касовий день. Також необхідно скасувати оплату за товар, якщо мова йде про
покупки товару. Дана дія фіксується в пункті меню Файл - Протокол дій користувачів, де
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заноситься наступна інформація про документ: Тип документу, Номер, Дата, Сума в
національній валюті, Коротка назва національної валюти (Напр иклад: Фінансовий документ
№46 від 05.10.2015 11:56: 22 на суму 100гр н) .
Звіт. Друк з екранної форми списку касових документів. При натисканні на

5)

кнопку і виборі в випадаючому меню Налаштування звіту, відкривається одноіменне вікно
з якого після вибору функції Друк на принтері або Створити документ Excel, є можливість
експортувати даний звіт в документ Excel, або роздрукувати документ прямо без експорту.
6)

Інкасація. Здійснюється тільки по касі об'єкта обліку, зазначеного на головній

формі. Під інкасацією розуміється процес вилучення грошей господарем з каси. Інкасація
зменшує залишок грошей в касі на суму, зазначену при цьому. Зазначаються дата, час, об'єкт
обліку інкасації. Вноситься сума інкасації, вказується інкасатор. При необхідності, може
бути зареєстрований новий інкасатор за допомогою кнопки Додати. Також, в поле
Співробітник, зі списку можна вибрати співробітника, який проводить дану операцію. Це
необхідно для того, щоб господар магазину знав, який саме "обліковий запис" зробив цю
операцію і хто фінансово відповідальний, з кого "питати".
При створенні інкасації, автоматично присвоюється Стаття фінансового аналізу Внутрішній оборот, з можливістю її редагування.
7)

Здати виручку. Виручка зазвичай передається з обраної каси до каси бухгалтерії

або в офіс.
8) Перевести на розрахунковий рахунок

. Переказ грошей з каси на розрахунковий

рахунок в банку. Увага! Документ пер еведення - р едагувати не можна, тому що по цьому
документу автоматично створ юється документ банку. Пр и помилковому введенні,
необхідно документ видалити і ввести його заново.
9)

Друк документа. Друк обраного касового ордера.

10)

Звіт за день. Друк звіту по касі за день. Друк можливий при вказівці відповідної

каси в поле Каса, вгорі панелі.
11)

Відзначити для передачі. Установка позначки на документ для передачі його

через пакети даних.
12)

Друк переліку документів з урахуванням накладених фільтрів.

13)

Контроль чека інкасації. В викликаному вікні необхідно сканувати штрих-код

чека, після чого з'явиться повідомлення про документ інкасації.
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Переказ грошей до іншої каси. Дана операція відрізняється від операції здачі

виручки тим, що вказується особа, яка провадить переказ.
15)

Список товару. Кнопка активна при позиціонуванні на документі оплати

реалізації товару. Відображається товар реалізації.
16)

Змінити статтю фінансового аналізу. При натисканні на цю кнопку, можна

створити нову, або відредагувати вже існуючі статті аналізу. Необхідно для визначення
різних видів витрат і надходження грошей в касу.
17)

Обмін валют. При натисканні на кнопку, є можливість купити, або продати

валюту.
18)

Підприємство. Створення нового, або редагування раніше створеного

підприємства. Необхідно для зв'язування фінансових операцій з приватним підприємцем, в
разі, коли мова йде про співдружність підприємців.
19)

Перевірка документа. При натисканні на кнопку можна відмітити перевірені

документи. Виділіть необхідний документ (або декілька документів) та натисніть на кнопку
Перевірка документа, після чого дані документи будуть підсвічені зеленим кольором. Це
означає, що документи перевірені. При необхідності, можна скасувати перевірку. Для цього
виділіть перевірений документ і натисніть на кнопку Перевірка документа (F7),
відобразиться підтвердження з інформацією про те хто і коли перевірив даний документ. Для
скасування перевірки документа необхідно натиснути "Так".
У вкладці Журнал перевірені документи виділені зеленим кольором.
За допомогою фільтра Стан документа можна відобразити список перевірених,
неперевірених документів або всі документи. Дія фільтра поширюється на вкладки Каса,
Розрахунковий рахунок і Журнал.
Також, в даному вікні доступна вкладка Розрахунковий рахунок. Ряд фільтрів і кнопок
залишається тими ж, за винятком двох кнопок:
Прийняти гроші на р/р. При натисканні на кнопку відкривається вікно
Надходження на розрахунковий рахунок, в якому у відповідних полях необхідно вказати
інформацію: про платника (список контрагентів), одержувач (об'єкт обліку торгової мережі)
і розрахунковий рахунок, на який надійдуть гроші.
Створити платіжне доручення. При натисканні на кнопку відкривається вікно
Платіжне доручення. У відповідних полях необхідно вказати: Платника, Розрахунковий
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рахунок платника, Отримувача (список контрагентів) і Розрахунковий рахунок
отримувача. Вказати Суму, Статтю фінансового аналізу і написати Призначення
платежу.
На вкладці Контроль платежів по кредитах для покупців - відображається інформація
про те, хто з клієнтів скористався Кредитом, Дату продажу, Назва банку, Суму до сплати і
скільки залишилось Доплатити.
При натисканні на кнопку Внести сплату

- відкриється вікно (Мал. 6) в якому

необхідно вказати Суму платежу, а також на який Розрахунковий рахунок буде вноситися
оплата і в разі потреби встановити Дату платежу.
При натисканні на кнопку Оплати за товар

- відкриється вікно Оплати за

реалізацією (Мал. 7) в якому зазначено:
· Дата
· Номер
· Сума
· Контрагент
· Опис

При натисканні на кнопку Сплачений товар

- відкриється вікно Склад товару в

документі, в якому відображаються всі товари і послуги, які входять в дану покупку.
На вкладці Журнал - доступні всі оплати, які проводилися за певний період з
урахуванням всіх фільтрів.

Здача виручки
Продавець може здати виручку на формі Документ - Реалізація по кнопці Здати
виручку

.

1) У вікні Здача виручки введіть в поле Сума потрібну суму для передачі.
2) В поле З каси за замовчуванням вказується каса, в якій працює продавець.
3) В полі У касу вкажіть касу, в яку здається виручка.
Звер ніть увагу на інфор маційний р ядок Залишок в касі. При введенні суми для
передачі в рядку автоматично відображається залишок в касі (для продавця ця інформація
може бути закрита рольовим доступом).
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку Записати

. Будуть створені два

фінансових документи - витратний і прибутковий. Видатковий для продавця, а прибутковий
для власника або головної каси мережі магазинів.
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Облік в салонах і дизайн-студіях штор

Оприбуткування матеріалу
Будь-який облік починається з закупівлі матеріалу і прийому товару на склад. При
створенні дерева видів товару (Товарознавство - Вид товару - кнопка Додати, або Додати
підлеглий), Вам необхідно в кожній гілці до якої ставитимуться товари в рулонах, натиснути
на кнопку Додаткові параметри

(Мал. 1 (1)).Докладніше про налаштування видів

товарів.

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.5)

Відкриється однойменне вікно (Мал. 2) в якому Вам необхідно встановити галочку
навпроти напису Облік рулонів і відрізів (Мал. 2 (1)). Після чого натисніть на кнопку
Записати (Мал. 2 (2)).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.5)

Далі вказуйте всі необхідні параметри (назви гілки дерева, сезон, виробник і т. д.)
При оприбуткуванні товару (нового, або існуючого) в його картці необхідно вказати,
який саме товар буде оприбутковано на склад (рулон або відріз) (Детальніше про прихід
товару).

Для

цього

потрібно

поставити

крапку

навпроти

відповідного

напису

(перемикачі знаходяться над закладками (Настройки, Фото і т.д.)
(Мал. 3). Також слід зазначити, що в поле Кількість слід вказувати кількість метрів
тканини в надійшов рулоні. В поле Ціна грн. і Ціна в роздріб вказується собівартість і ціна
продажу в гривні за метр. Після введення всіх інших необхідних параметрів натисніть на
кнопку Записати.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.5)

Після того, як товар (рулон тканини) потрапив в прибуткову накладну, є можливість
зробити відріз від оприбуткованого рулону. Для цього існує спеціальна кнопка (Зробити
відріз від рулону

(Мал. 4 (1))).

Мал. 4 (Версія програми 2020.6.5)
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При натисканні на цю кнопку відкриється вікно Відріз (Мал. 5), де необхідно вказати
довжину відрізу, а також об'єкт обліку, куди він буде автоматично переміщено.

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.5)

Слід зазначити одну особливість, пр и веденні обліку р улонів і відр ізів: кожного р улону і
відр ізу пр исвоюється унікальний штр их-код, навіть якщо товар абсолютно однаковий. Це
пов'язано з тим, що однакова тканина може надходити від р ізних постачальників, і на
складі одного і того ж матер іалу може збер ігатися кілька р улонів. Таким чином, власник
може бачити, скільки матер іалу залишилося в конкр етному р улоні.

Перемикач Партійний облік (Мал. 2 (3)). У разі, якщо активований даний перемикач, то
при оприбуткуванні товару на кожен товар створюється окрема партія, номер якої додається
в назву товару. Варто зазначити, що обов'язковою умовою є наявність артикулу у товару (в
картці Виду товару необхідно, щоб був активований перемикач Артикул (Мал. 1 (2))).
Якщо такий вид товару доданий в Замовлення постачальникові, зверніть увагу, що на
таке замовлення неможливо сформувати прибуткову накладну.

Приймання замовлень
Для формування і прийому замовлення необхідно зайти в пункт головного меню
Документ - Замовлення клієнта на виріб. Відкриється вікно Замовлення клієнтів по
(назва об'єкта обліку).
Для створення нового замовлення натисніть на кнопку Додати (F4) (з'явиться
повідомлення пр о те, що створ ено склад тимчасового збер ігання товар у під заставою.
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Склад тимчасового збер ігання Магазин 1. Вкажіть цей склад в замовленні, щоб замовлений
товар був тимчасово пер еміщений на цей склад до того моменту , як він буде викуплений
клієнтом.) . Відкриється вікно Попереднє замовлення клієнта. В поле Клієнт зі списку
необхідно вибрати клієнта, на якого робиться замовлення. В поле Виріб, також за
допомогою меню, що випадає необхідно вибрати виріб, який замовляється. Назва нового
виробу вводиться в поле вручну. Також в поле Дата закінчення необхідно вказати термін
закінчення виготовлення замовлення (здачі замовлення клієнтові). При необхідності, в поле
Примітки, вкажіть додаткові деталі доставки (висота, ширина, наприклад, карниза).
Натисніть на кнопку Записати. Ваше замовлення сформується і відобразиться у верхній
частині вікна, але поки буде порожнім.
У нижній частині розташовується ряд закладок (Матеріали, Послуги, Роботи і т. д.).
Для занесення необхідних матеріалів, потрібно виділити закладку Матеріали і натиснути на
кнопку Додати матеріал зі складу

. У вікні необхідно вибрати матеріал з якого буде

виготовлятися замовлення. Або за допомогою кнопки у вікні Замовлення клієнта - Додати
матеріал або послугу і в вікні, слід сканувати штрих-код \ артикул матеріалу.
Якщо мова йде саме про матеріал в рулонах (тканина), то наполегливо рекомендуємо
вводити не штрих-код матеріалу, а його артикул. Після чого відкриється форма Залишки
товару на складі, в якій будуть вказані всі товари (рулони) по заданому артикулу. Дана
форма призначена для вибору того рулону, або відрізу, розмір якого найбільш підходить для
виготовлення даного замовлення. Після вибору необхідного шматка натисніть на кнопку
Вибрати. Відкриється вікно Матеріал на замовлення клієнта. В поле Кількість необхідно
вказати кількість матеріалу, яка необхідна для виготовлення даного замовлення. У цьому ж
вікні, в відповідних полях, відображається ціна даного матеріалу за метр і залишок на складі.
При необхідності можна змінити Ціну та ввести Знижку. При натисканні на кнопку
Записати матеріал потрапляє в замовлення.
У разі, якщо мова йде про штучний товар (карнизи, прищіпки), то у вікні Сканувати
товар / пошук по артикулу сканувати штрих-код товару.
Після внесення всіх необхідних матеріалів слід занести в замовлення роботи, які потрібні
для виготовлення даного замовлення. Для цього відкрийте закладку Роботи. Для додавання
нової роботи натисніть на кнопку Додати. Відкриється вікно Виконання замовлення
клієнта. В даному вікні необхідно заповнити поле Операція. За допомогою меню, що
випадає вибрати існуючу операцію, або після натискання на кнопку Додати

ввести нову

операцію і вказати у відповідних полях назва операції, одиницю виміру, наприклад, метри і
ціну за одиницю виміру.
Компанія Торгсофт®
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Після цього на формі Виконання замовлення клієнта необхідно заповнити поле
Кількість одиниць. Тобто скільки одиниць операції необхідно зробити для виготовлення
замовлення. Також в разі необхідності в поле Виконавець потрібно вибрати людину, яка
буде робити операцію. У випадаючому меню будуть доступні всі співробітники даної
торгової мережі.
Вказувати виконавця доцільно, якщо зарплата співробітника (виконавця) безпосередньо
залежить від виконаних ним операцій за певний період часу. Після чого натисніть на кнопку
Записати. Введена операція відобразиться у вікні.

Активація замовлення
Після введення всіх необхідних матеріалів і робіт. Замовлення готове до передачі на
виконання. Для того, щоб зробити це на формі Замовлення клієнтів на виріб, натисніть на
кнопку Стан замовлення - Активний (з'явиться вікно попередження, натисніть Так якщо згодні, або Ні). Для активації замовлення, клієнтові необхідно внести передоплату.
Сума передоплати відповідає відсотку введеному в поле % авансу за товар при замовленні
(Налаштування - Параметри - закладка Облік).
Після внесення передоплати та активації замовлення, буде надруковано ряд документів:
· бланк замовлення клієнта в 2-х примірниках;
· бланк внутрішнього замовлення з матеріалами необхідними на його виготовлення (+

перелік робіт);
· квитанція на прийом оплати;
· накладна на отримання необхідних матеріалів зі складу.

В активному стані замовлення може змінюватися і коригуватися (додаватися різні
матеріали і роботи за допомогою відповідних кнопок). Для можливості коригування
замовлення необхідно натиснути на кнопку Стан замовлення і вибрати пункт Зміна. Після
проведення необхідних змін натисніть на кнопку Стан Замовлення і виберіть пункт
Активний.
Клієнт в будь-який момент може внести певну суму грошей. Для внесення таких оплат в
касу на формі Замовлення клієнтів по натисніть на кнопку Оплата. Поле До оплати
дозволено до зміни. Необхідно внести суму, яку клієнт хоче заплатити.

Розрахунок за замовленням
Коли замовлення готове і клієнт прийшов, щоб його забрати, він повинен повністю
розрахуватися за виготовлений виріб. Для цього необхідно натиснути на кнопку Розрахунок
за замовленням на формі Замовлення клієнтів по. У вікні, необхідно внести потрібну суму
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грошей (залишок грошей). При цьому, автоматично роздрукується документ про факт видачі
замовлення клієнта. Замовлення закрито.
У власника для контролю за магазином є можливість переглянути та роздрукувати
товарний звіт за поточний день (кнопка Друк - Товарний звіт за день), для контролю
вступників грошей в касу. Також для оплати праці, людям які виконують роботи з
виготовлення замовлення передбачений звіт про виконані роботи за певний період (кнопка
Друк - Виконані роботи).

Реалізація відрізів
У режимі Реалізація є можливість робити відріз від товару з рулонних типом і продавати
цей відріз від рулону.
Для того, щоб зробити відріз від рулону в режимі Реалізація, необхідно перейти в
Додаткові дії і натиснути Продати відріз

(Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.6.5)

Після чого відкриється вікно Стан складу зі списком товару з типом Рулон (Мал. 7).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.6.5)

Після вибору необхідного рулону, відобразиться вікно Відріз (Мал. 8), в якому необхідно
ввести Кількість, що відрізається і натиснути Записати, після чого відріз буде додано до
складу реалізації.

Мал. 8 (Версія програми 2020.6.5)

Існує також обмеження на продаж відрізу з іншого центру обліку. Якщо поточний центр
обліку відрізняється від центру обліку реалізації - це зробити буде не можна.
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У разі, якщо створений відріз буде повернено, то в стані складу він буде відображатися
як Відріз (в тій кількості (довжині), в якій був проданий).
При друку етикетки для рулону або відрізу завжди буде надрукована 1 етикетка на одну
товарну позицію в реалізації, в незалежності від її кількості. Так само для рулонів і відрізів,
при друку з реалізації, в кінець назви товару додається кількість даного товару (довжина) в
одиницях виміру даного товару (одиниця виміру вказується в картці виду товару в поле Од.
вим.).
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Керівництво з установки та налаштуванню
У керівництві цієї секції Ви отримаєте інструкції по:
· Впровадженню Торгсофт.
· Установці програми. У цьому розділі Ви дізнаєтеся як встановити серверну і клієнтську

частину програми Торгсофт.
· Особливості переходу з ліцензії "Ультра" на "Старт"
· Налаштування торгівельної мережі. Дана глава присвячена тому, як створити і

правильно налаштувати роботу Вашої торгівельної мережі.
· Вибору режиму роботи продавців. Цей розділ присвячений видам режимів роботи

продавців. Переваги тих чи інших видів роботи.
· Установці принтерів. Тут описано те, як правильно потрібно встановлювати деякі з

принтерів на Ваш комп'ютер.
· Налаштування принтерів. Глава містить в собі інформацію про налаштування друку

товарних чеків і етикеток.
· Налаштування параметрів системи. Розділ присвячений налаштування програми під

Ваші потреби.
· Налаштування головної форми Торгсофт

4.1

Інструкція з впровадження Торгсофт

1. Налагодження системи
· Для початку, необхідно налаштувати торгівельну мережу / магазин. Потрібно вказати

назву магазину, адресу, телефон і т.д. (Детальніше...)
· Необхідно з'ясувати, за яким режимом працюють продавці в магазині (Детальніше ...).

Після чого, налаштувати програму під обраний режим роботи.
· Далі необхідно вказати принтер на якому буде друкуватися чек (Налаштування -

Параметри - закладка Чек). У вікні, в поле для пошуку, з меню, що випадає необхідно
вибрати назву принтера нефіскальних чеків, встановленого раніше. Після чого
необхідно налаштувати всі параметри чека (шаблон, умови друку чека і т. д.)
(Детальніше ...)
· Після цього необхідно вказати принтер на якому будуть друкуватися чеки на товар

(Налаштування - Вибір принтерів). У вікні, у відповідному полі з меню, що випадає,
необхідно вибрати назву принтера нефіскальних чеків, встановленого раніше. Після
цього необхідно налаштувати шаблон друку етикетки (Детальніше ...)

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

47

Торгсофт 2022.0.17

Звер ніть увагу: пр интер и для др уку нефіскальних чеків і етикеток налаштовуються на
кожному комп'ютер і і для кожного кор истувача окр емо (тобто, якщо з одного комп'ютер а
є вхід в "Власника" і "Пр одавця", то у кожного необхідно вибир ати ці пар аметр и) . Те ж
саме відноситься і до шаблонів др уку чеків і етикеток.

· Налаштування системи знижок (Детальніше ...)
· Налаштування продажу VIP-клієнтам (якщо такі є в даному магазині / торгової мережі)

(Детальніше ...)
· Налаштування ведення обліку в магазині / торгової мережі (Детальніше ...)
· Налаштування параметрів доступу (Детальніше ...)

2. Завдання на архівацію бази даних.
Ця установка необхідна для того, щоб в разі непередбачених обставин (поломка
комп'ютера, збій Windows і т.д.) у Вас була архівна копія бази даних. Для автоматичного
створення таких копій - зайдіть в пункт головного меню Налаштування - Завдання за
розкладом - вкладка Завдання на архівацію. Відкриється однойменне вікно. При натисканні
на кнопку Додати відкриється вікно Завдання на архівацію. В поле Назва вкажіть, як саме
будуть називатися створювані архіви, в поле Категорія за допомогою меню, що випадає,
виберіть один з двох пунктів: Запускати щодня в зазначений час, або Запускати при
виході з програми. При виборі першого, необхідно вказати в який саме час необхідно
зберігати базу даних у відповідному полі на даній формі, при виборі другого пункту - база
даних буде зберігатися при кожному виході з неї.
В поле Включати час в назву файлу необхідно вибрати, яка саме інформація буде
входити в назву створюваного архіву бази даних. В поле Термін зберігання файлів, днів
необхідно вказати ту кількість днів, яку архів буде зберігатися на локальному диску.
Після заповнення всіх полів натисніть на кнопку Записати.
Даною дією ми налаштували програму на автоматичне архівування бази за вказаними
параметрами. У нижній частині вікна будуть відображатися час збереження архіву та шлях
до нього.

3. Класифікація товару
Правильність класифікації товару є основою для правильного ведення обліку в магазині /
торгової мережі (Детальніше ...).
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4. Прихід товару
Для оприбуткування товару на початку необхідно створити назву прибуткової накладної
( "шапку"), після чого вибирати товар з повного списку товарів і послуг у разі, якщо такий
товар оприбутковували раніше, або створити новий товар за допомогою "дерева" видів
товару, якщо прийшов товар новий і ніколи раніше не оприбутковували (Детальніше ...)

5. Продаж товару
Вибір товару для продажу в Тор гсофт здійснюється за допомогою сканера, по артикулу
або вручну зі складу. Після чого берете гроші у покупця і заносите їх в відповідну форму,
після натискання на кнопку друкується чек продажу і гроші потрапляють в обрану касу
(Детальніше ...)

6. Повернення товару
Іноді буває, що товар з якихось причин покупцеві необхідно повернути назад в магазин за
чеком. Дана операція передбачена в програмі Тор гсофт. Є можливість повернути товар,
скануючи чек, або вибрати товар вручну з відповідної реалізації (Детальніше ...)

7. Внутрішнє переміщення
У разі, коли мова йде про велику кількість відділів на одній площі, або про окремо
розташованих магазинах, а товар приймається на склад, то виникає необхідність переміщати
прийнятий товар на відділи / торгові точки з центрального складу (Детальніше ...)

8. Інвентаризація складу
Інвентаризацію необхідно проводити для контролю кількості товару в магазині.
Формування відомості інвентаризації описано тут. У програмі Тор гсофт дана операція
інвентаризації може здійснюватися як за допомогою сканера (Детальніше ...), вручну
(Детальніше ...), так і за допомогою терміналу збору даних (Детальніше ...)

9. Списання товару
Іноді виникає необхідність списати товар з різних причин. Як саме здійснюється дана
операція в програмі Тор гсофт описано тут.
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10. Створення клієнтської бази
Як правило, для залучення клієнтів більшість магазинів використовують накопичувальну
систему знижок. Для повноцінного використання знижок необхідно завести дисконтні карти
для постійних клієнтів (Детальніше ...)

11. Перегляд різноманітних звітів
Для аналізу роботи магазину, продажів проведених за певний період, залишків товару на
складах, покупок клієнтів - зручно використовувати різноманітні види звітів передбачені в
програмі Тор гсофт (Детальніше ...).

4.2

Установка програми

Для початку установки програми, запустіть файл TorgSoftSetup.exe. Має розпочатися
установка програми. Після цього з'явиться вікно Майстер установки, в якому при
необхідності можна вибрати мову установки програми (російська / українська).

Мал. 1

Для продовження установки натисніть Далі. У вікні ознайомтеся з Ліцензійною угодою,
відзначте позицію Прийняти і натисніть Далі.
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Мал. 2

У вікні Налаштування бази даних за допомогою перемикача необхідно вибрати яку
саме частину програми слід встановити (вказати як Ви будете використовувати програму):

Мал. 3

· Тільки на цьому комп'ютері - буде встановлена база даних, SQL Server і сама

програма. Тиснемо кнопку Далі. Відбуватиметься розгортання бази даних, після чого
відкриється вікно (Мал. 4), в якому необхідно вибрати шлях для установки програми.
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За допомогою кнопки Огляд
натискання на кнопку

Ви можете змінити місце установки (після

Ви можете прописати шлях установки вручну). Якщо до

сервера будуть підключені інші комп'ютери для роботи в локальній мережі, необхідно,
щоб була активована галочка Відкрити спільний доступ до теки установки для
локальної мережі.

Мал. 4

Тиснемо Далі, після чого буде встановлена програма Тор гсофт на Ваш комп'ютер. Для
запуску програми під роллю "Власник" необхідно запустити ярлик на робочому столі
"Торгсофт Власник" і, не змінюючи поле Користувач (sa), ввести пароль 2009 та
натиснути кнопку Вхід в програму.
2. Підключатися до віддаленого сервера - буде встановлено мінімальний набір
компонентів, необхідних для запуску програми і підключення до віддаленої бази даних.
Тиснемо Далі, після чого аналогічно необхідно буде вибрати шлях для установки програми.
Вар то зазначити, що якщо після установки Тор гсофт, Ви не бачите якісь колонки або
пункти меню пр огр ами, то можливо це обмеження доступу до Вашої поточної р олі, а весь
функціонал доступний під р оллю "Власник". Роль відобр ажається у вер хній панель
пр огр ами (Мал. 5) .

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Керівництво з установки та налаштуванню

52

Мал. 5

4.3

Особливості переходу з "Ультра" на "Старт"
Зазвичай перехід з ліцензії "Ультра" на ліцензію "Старт" можливий в разі, коли Ви

користувалися демо-версією з ліцензією Ультра - заповнювали базу, вели облік, а потім було
прийнято рішення придбати і користуватися ліцензією Старт.
Для початку розглянемо, відмінності Торгсофт Старт від Ультра. Ключовою
особливістю Торгсофт-Старт від Ультра є можливість вести облік тільки по одному магазину
(торговельній мережі). При цьому, в Торгсофт-Старт відсутні функції, які доступні в Ультра:
· внутрішнє переміщення між складами;
· формування замовлення постачальнику;
· комплектація товару;
· торгівля з випискою рахунку;
· робота з VIP-клієнтами;
· бонусна система;
· оптова торгівля;
· валютні та регіональні прайс-листи;
· робота з посередником.

Виходячи з цього, існує ряд особливостей переходу з ліцензії "Ультра" на ліцензію
"Старт".
Як було сказано раніше, при переході на Старт залишиться тільки один магазин, який
при установці програми називався Магазин 1 і інших центрів обліку не буде, при цьому
документів, прив'язаним до цих центрів обліку, а також грошей на їх каса теж не буде. Тому,
перед переходом на ліцензію Старт, для продовження ведення обліку ВАЖЛИВО перевести
всі створені документи з інших центрів обліку на Магазин 1 (якщо Ви його перейменували,
то це той центр обліку, який залишиться в програмі на головній формі після зміни типу
ліцензії на Старт). Як це зробити:
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1. Заходимо в пункт меню Налаштування - Торгівельна мережа.
2. У списку центрів обліку вибираємо той центр обліку, з якого потрібно перенести всі
документи і каси (Мал. 1 (1)), натискаємо Змінити

(Мал. 1 (2)). У вікні Центр обліку

переходимо на вкладку Каса. Спочатку потрібно перевести всю інформацію з кас в каси
Магазину 1.

Мал. 1 (Версія програми 2018.0.11)

Вибираємо касу і натискаємо кнопку Видалити касу з передачею інформації в іншу
касу

(Мал. 1 (3)). Після чого з'явиться підтвердження про перенесення інформації в іншу

касу, в якому слід натиснути Так.
3. Після цього у вікні Каса вибираємо зі списку касу Магазину 1 (Мал. 2) і натискаємо
Записати

.
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Мал. 2 (Версія програми 2018.0.11)

У вікні підтвердження натискаємо кнопку Так, відобразиться інформація про успішне
злиття кас - каса видалена.
Так потрібно повторити з усіма касами інших центрів обліку - перенести всю
інформацію в каси Магазину 1.
Після видалення кас, переносимо інформацію по документах з інших центрів обліку в
Магазин 1.
Для цього вибираємо потрібний центр (Мал. 3 (1)) і натискаємо кнопку Перенести
посилання на інший центр обліку

Компанія Торгсофт®
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Мал. 3 (Версія програми 2018.0.11)

У вікні підтвердження натискаємо Так, після чого буде запропоновано вибрати центр
обліку, якому будуть передані всі документи з поточного (вибраного) центру обліку (Мал.
4).

Мал. 4 (Версія програми 2018.0.11)
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У випадаючому списку вказуємо Магазин 1 і натискаємо Вибрати, після чого з'явиться
ще одне підтвердження про передачу посилань на Магазин 1, в якому також слід натиснути
Так.
Після повідомлення про успішне завершення перенесення документів, потрібно
видалити центр обліку (вибрати центр обліку та натиснути Видалити

).

Аналогічно повторюємо дії з іншими центрами обліку.
Будьте уважні, при перенесенні інформації і видаленні кас. Важливо переносити
інформацію тільки на Магазин 1, тому що тільки цей центр обліку залишиться після
переходу на ліцензію Старт.

4.4

Торгівельна мережа

Для формування структури торгівельної мережі виберіть пункт меню Налаштування Торговельна мережа. Відкриється вікно Торговельна мережа (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.16)

Для швидкого пошуку необхідного центру обліку скористайтеся рядком пошуку за
Центром обліку, куди необхідно ввести назву центру обліку та натиснути на клавіатурі на
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кнопку Enter, або (F5), програма відобразить відповідні центри обліку під символи, що
вводяться.
На

формі

Торговельна

мережа

сформуйте

структуру

фірми,

користуючись

стандартними кнопками Додати, Змінити, Видалити.
Так як торговельна мережа може мати деревоподібну структуру, то по кнопці Додати Ви
повинні вибрати потрібну функцію:
- Додати поточний - вибирається при додаванні того ж рівня по відношенню до рівня,
який виділений в даний момент;
- Додати підлеглий - вибирається при додаванні підлеглого рівня по відношенню до
рівня, який виділений в даний момент.
При додаванні підрозділу верхнього рівня на формі редагування Торговельна мережа в
закладці Загальні, заповнюються поля Назва магазину, Підприємець, Адреса, Телефон,
Номер свід. про держ. реєстрації, Дата видачі свідоцтва, Номер свід. про сплату єдиного
податку. В поле Підприємець введіть найменування фірми, як юридичної особи. Цей запис
використовується при друку платіжних документів по банку.
Введені дані в полях Номер свід. про держ. реєстрації, Дата видачі свідоцтва, Номер
свід. про сплату єдиного податку використовуються при друку чека на реалізацію.
У закладці Розрахунковий рахунок форми редагування для верхнього рівня, введіть
номер розрахункового рахунку для проведення операцій по банку.
При введенні підрозділів, підпорядкованих верхньому рівню, форма редагування Центр
обліку буде мати інший вигляд, на формі буде три закладки:
У закладці Загальні (Мал. 2) вводяться назва магазину, його адреса і телефон. При
заповненні полів Адреса та Телефон ці дані по підрозділу фірми будуть відображатися при
друку чека. Якщо поля по підрозділу незаповнених при друку чека відображаються адреса і
телефон верхнього рівня фірми. Також є можливість вказати торговельну мережу до якої
відноситься поточний центр обліку (Налаштування - Параметри - Торговельна мережа Кількість торговельних мереж (Кілька)). Прив'язка до Торговельної мережі дає
можливість створювати різні знижки в торгових мережах. Знижки клієнтів визначаються
Торговельною мережею до якої належить центр обліку та на якому було придбано
проектор. У картці клієнта додана кнопка Знижки в Торговельної мережі, яка показує
форму на якій можна проводити редагування знижок клієнта в різних торгових мережах.
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Мал. 2 (Версія програми 2022.0.16)

У закладці Налаштування (Мал. 3) в поле Вид торгівлі вкажіть вид торгівлі, вибравши
його зі списку (Роздріб, Опт, Оптом і в роздріб, Склад матеріалів). Залежно від обраного
виду торгівлі будуть формуватися документи реалізації.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.3)

В поле Формування ціни при внутрішній передачі товару на цей центр обліку вкажіть правила формування цін при передачі товару між об'єктами:
- брати ціну з передавального центру обліку при відсутності;
- запитувати ціну у користувача при відсутності;
- завжди брати ціну з передавального центру обліку.
Прайс-лист регіону для формування ціни з передавального ц.у. (центру обліку) вибрати з переліку регіон до якого відноситься даний центр обліку, або вибрати зі списку
після натискання на кнопку Довідник

.

Встановити ряд перемикачів за необхідністю:
- Дозволити синхронізацію цін з центром - діє при активованому налаштуванні
Підтримувати однакові ціни на всіх торгових точках (Налаштування - Параметри Торгівельна мережа)
- Прихований - дозволяє приховати поточний центр обліку зі списку центрів обліку в
програмі (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.3)

- Заборонити перехід до оптових цін в залежності від кількості - дозволяє заборонити
перехід до оптових цін на поточному центрі обліку як при встановленій кількості в картці
товару, так і при встановленого блоку функції Політика оптових цін.
Нижче за потребою заповніть дані для податкової накладної:
· Індивідуальний податковий номер
· ЄДРПОУ
· Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ
· КПП (код причини постановки на облік)

У закладці Каси (Мал. 5) формується перелік кас на центр обліку (підрозділі фірми), для
чого скористайтеся стандартною кнопкою Додати

.

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.3)

У вікні Каса введіть назву каси в відповідне поле, касира, контролера, обов'язково
виберіть валюту в якій буде проводитися продаж товару, вкажіть Код для фіскального
реєстратора і натисніть кнопку Записати
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Закладка Ієрархія (Мал. 6) - в даній закладці не рекомендується вносити зміни без
узгодження з розробниками.

Мал. 6 (Версія програми 2020.6.3)

Для того, щоб встановити Комісію банку і Суму еквайрингу (якщо є), необхідно
виділити "Торгівельна мережа" (самий верхній, головний) і натиснути на кнопку Змінити
, у вікні, перейти на вкладку Розрахунковий рахунок, вибрати необхідний і натиснути на
кнопку Змінити

( Мал. 7).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.6.0)

В даному вікні в його нижній частині в поле "% комісії" встановіть відсоток комісії,
який стягує банк при переведенні в готівку, в поле Сума еквайрингу встановіть суму
еквайрингу, якщо така є у вибраному банку у встановленій валюті, потім натисніть Записати
і перезапустіть Тор гсофт.
Коефіцієнт ліквідності - який % грошей на розрахунковому рахунку можна вважати
"реальними" (враховується на формі Аналіз вартості бізнесу). Передбачається, що гроші
будуть переведені в готівку, або переведені з рахунку на рахунок, або конвертовані, тому
вказується коефіцієнт ліквідності, який менше 100%, тому що вся вартість не може бути
виведена (наприклад, доведеться заплатити за обслуговування, комісія, % від зняття і т.д.).

4.5

Вибір режиму роботи продавців

Як правило в магазинах робота продавців може бути організована трьома різними
способами:

Загальні продажі.
Даний режим найпоширеніший в роботі невеликих магазинів. При цьому режимі всі
продавці магазину працюють однією спільною бригадою без змін. При розрахунку премії за
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продажі (зазвичай відсоток від суми проданого за період товару) вона ділиться на рівні
частини, за кількістю працюючих продавців в магазині. Перевага даного режиму полягає в
тому, що він спрощує організацію роботи продавців (немає необхідності організовувати
позмінну роботу, створювати бейджи, тонко розраховувати премії кожному продавцеві або
зміні). Основний недолік такого режиму полягає в тому, що відсутній контроль над
індивідуальної роботи того чи іншого продавця (один з працівників залу може продати товар
на велику суму, а інший нічого не продати. В результаті і той і інший отримують однакову
премію за продажу). Щоб уникнути цього, рекомендуємо використовувати наступні режими
роботи продавців:

Позмінна робота.
При цьому режимі роботи продавців все працівники поділяються на дві і більше зміни.
Для цього, для кожної окремої зміни заводиться один бейдж продавця. Перед кожним
входом в програму, зміна сканує свій бейдж і після цього, всі покупки зроблені цією зміною
записуються тільки на них. Після цього, при розрахунку відсотка за продажу, кожна зміна
отримає свою індивідуальну премію. Це буде залежати від того, на яку суму та чи інша зміна
продала товару.

Реалізація, пов'язана з продавцем.
Даний режим роботи продавців застосовується, частіше за все, в разі коли в магазині
встановлена одна каса, а торговий зал досить великий. Для даного режиму необхідно для
кожного працівника залу створити бейдж з унікальним штрих-кодом. Надалі, перед кожним
продажем, яку здійснює той чи інший продавець, він повинен сканувати свій бейдж і тільки
після цього здійснити продаж клієнту. Після чого, при розрахунку премії за продажі, кожен
окремий продавець отримає свою суму преміальних (в залежності від того на яку суму він
продав товар за обліковий період).

Зв'язування продавця з кожним товаром.
Даний режим роботи застосовується в разі, коли площа торгового залу досить велика і
встановлена одна каса. До кожного з відділів прикріплений один або кілька продавців, за
кожну продану одиницю товару продавцю належить доплата. У кожному відділі на товар,
який хоче придбати покупець, консультант наклеює свою унікальну бирку зі штрих-кодом.
Після чого, при оплаті на касі, касир сканує спочатку штрих-код відповідного консультанта,
а тільки після цього штрих-код товару.

Доплати за продаж товару.
Також у Вас є можливість на певну групу товарів поставити додаткову премію.
Найчастіше, використовуються два види доплат: процентна (встановлюється відсоток від
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ціни товару) і фіксована (фіксована доплата в зазначеному розмірі). Відсоткова найчастіше
встановлюється на товари з великою націнкою (іграшки, одяг, взуття). У свою чергу
фіксована - на дорогі товари з невисокою націнкою (коляски, ліжка і т.п.). Крім того,
доплату за продаж, іноді, ставлять на товар, що залежався, або товар, що погано продається.
У будь-якому випадку, власник має можливість встановити політику доплат відповідно до
особливостей свого бізнесу і товару. Основна мета доплат - максимально стимулювати
активність продавців, мотивувати їх на більш активну роботу з клієнтами, тому що саме від
них найчастіше залежить рівень продажів того чи іншого товару в магазині.
Якщо Ви хочете на певний вид товару поставити додаткову премію, виконайте наступні
дії:

O Пункт головного меню Налаштування - Співробітник. У вікні, Продавець виберіть
закладку Налаштування доплат.

O Виберіть товар (гілку дерева товару), на який Ви хочете поставити додаткову премію.
За допомогою кнопки Змінити

O

відкрийте форму редагування Вид товару.

Лівіше напису Доплата на панелі Розрахунок доплат за продаж виду товару

поставте галочку.

O Стануть активні два поля:
А) Доплата. У ньому введіть розмір доплати.
Б) Од. За допомогою меню, що випадає виберіть або %, (тоді буде нараховуватися
відсоток від вартості обраного товару в розмірі числа, введеного в поле Доплата) або грн.
(тоді нарахована премія в розмірі числа, введеного в поле Доплата на обраний товар).

O Після виконаних дій натисніть на кнопку Записати. Інформація, введена Вами, буде
збережена.
Також на формі Реалізація доступна кнопка Реєстрація закінчення робочого дня. Дана

кнопка необхідна для того, щоб Власник міг знати в який час пішов той чи інший продавець.
Крім того, після натискання на цю кнопку автоматично роздруковується чек, на якому
відображаються такі елементи:
1) Назва магазину (Центр обліку)
2) Ім'я продавця
3) Дата і час реєстрації
Переглянути дату і час початку / закінчення роботи можна. Необхідно зайти
Налаштування - Співробітник - закладка Журнал початку / закінчення роботи.
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Позмінна робота

Для початку роботи зміни, необхідно створити бейдж зміни для входу в систему. Для
цього треба зайти в пункт головного меню Налаштування - Співробітник. Відкриється
вікно Продавець. Для створення нового запису натисніть на кнопку Додати

. Відкриється

вікно Співробітник. У цьому вікні заповніть наступні поля:
1) ПІБ. Введіть назву зміни.
2) Категорія. За допомогою меню, що випадає виберіть потрібний пункт.
3) Місце роботи. За допомогою меню, що випадає вкажіть центр обліку (магазин), в
якому буде працювати зміна.
4) Каса. За допомогою меню, що випадає виберіть касу на яку будуть надходити гроші. У
разі, якщо каси ще не створені за допомогою кнопки Додати

створіть нову касу. У вікні,

в полі Каса введіть назву каси. В поле Валюта вкажіть валюту, яка буде надходити в цю
касу.
Звер ніть увагу: Для кожної валюти необхідно створ ювати окр ему касу. Кількість кас
повинно бути не менше, ніж кількість викор истовуваних валют.
Після заповнення необхідних полів натисніть на кнопку Записати. Для створеного запису
автоматично згенерується унікальний штрих-код. Для перегляду і роздруківки бейджа зміни,
натисніть на кнопку Друк бейджів для продавців

. У вікні можна як переглянути

бейдж, так і роздрукувати його після натискання на відповідні кнопки.
Після роздруківки бейджа - він буде служити "вхідний карткою" в програму зміни, що
заступає на роботу (один з продавців повинен сканувати код на бейджі для входу в систему).
Для перегляду виручки, тієї чи іншої зміни, зайдіть в пункт головного меню
Налаштування - Співробітник. Відкриється вікно Продавець. На закладці Аналіз роботи
за період вкажіть період, за який Ви хочете переглянути суму реалізацій. Після вибору
періоду з'явиться перелік бригад (назва), що працювали за період. В колонках буде вказана:
Сума реалізацій, Сума повернень, Разом (різниця між сумою реалізацій і сумою
повернень), Доплата (доплата на деякі види товарів).
Конкретний список з продажу (найменування, кількість, ціна товару) буде видно в
нижній частині вікна.
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Реалізація, пов'язана з продавцем

Для початку роботи магазину в цьому режимі, Вам необхідно для кожного продавця
(працівника залу) створити особистий ідентифікаційний бейдж.
Для початку роботи зміни, необхідно створити бейдж зміни для входу в систему. Для
цього треба зайти в пункт головного меню Налаштування - Співробітник. Відкриється
вікно Продавець. Для створення нового запису натисніть на кнопку Додати

. Відкриється

вікно Співробітник. У цьому вікні заповніть наступні поля:
1) ПІБ. Введіть Прізвище, Ім'я По-батькові продавця.
2) Категорія. За допомогою меню, що випадає виберіть потрібний пункт.
3) Реєстраційне ім'я при вході в програму. Список користувачів формується для того,
щоб кожен користувач входив в програму під своїм ім'ям і паролем, користувачеві
вказуються його права доступу в програмі. Для створення нового користувача, редагування
існуючого і видалення користувача використовуйте стандартні кнопки праворуч від поля (
,

,

). Детальніше в розділі Реєстраційне ім'я при вході в програму.

4) Місце роботи. За допомогою меню, що випадає вкажіть центр обліку (магазин), в
якому буде працювати продавець.
5) Каса. За допомогою меню, що випадає виберіть касу на яку будуть надходити гроші. У
разі, якщо каси ще не створені за допомогою кнопки Додати

створіть нову касу. У вікні,

в полі Каса введіть назву каси. В поле Валюта вкажіть валюту, яка буде надходити в цю
касу.
Звер ніть увагу: Для кожної валюти необхідно створ ювати окр ему касу. Кількість кас
повинно бути не менше, ніж кількість викор истовуваних валют.
Після заповнення необхідних полів натисніть на кнопку Записати. Для створеного запису
автоматично згенерується унікальний штрих-код. Для перегляду і роздруківки бейджа
продавця, натисніть на кнопку Друк бейджів для продавців

. У вікні можна як

переглянути бейдж, так і роздрукувати його після натискання на відповідні кнопки.
Після цього перед кожною реалізацією продавець спочатку повинен буде сканувати свій
бейдж встановивши курсор в поле ШК / Арт у вікні Реалізація. Тільки після цього він зможе
продати товар.
Для перегляду обсягу продажів того, чи іншого продавця, зайдіть в пункт головного
меню Налаштування - Співробітник. Відкриється вікно Продавець. На закладці Аналіз
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роботи за період вкажіть період, за який Ви хочете переглянути суму реалізацій продавців.
Після вибору періоду з'явиться перелік продавців, що працювали за цей період. В колонках
буде вказана: Сума реалізацій, Сума повернень, Разом (різниця між сумою реалізацій і
сумою повернень), Доплата (доплата на деякі види товарів).
Конкретний список з продажу (найменування, кількість, ціна товару) буде видно в
нижній частині вікна.
4.5.3

Зв'язування продавця з кожною реалізацією

Даний режим роботи застосовується в разі, коли площа торгового залу досить велика і
встановлена одна каса. До кожного з відділів прикріплений один або кілька продавців, за
кожну продану одиницю товару продавцю належить доплата. У кожному відділі на товар,
який хоче придбати покупець, консультант наклеює свою унікальну бирку зі штрих-кодом.
Після чого при оплаті на касі, касир сканує спочатку штрих-код відповідного консультанта, а
тільки після цього штрих-код товару.
Для установки даної функції зайдіть в пункт головного меню Налаштування Параметри - закладка Загальні. Встановіть галочку навпроти напису Пов'язувати
реалізацію з продавцем. З'явиться поле Реєстрація продавця і за допомогою меню, що
випадає виберіть пункт Для кожної реалізації. Натисніть на кнопку Записати.
Після цього на формі реалізація, перед продажем будь-якого товару, необхідно спочатку
сканувати унікальний штрих-код продавця.

4.6

Установка принтерів

У цьому розділі містяться докладні інструкції по установці деяких принтерів:
1) Установка принтера CITIZEN CT-S280;
2) Установка принтера Tysso PRP 085 III
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Установка принтера CITIZEN Ct-S280

Установка USB-Serial Converter
Підключіть принтер до мережі, а USB шнур до комп'ютера і ввімкніть принтер.
Автоматично має з'явитися вікно (Мал. 1).

Мал. 1

Вкажіть пункт, який зазначений на зображенні і натисніть на кнопку Далі. З'явиться
наступне вікно (Мал. 2).

Мал. 2

Вкажіть пункт Установка з вказаного місця і натисніть на кнопку Далі. Відкриється
вікно (Мал. 3). Необхідно натиснути на кнопку Огляд. Відкриється вікно (Мал. 4).
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Мал. 3

Мал. 4

В даному вікні необхідно вказати «шлях» до драйверів встановленого обладнання.
Виберіть драйвер, як це показано на малюнку (папка VirtualCOMUSBdriver) і натисніть на
кнопку ОК. Після цього почнеться установка (Мал. 5).
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Мал. 5

Установка USB-Serial Port
Після установки, автоматично з'явиться вікно (Мал. 6).

Мал. 6

В даному вікні необхідно натиснути на кнопку Далі і відкриється вікно з початком
установки USB Serial Port (Мал. 7).
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Мал. 7

В даному вікні необхідно вибрати пункт Установка з вказаного місця і натиснути на
кнопку Далі. Відкриється вікно (Мал. 8).

Мал. 8

Натисніть на кнопку Огляд для вибору драйвера необхідного для установки
обладнання (Мал. 9).
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Мал. 9

В даному вікні необхідно вказати «шлях» до драйверів встановленого обладнання.
Виберіть драйвер, як це показано на малюнку (папка VirtualCOMUSBdriver) і натисніть на
кнопку ОК. Після успішного закінчення установки з'явиться вікно (Мал. 10). Натисніть на
кнопку Готово. Установка USB Serial Port завершена.

Мал. 10

Необхідно дізнатися на який номер порту було встановлено USB Serial Port. Для цього
необхідно натиснути правою клавішею миші на іконці Мій комп'ютер (Робочий стіл). У
списку виберіть пункт Властивості. Відкриється вікно Властивості системи. Натисніть на
закладку Устаткування і далі на кнопку Диспетчер пристроїв. Відкриється однойменне
вікно (Мал. 11).
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Мал. 11

Розгорніть за допомогою кнопки «плюсик» пункт Порти (COM і LPT), як це
зазначено на малюнку. Необхідно знайти напис USB Serial Port (COM «номер порту»). Даний
номер необхідно записати або запам'ятати.

Установка Принтера
Необхідно зайти в пункт меню Пуск - Принтери і факси. Відкриється наступне вікно
(Мал. 12).

Мал. 12
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В даному вікні необхідно натиснути на напис Установка принтера в лівій частині
вікна. Відкриється вікно (Мал. 13).

Мал. 13

В даному вікні необхідно натиснути на кнопку Далі. Відкриється вікно (Мал. 14).

Мал. 14

Вкажіть пункт, як це зроблено на малюнку вище і натисніть на кнопку Далі. Після
цього відкриється вікно (Мал. 15).
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Рис.15

В поле Використовувати порт за допомогою меню, що випадає необхідно вибрати
той номер порту, який був зазначений в диспетчері пристроїв (USB Serial Port «номер
порту»). Після вибору натисніть на кнопку Далі. Відкриється вікно (Мал. 16).

Мал. 16

В даному вікні необхідно натиснути на кнопку Встановити з диска. Відкриється
вікно (Мал. 17). В даному вікні за допомогою кнопки Огляд виберіть необхідний драйвер
(Мал. 18)
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Мал. 17

Мал. 18

Даний драйвер знаходиться за наступним шляхом: Компакт диск (CT-S 280) -EnglishDriver-Windowsdriver-Update driver

files-Driver-32bit

(х86). Виберіть

даний

натисканням миші і натисніть на кнопку Відкрити. З'явиться вікно (Мал. 19).
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Мал. 19

В даному вікні натисніть кнопку Далі. Після цього в наступних вікнах залишайте все
за замовчуванням і натискайте на кнопку Далі. В даному вікні (Мал. 20).

Мал. 20

Відзначте, що друкувати тестову сторінку не потрібно і натисніть кнопку Далі.
Установка принтера завершена, про що свідчитимуть наступне вікно (Мал. 21).

Мал. 21

Натисніть на кнопку Готово.
Тепер нам необхідно налаштувати порт. Для цього треба зайти Пуск - Принтери і
факси - двічі натисніть по встановленому принтеру (CITIZEN CT-S280). Відкриється вікно з
однойменною назвою. Виберіть пункт меню Принтер - Властивості. Відкриється вікно, в
ньому виберіть закладку Порти і натисніть на кнопку Налаштування порту. Відкриється
вікно (Мал. 22).
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Мал. 22

За допомогою випадаючих меню кожного поля виберіть пункти, як це показано на
малюнку і натисніть кнопку ОК. Поверніться до закладці Загальні та натисніть на кнопку
Пробний друк, якщо всі виконані операції були зроблені коректно, повинна вийти пробна
сторінка зі встановленого принтера.
4.6.2

Установка принтера Tysso PRP 085 III

Для початку установки принтера необхідно в дисковод вставити інсталяційний диск з
драйверами, який йде в комплекті з даними принтером і ввімкнути сам принтер на його
задній панелі. Відкривши вміст диска на комп'ютері, зайдіть в папку Receipt Printer - Driver
for

Windows

x32

/

Driver

for

Windows

x32

(тип

Вашої

системи)

-

2000_XP_2003_Vista_Win7x32 і запустіть файл PRPDRVEN V71.exe.
Для визначення типу системи необхідно натиснути правою клавішею миші по Мій
комп'ютер і вибрати пункт Властивості. Відкриється вікно (Мал. 1) або (Мал. 2).

Мал. 1 (Windows 7)
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Мал. 2 (Windows XP)

Після запуску PRPDRVEN V71.exe відкриється вікно (Мал. 3).

Мал. 3

Необхідно натиснути на кнопку Next. При цьому почнеться установка. По закінченню
установки відкриється вікно (Мал. 4).

Мал. 4
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В даному вікні необхідно вибрати ту операційну систему, яка встановлена на Вашому
комп'ютері і натиснути на кнопку Next. Відкриється вікно (Мал. 5).

Мал. 5

В поле Install Module за допомогою меню, що випадає необхідно вибрати PRP - 085III
Series. Після чого необхідно натиснути на кнопку Finish.
Після цього заходимо в Пуск - Пристрої та принтери \ Принтери і факси (в залежності
від версії Windows). У вікні необхідно натиснути на кнопку Установка принтера. У вікні
(Мал. 6) необхідно вибрати пункт Додати локальний принтер.

Мал. 6 (Windows 7)
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Відкриється вікно, де необхідно вибрати порт, через який принтер з'єднується з
комп'ютером. За допомогою списку необхідно вибрати ПЕРШИЙ вільний USB порт (Мал.
7). Якщо до цього комп'ютера підключено кілька комп'ютерів, то перший вільний порт може
бути з номером 002 або 003 в залежності від того, скільки принтерів підключено.

Мал. 7 (Windows 7)

Після вибору порту необхідно натиснути на кнопку Далі. Відкриється вікно (Мал. 8).

Мал. 8 (Windows 7)
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В даному вікні необхідно натиснути на кнопку Встановити з диска. Відкриється ще одне
вікно в якому необхідно натиснути на кнопку Огляд.
У вікні, користувачеві необхідно вибрати папку win2k, як це зазначено на малюнку
(Мал. 9).

Мал. 9 (Windows 7)

У цій папці буде знаходиться один файл 2Ksetup.INF. Після вибору каталогу потрібно
натиснути на кнопку Відкрити. Після ОК. І в вікні Установка принтера потрібно вибрати
запис PRP - 085III і натиснути на кнопку Далі. У всіх наступних вікнах натискайте далі,
залишаючи все за замовчуванням.
В останньому вікні установки (Мал. 10) не потрібно Встановлювати перемикач біля
напису Використовувати цей принтер за замовчуванням, а просто натиснути на кнопку
Готово.
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Мал. 10 (Windows 7)

Даний принтер повинен відобразитися в встановлених принтерах (Пуск - Пристрої та
принтери \ Принтери і факси (в залежності від версії Windows).
Тепер необхідно перевірити, чи все було зроблено правильно. Для цього потрібно
роздрукувати тестову сторінку з цього принтера.
Для цього клікніть по встановленому принтеру (він буде називатися PRP - 085III).
Відкриється однойменне вікно. У цьому вікні необхідно зайти в пункт меню Принтер і якщо
встановлена "галочка" біля напису Працювати автономно, то необхідно прибрати цю
"галочку", просто клікнувши по цьому напису. Якщо дана "галочка" буде встановлена, то
цілком ймовірно, що пробна сторінка роздрукована не буде.
Після цього знову зайдіть в пункт меню Принтер і виберіть пункт Властивості.
Відкриється вікно Властивості: PRP - 085III. У вікні необхідно перейти на закладку Порти
(Мал. 11). Переконайтеся, що принтер встановився на правильний порт. Якщо немає, тоді
необхідно знайти перший вільний USB-порт і двічі клікнути по ньому. Принтер автоматично
"закріпиться" за цим портом.
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Мал. 11 (Windows 7)

Після цього потрібно перейти на закладку Загальні і натиснути на кнопку Пробний
друк. Повинна роздрукуватися пробна сторінка з інформацією про принтер. Установка
принтера на цьому завершена.

4.7

Налаштування принтерів

У цьому розділі описано, як налаштувати:
1) Друк етикеток;
2) Друк звітів;
3) Шаблони друку;
4) Шаблони листів.
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Налаштування друку етикеток (штрих-кодів)

Налаштування друку бирок здійснюється на формі Налаштування - Налаштування
друку бирок з головного меню програми.
Разом з системою поставляються шаблони і налаштовані зразки друку етикеток.
Шаблони і зразки можна налаштовувати за власним бажанням (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

У меню вікна Налаштування друку бирок Ви бачите ряд кнопок описаних нижче:
- Додання нового шаблону, (докладніше в Створенні, редагуванні шаблонів);
- Копіювати
- Редагування існуючого шаблону, (докладніше в Створенні, редагуванні шаблонів);
- Видалення шаблону;
- Вибір поточного шаблону. При натисканні цієї кнопки, шаблон етикетки, яка була
обрана в даний момент, стає поточним і при друку етикеток в системі буде
використовуватися вибраний шаблон. У списку, поточний шаблон виділяється жирним
шрифтом;
- Перегляд вибраного шаблону.

Після вибору шаблону, що Вас цікавить і натискання на кнопку Змінити

, відкриється

вікно Налаштування друку бирок (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.0)

Дане вікно містить Назву налаштувань і дві вкладки: Шаблон і Експорт.
На вкладці Шаблон вказується:
· Файл шаблону друку - файл необхідно розміщувати в робочому каталозі програми.

При натисканні на кнопку Огляд (Мал. 2 (1)), відкриється вікно в якому можна
вказати раніше збережений шаблон. При натисканні на кнопку Налаштування (Мал. 2
(2)), відкриється вікно програми FastReport за допомогою якої відбувається настройка
самого шаблону. Більш докладно про налаштування шаблонів в FastReport можна
прочитати тут;
· Використовувати додаткові параметри товару в шаблоні (Мал. 2 (3))

-

рекомендується використовувати для цінників на товар;
· Використовувати останнього постачальника товару в шаблоні (Мал. 2 (4)) - при

активному перемикачі буде виводиться інформація про останнього постачальника, який
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вказаний в приході. Для того, щоб відобразити постачальника, необхідно в шаблон
етикетки додати поле Постачальник.
· Використовувати розмірний ряд товару в шаблоні (Мал. 2 (5)) - після натискання на

кнопку

, відкриється вікно (Мал. 3), вибір центрів обліку для яких буде

підтягуватися розмірний ряд. Якщо ви не вкажете один центр обліку - розмірний ряд
збирається за поточним центром обліку;

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.0)

· Використовувати повністю вид товару в шаблоні (Мал. 2 (6)) - прямий і зворотний

порядок;
· Використовувати піктограму виду товару в шаблоні (Мал. 2 (7));
· Використовувати фото товару в шаблоні (Мал. 2 (8)) - даний перемикач відкриває

можливість додавання фото товару в шаблон, для чого необхідно провести
налаштування шаблону.
· Автоматично визначати тип-штрих-коду (Мал. 2 (11)) - якщо цей параметр

увімкнено, то в етикетці тип штрих-коду встановлюється в EAN8, якщо він 8-ми
значний або в EAN13 - якщо він 12-13-значний.
В поле Принтер - необхідно вибрати зі списку принтер, який буде друкувати етикетки;
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При натисканні на кнопку Перегляд (Мал. 2 (10)) - є можливість відкрити в
попередньому перегляді стільки етикеток, скільки вказали в полі Кількість етикеток для
перегляду.
На вкладці Експорт - є можливість вказати Файл експортованих даних (текстовий
формат) і Програму - обробник експортованого файлу, після натискання на кнопку
Огляд. Наприклад, вказуємо назву нашого файлу і місце зберігання, потім вказуємо
програму, за допомогою якої буде відкритий наш текстовий файл (наприклад, Notepad.exe).
Після цього, при друку етикеток буде відкриватися текстовий файл за допомогою обраної
програми, файл буде зберігатися в тому місці, яке було вказано. У файлі буде відображатися
штрих-код товару, назва і роздрібна ціна.
Перемикач Використовувати політику оптових цін (Мал. 2 (9)) доступний, якщо
активована додаткова функція Політика оптових цін. Даний перемикач дозволяє додати
політику оптових цін в шаблон друку етикетки. Для цього необхідно налаштувати шаблон.
При натисканні на кнопку Налаштування (Мал. 2 (2)), відкриється вікно програми
FastReport (Мал. 4). Для початку необхідно додати набір даних Політика оптових цін.
Заходимо в пункт меню Звіт - Дані ...

Мал. 4

У вікні Дані звіту (Мал. 5) відзначаємо галочкою дані Політика оптових цін і тиснемо
кнопку ОК.
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Мал. 5

Після цього, в правій частині вікна FastReport з'явиться список відповідних даних (Мал.
6 (1)).

Мал. 6

Для того, щоб в шаблон етикетки додати дані політики оптових цін, необхідно
використовувати Вкладений звіт. Це дозволить не захаращувати основний шаблон етикетки.
Для створення вкладеного звіту, у лівій частині вікна на кнопку Об'єкт "Вкладений
звіт"

(Мал. 6 (2)). З'явиться прямокутна область, яку необхідно помістити в шаблон

етикетки в область MasterData, де Ви збираєтеся відобразити інформацію про політику
оптових цін (наприклад, як показано на малюнку). Після чого відкриється нова сторінка
Subreport (Мал. 7 (1)), пов'язана з MasterData. На цій сторінці необхідно створити новий
звіт.
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Мал. 7

Для створення звіту натискаємо на кнопку Вставити бенд

(Мал. 7 (2)) і вибираємо зі

списку Дані 1 рівня (Мал. 7 (3)), після чого на екрані з'явиться вікно Джерело даних (Мал.
8), в якому потрібно вибрати Політика оптових цін і натиснути ОК.

Мал. 8

Після цього, "перетягуємо" необхідні поля (Мал. 6 (1)) в таблицю MasterData (Мал. 7
(3)), змінюючи при цьому ширину стовпця на необхідну. Вар то зазначити, що загальна
шир ина стовпців не повинна пер евищувати шир ину області, на якій буде надр укований
вкладений звіт.
Якщо ви хочете додати текст, який буде відображатися біля змінної (наприклад, якщо це
знижка, можна додати значок відсотка), виберіть необхідний стовпець, після подвійного
натискання кнопкою миші, відкриється вікно Редактор тексту (Мал. 9). Все, що
знаходиться в квадратних дужках, це змінна. Щоб текст відображався перед змінної,
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необхідно написати текст зліва від квадратних дужок, якщо ж після змінної - правіше
квадратних дужок.

Мал. 9

Після того, як додали потрібні поля, при необхідності можна додати назву (шапку) для
кожного стовпця. Для цього, натискаємо кнопку Вставити бенд

(Мал. 10 (1)) і

вибираємо зі списку Заголовок даних (Мал. 10 (2)).
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Мал. 10

Для того, щоб перемістити таблицю, необхідно відзначити її і "перетягнути" над
таблицею MasterData. Потім додавати назви стовпців можна двома способами.
1. Натискаємо на кнопку Об'єкт "Текст" і вставляємо в таблицю Header. Потім міняємо
розмір до того, який розмір в нижній частині таблиці MasterData і вводимо назву
стовпчика. При необхідності редагуємо шрифт, розмір шрифту і т.д. за допомогою
інструментів на панелі Report title (вгорі вікна).
2. Відзначаємо по черзі всі стовпці (з затиснутою клавішею SHIFT на клавіатурі) в
таблиці MasterData, натискаємо CTRL + C (скопіювати) і натискаємо CTRL + V
(вставити). Перетягуємо стовпці в таблицю Header. В цьому випадку не потрібно
підганяти ширину стовпців, тому що вони однакові, потрібно тільки змінити назву.
Подвійним натисканням миші за назвою відкривається вікно Редактор тексту (Мал.
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9) в якому потрібно видалити всі, крім того, що стоїть в лапках "Знижка" (в нашому
випадку, залишаємо Знижка, без лапок).
Варто зазначити, що вкладений звіт формується на аркуші основного звіту і не може
містити такі бенди як Заголовок / підвал звіту, Заголовок / Підвал / Фон сторінки і
Заголовок / Підвал колонки.
Після додавання всіх необхідних даних, вийде наступне (в якості прикладу були додані
поля Поріг переходу, Знижка і Оптова ціна) (Мал. 11)

Мал. 11

Для того, щоб перейти на форму редагування шаблону етикетки, перейдіть на вкладку
Page1. У свою чергу шаблон етикетки матиме вигляд (Мал. 12).

Мал. 12

Щоб вкладений звіт був коректно надрукований на основному звіті, необхідно включити
йому властивість PrintOnParent (Друкувати на бенді). Унести цю властивість можна з
контекстного меню об'єкта вкладеного звіту вибравши пункт Друкувати на бенді (Мал. 13
(1)) або на вкладці Властивості встановити PrintOnParent - True (Мал. 13 (2)).
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Мал. 13

Таким чином етикетка з використанням вкладеного звіту може мати такий вигляд (Мал.
14).

Мал. 14

Щоб внести наступні зміни у вкладений звіт, в основному шаблоні етикетки необхідно
двічі клікнути по Subreport1 (Мал. 12 (1)) або перейти на вкладку Subreport1, після чого
відкриється вкладений звіт для редагування.
Варто зазначити, що в основному звіту можна розміщувати інші поля нижче об'єкта
Вкладений звіт, так як при виведенні вкладеного звіту все, що знаходиться нижче, може
бути перекрито об'єктами вкладеного звіту.
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4.7.1.1

Створення, редагування шаблонів

Після натискання на кнопки Додати і Змінити з'являється вікно Налаштування друку
бирок на речі. Дане вікно містить три закладки:
1) Опис етикеток. У цій закладці в відповідних полях вказуються всі параметри друку
етикеток на аркуші. Формат аркуша і поля на сторінці при друку - вказуються після
натискання на кнопку Параметри сторінки. Після введення параметрів налаштувань по
кнопці Перегляд, є можливість переглянути зовнішній вигляд виведених на друк етикеток.
Використовується для сумісності зі старими версіями програми. В даний час, доцільніше
використовувати Шаблон.
2) Шаблон. У цій закладці вказується файл шаблону для друку етикеток, принтер для
друку. На цій закладці після натискання на кнопку Налаштування за допомогою
спеціального редактора налаштовується шаблон для друку, кнопка Огляд, служить для
пошуку потрібного файлу. Також в закладці Шаблон вибирається принтер, на якому будуть
друкуватися етикетки. Це можна зробити в поле Принтер, вибравши принтер з меню, що
випадає.
3) Експорт. Використовується для передачі інформації про етикетки у вигляді текстового
файлу з метою використання іншими програмами.
Далі необхідно натиснути на кнопку Записати.
4.7.1.2

Редагування етикеток

Після натискання на кнопку Налаштування (закладка Шаблон) відкриється вікно
редагування FastReport - "назва етикетки, яку Ви редагуєте".
На цій формі ви побачите шаблон обраної етикетки. У цьому вікні ви можете
відредагувати будь-яку етикетку під Ваші потреби (Мал. 1).

Мал. 1
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Збільшення розмірів.
Для того, щоб Вам було зручніше редагувати шаблон - збільште його розміри (щоб було
видно всі графічні об'єкти, що знаходяться на етикетці) наступними образами:
1) В поле, де вибирається масштаб

виберіть найбільш підходящий для Вас;

2) При натисканні на кнопку Page Settings (Параметри сторінки

) відкриється вікно

Page Options (Опції сторінки). На закладці Paper (Сторінка) в поле Height введіть число
більше, ніж виставлено за замовчуванням. При цьому в полі Width число бажано не
змінювати.
Після виконаних дій етикетка повинна збільшитися в розмірах і повинні бути всі
компоненти, що знаходяться на етикетці.

Робота з об'єктами на шаблоні.
Для того, щоб відредагувати (посунути, повернути, збільшити і т. п.) той чи інший об'єкт
на етикетці, Вам необхідно його виділити одинарним кліком миші. При цьому виділений
об'єкт буде обрамлений рамочкою з чорними квадратиками по периметру.
Найбільш часто вживані дії з об'єктами:
1) Збільшення межі об'єкта (Наприклад, якщо повністю не поміщається довгу назву
товару). Виділіть об'єкт як зазначено вище. Мишею наведіть на чорний квадратик
(дивлячись в який бік буде йти збільшення (зменшення) кордону). Лівою клавішею миші
"зачепите" його (при цьому курсор стане в вигляді двосторонньої стрілочки) і не
відпускаючи, ведіть в сторону передбачуваного розширення. Після розширення відпустіть
ліву кнопку миші.
Зауваження. Слідкуйте за тим, щоб кор дони компонентів на одній етикетці не
пер етиналися, щоб уникнути накладання написів пр и др уку.
2) Збільшення (зменшення) шрифту. Після виділення об'єкта, зміна параметрів шрифту
здійснюється на панелі у верхній частині вікна (аналог Word'а) (Мал. 2).
Мал. 2

3) Поворот на 90, 180, 270 градусів. Для повороту на потрібний кут об'єкта на панелі
знаходиться зліва від шаблону етикетки в поле Rotation (Поворот) введіть потрібний кут
повороту (Мал. 3 і Мал. 4). Після чого вибраний об'єкт буде розгорнуто на заданий кут.
Після повороту, Вам необхідно розтягувати повернений напис до тих пір, поки напис не буде
повністю поміщатися в один рядок.
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Мал. 3

Мал. 4

4) Необхідно збільшити розмір штрих-коду. Двічі клікніть на об'єкт (штрих-код).
Відкриється вікно Barcode Editor. В поле Zoom введіть необхідний вам розмір (Наприклад,
1,1).
5) Як вставити картинку (емблему Вашої торгової мережі) в шаблон. Для розміщення
картинки на етикетці - натисніть на кнопку

(Picture object) на лівій крайній панелі вікна.

Після цього наведіть на етикетку. Повинна з'явитися пунктирна рамочка. Лівим кліком миші
розмістіть її в потрібному місці. Відразу після розміщення з'явиться вікно Picture. Для того
щоб вибрати потрібну Вам картинку натисніть на кнопку

(Load). Виберіть картинку і

натисніть на кнопку Відкрити. Обрана картинка з'явиться у віконці Picture. Після цього
натисніть на кнопку

(ОК). Картинка з'явиться на шаблоні етикетки. Після чого за

допомогою дій описаних вище надайте зображенні потрібну форму і розмір.
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6) Як помістити інші необхідні об'єкти на шаблон. Всі доступні об'єкти знаходяться на
правій панелі вікна (Мал. 5). "Візьміть" необхідний Вам об'єкт лівою клавішею миші і не
відпускаючи перетяните на шаблон. Після чого отформатируйте розмір об'єкта за допомогою
дій описаних вище.

Мал. 5

Після всіх змін шаблону необхідно задати початкові розміри етикетки (3х2, 4х2,5), так як
спочатку ми змінили її розмір для зручності роботи.
При натисканні на кнопку Page Settings (Параметри сторінки

) відкриється вікно Page

Options (Опції сторінки). На закладці Paper (Сторінка) в полях Height і Width встановіть
початкові значення. Після цього розмір етикетки повернеться в початкове положення
(розмір не залежить від масштабу).
Якщо ви хочете зберегти Ваші зміни і не змінювати стандартний шаблон, тоді
виберіть пункт головного меню File вікна FastReport - "назва етикетки, яку Ви
редагуєте". Виберіть пункт Save As ... Відкриється вікно Зберегти як. У полі Ім'я файлу
введіть ім'я створюваного Вами файлу, в якому буде міститися шаблон відредагованої
етикетки. Після чого натисніть на кнопку Зберегти. Потім можете закрити форму
редагування шаблонів.
Якщо Ви хочете перезберегти стандартний файл шаблону зі своїми змінами (в цьому
випадку стандартний шаблон буде змінений на той, що зберігається). В цьому випадку
стандартно закрийте вікно редагування шаблонів. З'явиться вікно з питанням чи хочете
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зберегти зміни, натисніть на кнопку Так. Ваші зміни будуть збережені в файл, який Ви
вибрали для редагування.
Також, після редагування, рекомендується в вікні Налаштування друку бирок на речі
встановити галочку лівіше написи Використовувати всі параметри товару в шаблоні.
Дана дія необхідно для того, щоб всі об'єкти, що знаходяться на шаблоні відображалися при
друку етикетки.
Після цього у Вас є можливість переглянути етикетку після натискання на кнопку
Перегляд (Налаштування друку бирок).
Варто зазначити, що додано до списку полів Еквівалент роздрібної та оптової цін, а
також Валюта еквівалентної ціни.
4.7.1.3

Формування ціни для етикетки

Часто для залучення клієнтів і з метою підвищення обсягів продажів, власники магазинів
використовують такий прийом: штучно піднімають ціни на свій товар, друкуючи на бирці
неіснуючу ціну. Потім встановлюють відсоток знижки від цієї ціни і отримують ціну на
товар, яка була раніше. Тим самим власник не втрачає свій прибуток, в той час як покупці
думають, що в магазині зараз проводиться розпродаж, бачачи знижки на товар.
Штучна ціна розраховується за такою формулою:
Ціна штучна = Ціна реальна / 1- (бажана знижка) / 100
Пр имітка: Тільки "Бажана знижка" ділиться на 100%.
Ця функція доступна з пункту головного меню (Товарознавство - Розрахунок ціни для
етикетки). Відкриється однойменне вікно. В даному вікні в блоці Відображати товари за
допомогою перемикача вкажіть, який товар необхідно відобразити в даному вікні. Після чого
виділіть той товар, на який необхідно розрахувати нову ціну, відштовхуючись від введеної
знижки. Далі натисніть на кнопку Встановити знижку етикетки (

). Відкриється вікно, в

якому необхідно вказати бажану знижку на обраний товар. Після цього натисніть на кнопку
Записати.
Після виконаних дій, є можливість роздрукувати нові етикетки на товар зі зміненою
ціною як в заданій кількості, так і в кількості на складі. Для цього натиснувши на кнопку
Друк етикеток (

) за допомогою меню, що випадає, виберіть потрібний пункт меню. При

виборі пункту Друк етикеток в кількості на складі колонка Кількість етикеток буде не
доступна до зміни і кількість етикеток буде роздруковано відповідно до кількості даного
товару на складі. При виборі пункту Друк етикеток в заданій кількості колонка Кількість
етикеток буде доступна до зміни, де Ви вручну можете ввести необхідну кількість.
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Налаштування друку звітів

Друк звітів здійснюється для наочного уявлення, наприклад, стан складу для власника
магазину.
Друк звітів здійснюється з форми редагування Склад - Стан складу після натискання на
кнопку

Друк (пункт 14). Виберіть один з пунктів меню, що випадає (Друк стану складу

і нижче). Відкриється вікно Підготовка до друку.
При натисканні на кнопку Переглянути звіт і закрити форму - Ви можете переглянути
звіт на екрані перед друком.
При натисканні на кнопку Друк ... - відкриється вікно для вибору параметрів друку.
При натисканні на кнопку Друк - звіт роздрукується відразу.
Якщо поставити галочку лівіше написи Налаштувати звіт - відкриється вікно
Підготовка до друку. Тут після натискання на кнопку Огляд Ви можете вибрати потрібний
шаблон звіту для подальшого редагування.
При натисканні на кнопку Налаштування. Відкриється вікно для редагування вибраного
шаблону. Основні дії з об'єктами шаблону описані в пункті Редагування етикеток. Редактор
шаблонів друку, звітів, листів і етикеток один і той же.
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4.7.3

Торгсофт 2022.0.17

Налаштування шаблонів друку

Налаштування шаблонів друку, мається на увазі можливість зміни зовнішнього вигляду
звітів.
Для вибору і налаштування друку звітів, зайдіть в пункт головного меню Налаштування
- Налаштування шаблонів друку. Відкриється вікно Налаштування шаблонів друку
документів (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

У лівій частині вікна представлені стандартні шаблони документів. Вибравши один з
шаблонів після натискання на кнопку Налаштування ... відкриється вікно, де можна
відредагувати існуючий шаблон під Ваші потреби. Основні дії з об'єктами шаблону описані в
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пункті Редагування етикеток. Редактор шаблонів друку, звітів, листів і етикеток - один і той
же.
Варто зазначити, що в шаблони Чека, Витратною роздрібної накладної (реалізація),
Витратною накладної в торгівлі з випискою рахунку додана перемінна "Борг одержувача
по балансу з партнерами".
Також зміни торкнулися шаблону Видаткова роздрібна накладна (реалізація) - додана
перемінна "Штрих-код документа", що дозволяє при друку відобразити штрих-код
документа (Мал. 2, Мал. 3). Також додана зміна (ТВС і реалізація) "Оплачено" - сума всіх
оплат по даній реалізації.

Мал. 2

Мал. 3

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

103

4.7.4

Торгсофт 2022.0.17

Налаштування шаблонів листів

Друк листів використовується для відправки листа, наприклад, з дисконтною карткою клієнтові.
Для налаштування друку листів виберіть пункт меню Налаштування - Налаштування
шаблонів листів. Відкриється вікно Шаблон листа. Для редагування шаблону натисніть на
кнопку Змінити, у вікні, натисніть на кнопку Налаштувати. Відкриється вікно для
редагування вибраного шаблону. Основні дії з об'єктами шаблону описані в пункті
Редагування етикеток. Редактор шаблонів друку, звітів, листів і етикеток один і той же.

4.8

Налаштування параметрів системи

Дана глава описує найбільш важливі настройки параметрів системи:
1) Статті фінансового аналізу;
2) Загальні налаштування;
3) Налаштування чека;
4) Налаштування знижок;
5) VIP;
6) Налаштування обліку;
7) Налаштування товару;
8) Налаштування доступу;
9) Сервісні можливості програми;
10) Налаштування збірки складу;
11) Налаштування ролей;
12) Налаштування синхронізації цін в торговельній мережі;
13) Налаштування завдання на архівування;
14) Налаштування торгової мережі.
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Загальні налаштування

Для настройки загальних параметрів системи, виберіть пункт головного меню
Налаштування - Параметри ... - вкладка Параметри (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

На вкладці знаходиться ряд налаштувань:
1) Сервер друку документів. У цьому полі зі списку можна вибрати програму для
експорту в неї таблиць Тор гсофт.
2) Міжнародний телефонний код. Необхідний для масової розсилки. За замовчуванням
вказано міжнародний код України.
3) Довжина телефонного номера в міжнародному форматі. Необхідна для масової
розсилки. За замовчуванням вказана довжина телефонного номера в міжнародному форматі
для України.
4) Максимальний термін повернення (днів). У цьому полі вказується кількість днів для
повернення проданого товару. За замовчуванням вказано 14 днів. При необхідності, цей
термін можна змінити. Якщо в поле введення варто значення 0, то термін повернення не
обмежується.
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5) Реєстрація продавця. Поле доступно при активному перемикачі Пов'язувати
реалізацію з продавцем. В поле зі списку необхідно вибрати спосіб реєстрації продавця в
програмі (під реєстрацією розуміється сканування бейджа):
- Для кожної реалізації (продавець сканує бейдж перед кожною реалізацією. Актуально
при роботі декількох продавців на одному комп'ютері).
- При вході в програму (продавець сканує бейдж при вході в програму. Актуально при
наявності у продавця закріпленого за ним комп'ютера).
- Для кожного товару (продавець сканує бейдж перед кожним додаванням товару в
реалізацію). Функція доступна після активації додаткової функції "Зв'язування продажу
кожного товару з продавцем".
6) Дата початку ведення обліку. За замовчуванням вказана дата 10.04.1986. У цьому
полі можна вказати власну дату початку ведення обліку. При "Видаленні статистик
закритих періодів" автоматично буде змінюватися і дата початку ведення обліку (перший
день першого не видаленого періоду).
7) перемикач Дозволено завантажувати базу даних. Увімкнення перемикача дозволяє
завантажувати збережені або інші бази даних в екстрених випадках.
8) перемикач Показувати протокол переоцінки при вході. У разі активного перемикача
при вході в програму, буде показаний протокол переоцінки. Цей протокол не бачитимуть
тільки продавці. Показувати протокол переоцінки для продавця можна по ввімкненню
відповідного перемикача.
9) Унікальність телефону клієнта - Не контр олювати, Попер еджати пр о збіг (за
замовчуванням) , Забор онити збіги. При редагуванні картки клієнта програма перевіряє, чи є
у інших клієнтів такий же номер телефону, показує список цих клієнтів, і, відповідно до
настройки, попереджає або забороняє збіг номера телефону.
10) перемикач Пов'язувати реалізацію з продавцем. Зв'язування реалізації з продавцем
дає розуміння ефективності його роботи. При включенні цього перемикача, кожна реалізація
записується на певного продавця. Це дозволяє нараховувати премії за кількість продажів.
11) перемикач Закриття касового дня обов'язково. Ввімкнення перемикача забезпечить
закриття попереднього касового дня при створенні першого фінансового документа
поточного дня. У закритий касовий день не можна вносити зміни.
12) перемикач Відпускні ціни округляти до цілого. Активний перемикач впливає на
розрахунок відпускних цін при оприбуткуванні товару. Ціна округляється до цілого (якщо не
вказано інше округлення в "Виді товару").
13) перемикач Ціну реалізації округляти. Активний перемикач округлює ціну товару в
реалізації згідно налаштувань Виду товару. Якщо у Виді товару округлення не вказано, то
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округлює до цілого. Налаштування не будуть впливати на ціну товару в реалізації, якщо
окремо встановлено округлення чека.
14) Ознака клієнта в штрих-коді. У цьому полі вказуються початкові цифри
клієнтського штрих-коду. За замовчуванням вказано 990. Ознак може бути кілька. В цьому
випадку їх потрібно записувати в поле через ";".
15) перемикач Зберігати контрольну суму в картці клієнта. Дозволяє зберігати в картці
клієнта всі 13 цифр штрих-коду. Потрібен в ситуації, коли 13 цифра є порядковим числом, а
не контрольної сумою.
16) перемикач Обмежити продаж товару. Якщо встановлений перемикач, то в дію
вступають Налаштування заборони повернення Видів товару, а також в пункті меню
Товарознавство - Обмеження продажу товару.
17) перемикач Враховувати ПДВ у виді товару. При встановленому перемикачі ПДВ
буде братися з виду товару, якщо не встановлено - Налаштування - Параметри - Облік - поле
% ПДВ.
18) Пріоритет за видом торгівлі між центром обліку та клієнтом. Напр иклад, якщо
буде вибр ано значення по центр у обліку, то на р оздр ібному магазині оптовий клієнт буде
купувати за р оздр ібною ціною.
В разі, якщо обрано Клієнт, то формування ціни в документі відповідає наступним
правилом (Р- р оздр ібна ціна, О - оптова ціна) :
Центр обліку (вид торгівлі)
Роздріб
Опт
Опт+Роздріб
Покупець
Р
О
Р
Клієнт Опт
О
О
О
Клієнт Роздріб
Р
Р
Р
Клієнт Опт+Роздріб
Р
О
Р
Якщо обрано Центр обліку, то формування ціни в документі відповідає правилу:

Покупець
Клієнт Опт
Клієнт Роздріб
Клієнт Опт+Роздріб

Центр обліку (вид торгівлі)
Роздріб
Опт
Опт+Роздріб
Р
О
Р
Р
О
О
Р
О
Р
Р
О
Р

Після внесення змін натисніть кнопку Записати
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4.8.2

Торгсофт 2022.0.17

Налаштування чеку

Для налаштування чеків (умов їх друку, шаблонів, і т.д.) виберіть пункт головного меню
Налаштування - Параметри - вкладка Чек (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

На вкладці "Чек" за замовчуванням налаштовується звичайний товарний чек. При
підключенні платної функції "Підключення фіскального реєстратора" з'являється
можливість вибору типу чека для друку.
У списку оберіть Тип чека для друку (Мал. 1 (1)):
1) Нефіскальний (при продажу або повернення товару друкується звичайний товарний
чек)
2) Фіскальний (при продажу або поверненні, товари проходять через фіскальний
реєстратор і друкується фіскальний чек)
3) Змішаний (фіск. + нефіск.) (при продажу або повернення нефіскальних товарів
друкується звичайний чек на принтері. При продажу або повернення фіскальних товарів
друкується фіскальний чек через фіскальний реєстратор). Якщо усі товар и чека будуть
надр уковані на нефіскальному пр интер і або на фіскальному пр интер і, то інфор мація пр о
оплату готівкою і р ешта будуть відобр ажатися. Якщо ж сума товар у р озділиться на два
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чека, то р ешта не буде відобр ажатися, а сума оплати готівкою буде дор івнювати сумі
товар ів конкр етного чека мінус сума безготівкової оплати.
Індивідуальний тип чеку для кожного робочого місця (Мал. 1 (20)). Якщо перемикач
не активований, то тип чека налаштовується глобально для всіх робочих місць. Якщо
активувати цю настройку, то Тип чека для кожного робочого місця (поєднання комп'ютера
та користувача Windows) повинен налаштовуватися індивідуально, якщо цього не зробили,
то настройки будуть взяті для останнього налаштованого робочого місця. Відповідно можна
на кожному робочому місці організувати свій тип чека. Це особливо необхідно, якщо на
одному робочому місці всі чеки повинні бути фіскальні, а на іншому необхідний змішаний
друк чеку.
В поле Шаблон друку чека зі списку виберіть шаблон для друку нефіскальних чеків
(Мал. 1 (2)). Доступні шаблони для чекових стрічок шириною 57 і 80мм (російською та
українською мовами), для друку чеків на аркушах А4 формату з використанням офісного
принтера. На кожному комп'ютері може бути обраний свій шаблон для друку чеків. Ця
настройка зберігається локально для кожного користувача.
Натисніть кнопку Налаштувати (Мал. 1 (3)) для редагування вибраного шаблону згідно
індивідуальних переваг. Для редагування шаблонів використовується програма Fastreport
(коротко про редактора тут).
Вар то зазначити, що в шаблон чека додана можливість пр и викор истанні настр ойки
забор они повер нення товар у за видами товар у, для кінцевого клієнта додано поле, в якому
ствер джується, що товар не підлягає повер ненню. Для власника бізнесу це додаткова
можливість пр оінфор мувати покупця.
Також додана можливість відобр азити в чеку

тип р озр ахунку

(готівковий,

безготівковий, готівковий + безготівковий) , для цього необхідно додати в шаблон др уку
чека змінну Тип р озр ахунку.
При натисканні на кнопку Огляд (Мал. 1 (4)) можна вибрати існуючий шаблон чека з
робочого каталогу програми.
Для вибору Принтера для друку (Мал. 1 (5)) нефіскального чека натисніть кнопку
Вибрати (Мал. 1 (6)).
У вікні Налаштування принтерів для робочого місця (Мал. 2) в поле Нефіскальний
чек друкувати на принтері зі списку виберіть потрібний принтер (Мал. 2.1).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.0)

На формі також доступні наступні настройки:
· поле введення зі списком, що випадає Етикетки (бирки на товар) друкувати на

принтері (Мал. 2 (2)) необхідно для вибору принтера для друку етикеток;
· кнопка Шаблон етикетки (Мал. 2 (3)). При натисканні кнопки з'являється вікно

Налаштування друку бирки зі списком шаблонів етикеток (докладніше див.
"Налаштування друку етикеток").
· поле введення зі списком, що випадає Шаблон друку чека дублює налаштування

шаблону друку на вкладці Чек.
· в поле вводу Офісний принтер (Мал. 2 (5)) зі списку можна вказати принтер для друку

гарантійних талонів, замовлень клієнтів і т.д.
Для підтвердження налаштувань натисніть кнопку Записати (Мал. 2 (4)). Ці настройки
зберігаються локально. На кожному комп'ютері можна встановити свій принтер для друку
чеків, етикеток, гарантійних талонів і т.д.
У списку оберіть Умови друку чека (Мал. 1 (7)):
· За бажанням покупця (при продажу товару в вікні Оплата буде доступна кнопка Чек

(Мал. 3). При необхідності натисніть цю кнопку для друку чека).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.0)

· Обов'язково для кожної реалізації (чек буде надрукований автоматично після оплати

товару).
У програмі є можливість друку фінансових чеків при проведенні фінансових операцій.
Під фінансовими операціями розуміються інкасації, прийняття відстрочених платежів від
VIP-клієнтів, переказ грошей з однієї каси в іншу і т.д. Також є можливість друку
фінансового чека при проведенні будь-якої оплати (наприклад, оплата постачальнику) через
форму редагування Оплата, якщо оплата проходить через Касу або Розрахунковий
рахунок. Можна налаштувати умови друку фінансового чека. Для цього в поле введення
Друк фінансового чека зі списку необхідно вибрати одне з наступних умов (Мал. 1 (8)):
1) Не друкувати - після проведення фінансової операції чек не друкувати;
2) Пропонувати друк чека - після проведення фінансової операції буде виводиться вікно
з пропозицією надрукувати фінансовий чек;
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3) Друк чека відразу на принтер - чек буде надрукований автоматично після проведення
будь-якої фінансової операції.
В поле Мова вкажіть мову чека (російська, українська) (Мал. 1 (9)). На обраній мові в
чеку буде написана прописом сума до оплати. наприклад:
Російська - сто двадцать пять гр ивен 00 копеек;
Укр аїнська - сто двадцять п'ять гр ивень 00 копійок.
В поле Округлення суми чека зі списку, спосіб округлення загальної суми чека по всім
товарам в ньому (Мал. 1 (10)):
· Не округляти
· Округляти до 5 коп;
· Округляти до 10 коп;
· Округляти до 50 коп;
· Округляти до цілого;
· Округляти до 10 цілих;
· Округляти до 100 цілих;
· Округляти до 1000 цілих;
· Округляти до 10000 цілих.

Звер ніть увагу! Пр и наявності окр углення по чеку, не діятиме окр углення по "Виду
товар у".
В поле Кількість чеків на друк - вкажіть кількість чеків, які будуть надруковані при
оплаті або повернення товару (Мал. 1 (11)).
За ввімкненням перемикача Друкувати додатковий чек при оплаті бонусами (Мал. 1
(12)) буде надруковано другий чек, якщо клієнт оплатив товар бонусами.
Активований перемикач Використовувати номер замовлення при формуванні штрихкоду чека (Мал. 1 (13)) забезпечує відсутність збігів номерів чеків у різних магазинах однієї
торгової мережі.
У програмі є можливість ведення обліку товарів з серійними номерами і друку
гарантійних талонів при продажу таких товарів. Для настройки умов друку гарантійних
талонів в поле введення Друк гарантійного талона зі списку виберіть потрібну дію (Мал. 1
(14)):
· Не друкувати (при продажу товару з серійним номером, гарантійний талон не

друкувати)
· Пропонувати (при внесенні оплати за товар з серійним номером, програма запропонує

надрукувати гарантійний талон (Мал. 4))
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.0)

· Друкувати (при продажу гарантійного товару, гарантійний талон друкується

автоматично).
Перемикач Друкувати договір купівлі-продажу для VIP клієнтів в реалізації (Мал. 1
(15)). При активному налаштування в реалізації при оплаті товару VIP-клієнтом автоматично
буде друкуватися договір купівлі-продажу.
Також зі списку можна вибрати Умови друку чека в торгівлі з випискою рахунку
(Мал. 1 (16)):
· Обов'язково для повністю оплаченої накладної;
· Пропонувати для повністю оплаченої накладної;
· Не друкувати.
· Пропонувати друк
· Друк чека завжди

Варто зазначити, що останні дві умови друку чека використовуються для ПРРО і
фіскального реєстратора Атол. Встановлювати ці значення при роботі з іншими фіскальними
реєстраторами НЕ рекомендується!
Перемикач Підтверджувати додавання фіскального товару в реалізацію, якщо
фіскальний реєстратор на даному робочому місці не підключений (Мал. 1 (18)).
Налаштування доступна при активованій додатковій функції Підключення фіскального
реєстратора. Якщо цей параметр активовано, то при додаванні фіскального товару в
реалізацію, за умови, що на даному робочому місці не підключений фіскальний реєстратор,
відобразиться відповідне підтвердження.
Решта на картку (Мал. 1 (19)) - для можливості переведення суми решти по реалізації
на дисконтну картку клієнта (у вигляді бонусів), з можливістю подальшого використання.
Детальний опис див. тут.
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Натисніть кнопку Записати

(Мал. 1 (17)), щоб перезапустити програму для

підтвердження налаштувань.
4.8.3

Налаштування знижок

Для налаштування знижок виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри
- вкладка Знижки (Мал. 1)
Деякі настр ойки на вкладці "Знижки" можуть змінюватися в залежності від обр аного
зі списку Розр ахунку умов пр одажу (Мал. 1 (1) ) :
1) Вдосконалений (обраний за замовчуванням) - режим роботи c розширеними
можливостями. Він дозволяє використовувати "Акції", "Політику оптових цін", "Бонусну
систему", "Оптові знижки на виробника", створювати "Валютні прайс-листи".
2) Стандартний - застарілий режим роботи. У ньому не діють "Акції", "Бонусна
система", "Оптові знижки на виробника", "Політика оптових цін". Стандартний
розрахунок умов продажу потрібен для синхронізації з більш ранніми версіями програми.
Нижче описані настройки знижок для вдосконаленого режиму.

Налаштування знижок до дня народження

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)
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В поле % Знижки в день народження (Мал. 1 (2)) вкажіть відсоток наданої знижки в
день народження членам сім'ї клієнта. Для дії знижки дня народження необхідно виконати
наступні умови:
- наявність покупця в базі клієнтів;
- наявність в його клієнтської картці складу сім'ї;
- вказівка днів народження членів сім'ї.
В поле Дія при знижці до дня народження зі списку (Мал. 1 (3)) вкажіть принцип дії
знижки до дня народження:
· Замінює знижку клієнта. Звер ніть увагу! Знижка клієнта за дисконтною кар ткою

може бути більше знижки дня нар одження. У цих випадках знижка дня нар одження
не замінює знижку клієнта по кар ті.
· Додається до знижки клієнта.

В поле Використання знижки в день народження необхідно вказати зі списку (Мал. 1
(4)), скільки разів клієнт може використовувати знижку дня народження:
· Клієнт може використовувати знижку один раз;
· Знижка надається без обмежень протягом встановленого терміну;
· Знижка надається без обмежень на один день після першого використання.

У полях Днів до дня народження (Мал. 1 (6)) і Днів після дня народження (Мал. 1 (7))
можна вказати термін дії знижки до дня народження (наприклад, 5 днів до дня народження і
2 дні після дня народження) .
Можна завантажити збережене на комп'ютері зображення для фото-привітання (Мал. 1
(5)). Воно з'явиться у вікні Реалізація в момент сканування дисконтної карти іменинника.
В поле Граничний вік (років) (Мал. 1 (8)) можна задати вікове обмеження для дітей
клієнта. Знижка до Дня народження дитини надаватися не буде, по досягненню дітьми
клієнта зазначеного віку. (Встановіть в поле значення 0 для скасування вікових обмежень).
В поле Товарна група знижки дня народження вкажіть зі списку (Мал. 1 (9)) (або з
довідника (Мал. 1 (10)) товарну групу, на яку буде діяти / не діятиме знижка дня народження
(докладніше див. Товарні групи). Залиште поле незаповненим для дії знижки до дня
народження на всі товари.
При активації перемикача Бонусним клієнтам надавати знижку дня народження у
вигляді бонусу (Мал. 1 (11)) система надасть знижку дня народження клієнту з бонусною
карткою у вигляді бонусу, а не % знижки.
Знижка дня народження буде поширюватися на VIP-клієнтів по активації перемикача
Застосовувати знижку дня народження для VIP-клієнтів (Мал. 1 (12)).
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Якщо Ви хочете, щоб знижка дня народження спрацьовувала в режимі Торгівля з
випискою рахунку, необхідно включити перемикач Застосовувати в Торгівлі з випискою
рахунку (Мал. 1 (16)). Знижка дня народження буде спрацьовувати після створення рахунку.

Привітання з днем народження
При підключенні платної функції "Масова розсилка" з'являється додаткова панель
Поздоровлення з днем народження, яка включає в себе поля:
- Шаблон розсилки для привітання. У списку (автоматично) потрібно вибрати шаблон
привітання (Мал. 1 (13)). Для додавання нового шаблону натисніть кнопку Додати
редагування вибраного шаблону натисніть кнопку Змінити

. Для

. Очистити поле Шаблон

розсилки для привітання можна після натискання кнопки Очистити (Мал. 1 (14))
(докладніше див. Налаштування шаблонів масової розсилки).
- СМС Сервіс за замовчуванням. У списку потрібно вибрати СМС-сервіс (Мал. 1
(17)), який буде використовуватися за замовчуванням при відправці привітання.
- Днів до привітання (Мал. 1 (15)). (Вар то зазначити, що дане поле є без активації
платній функції "Масова р озсилка") .
За допомогою перемикача Автоматично відправляти розсилку (Мал. 2), повідомлення
буде відправлятися автоматично у вказаний Час відправки.

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.15)

Налаштування вдосконаленого розрахунку умов продажу
Для детальної настройки вдосконаленого режиму натисніть кнопку Налаштувати (Мал.
3 (1)).
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Відкривається вікно налаштування (Мал. 4)

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.0)
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Включений перемикач Задіяти вдосконалений режим в торгівлі з випискою рахунку,
дозволяє розширити можливості режиму (наприклад, виписувати рахунки в різних валютах,
користуватися акціями і бонусами в "Торгівлі з випискою рахунку" і т.д.).
Включення перемикача Використовувати округлення в торгівлі з випискою рахунку,
дозволяє використовувати в "Торгівлі з випискою рахунку" округлення по чеку і округлення
по виду товару.
Активація перемикача Задіяти вдосконалений режим в Замовленні клієнта на виріб
дозволить розширити можливості режиму, наприклад на товар або послуги будуть діяти
акції, бонуси і т.д.
Можна вибрати зі списку дію програми При відсутності ціни по прайсу:
1) Запитувати ціну. Програма видасть діалогове вікно з пропозицією ввести ціну.
2) Встановлювати нульову ціну. У колонці Ціна по прайсу програма автоматично
встановить значення 0.
Можна вибрати зі списку дію програми При відсутності регіональної ціни:
1) Встановлювати ціну складу. Програма автоматично встановить ціну складу в якості
регіональної.
2) Встановити нульову ціну. Як регіональну ціну програма автоматично поставить
значення 0.
Активований перемикач Поширювати знижки на оптові продажі

дозволить

використовувати знижки при продажу товарів оптом. За замовчуванням на опт не діють ніякі
знижки.
Після внесення змін натисніть кнопку Записати.

Налаштування накопичувальних і разових знижок
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.0)

В поле Вид накопичувальної знижки (Мал. 5 (1)) доступні три пункти:
1) Без обмежень - накопичення необхідних сум відповідно до накопичувальною
системою знижок не обмежена за часом.
2) Накопичення за період - накопичити необхідну суму для переходу на наступний
"поріг" накопичувальної знижки потрібно за певну кількість днів від останнього продажу. Це
кількість вказується в полі Кількість днів для накопичення знижки.
3) З обнуленням накопиченої суми в кінці періоду - накопичити необхідну суму для
переходу на наступний "поріг" накопичувальної знижки потрібно за певну кількість днів. Це
кількість вказується в полі Кількість днів для накопичення знижки. В іншому випадку в
кінці періоду сума накопичення обнуляється.
В поле Товари, які беруть у сумі для розрахунку знижки (Мал. 5 (2)) доступні чотири
пункти:
1) Без обмежень
2) Уцінений
3) З товарної знижкою
4) Знижені в ціні і з товарної знижкою
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Зазначена група товарів не бере участі в накопиченні необхідної суми для разової знижки
або переходу на наступний поріг накопичувальної знижки.
Перемикач Використовувати додаткові умови для накопичувальної політики знижок
(Мал. 5 (3)), забезпечує вступ в силу деяких умов. На формі редагування накопичувальної
знижки, з'являється вкладка "Додаткові умови переходу" (Мал. 6). Детальніше дивіться
тут.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.0)
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Сервісні можливості програми

Для доступу до сервісних можливостей програми необхідно зайти Налаштування Параметри - закладка Сервіс (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.16)

Рекомендація: Настійно р екомендуємо не викор истовувати наведені нижче тр и кнопки
без консультації з р озр обниками, щоб уникнути збоїв в р оботі пр огр ами.
1) Кнопка Відновити базу даних. Дана кнопка необхідна для відновлення бази даних у
разі будь-яких збоїв в роботі програми.
2) Кнопка Змінити версію бази даних. Служить для ручної зміни бази даних. Це буває
необхідно, коли виникають проблеми з оновленням програми і з'являється, наприклад,
наступна помилка (Мал. 2)

Мал. 2
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3) Кнопка Копіювати команду відновлення в буфер. Кнопка служить для копіювання
команди відновлення бази даних у буфер обміну, для виконання запиту відновлення в SQL
Server. Дану кнопку необхідно використовувати в разі, коли база даних не відновлюється
після натискання на кнопку Відновити базу даних і програма видає помилки. Якщо ми цей
запит виконаємо в SQL Server, буде видно конкретні місця, в яких виникають проблеми при
відновленні.
Кнопки Перестворити індекси і Оновити статистики. Дві дані кнопки служать для
прискорення роботи програми в разі, якщо з яких-небудь причин Ви помітили, що програма
почала працювати повільно, наприклад, повільно додається товар в реалізацію, повільно
відбувається додавання товару в прибуткову накладну. Рекомендується оновлювати
статистки досить часто, якщо йде активне використання бази даних (багато нового товару
приходить в магазин, здійснюється велика кількість продажів в день).
Кнопка Відновити HID. Дана кнопка служить для відновлення проблем, пов'язаних з
побудовою різних видів "дерев", наприклад, дерева видів товарів, дерева торговельної
мережі, при некоректній роботі Складу за видами товару (Склад - Склад за видами
товару), різноманітних аналізів в яких використовується деревоподібна структура.
Кнопка Перерахування розміру бази даних. Дана кнопка служить для збільшення
обсягу можливого зростання бази даних, або брак місця на локальному диску, де
зберігаються файли використовуваної бази даних.
Кнопка Очистити інформацію про рух товару і перерахувати собівартість. Після
видалення статистик закритих періодів (до початку відліку руху товару) на всі товари
примусово встановлюється ознака необхідності перерахунку руху.
Якщо встановити перемикач Показувати звіт "Рух по касі" в головному меню, стане
доступним пункт в головному меню Оплата - Рух по касі.
Налаштування Використовувати Microsoft Excel для додаткового стиснення звітів.
Крім зменшення розміру файлу звіту, цей параметр також вирішує проблему, коли при
перегляді файлу звіту через Microsoft Excel версії 2016 і новіше не відображалися заголовки
колонок.
Кнопка Відновлення і реорганізація індексів і оновлення статистик. При натисканні
на кнопку відкриється вікно Оновлення індексів і статистик БД (Мал. 3), в якому можна
налаштувати процеси під індивідуальні особливості бази даних.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.0)

Па кнопці Виконати виділене можна виконати вибрані дії. Якщо активний перемикач
Відобразити у вигляді SQL тексту, то можна вивести список запитів даних дій, які можна
виконати в середовищі SQL. При натисканні на кнопку Зберегти налаштування вибрані
користувачем налаштування зберігаються і будуть застосовуватися при автоматичному
розрахунку собівартості, якщо в ньому встановлене налаштування Оновлення індексів і
статистик, відновлення HID. Також збережені настройки будуть застосовуватися і при
виконанні в головній формі програми Файл - Відновити і реорганізувати індекси і оновити
статистики.
Кнопка Відкоригувати час створення реалізацій служить для пошуку реалізацій, за
якими є повернення в цей же день, але час створення цих реалізацій встановлено пізніше,
ніж час створення повернення (наявність таких реалізацій тягне за собою невірний
розрахунок собівартості по партіях поставки і спотворення результатів в деяких звітах і
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аналізах). У знайдених реалізаціях час створення буде встановлено менше, ніж час
повернення для усунення логічної помилки.
Перемикач Фотографувати співробітника при реєстрації закінчення/початку роботи
(Hybrid) - для реєстрації приходу / закінчення робочого дня співробітника з фото через
програму Hybrid. Дана настройка активна в разі, якщо в програмі вказано Місце зберігання
фотографій - У каталозі (Налаштування - Параметри - Товар - вкладка Фотографія).
Налаштування Автоматично завантажувати оновлення. Увімкнено за замовчуванням.
Після запуску програми під будь-яким користувачем протягом 15 хвилин відбуватиметься
перевірка наявності для даної версії програми (якщо цього дня ще не робилася перевірка).
Якщо оновлення доступне, воно буде "тихо" завантажено. Щойно оновлення буде успішно
завантажено, Власнику та іншим користувачам, у яких встановлено отримувати
повідомлення (Налаштування - Користувачі - Системні події - Всі), буде показано
повідомлення про це. Якщо оновлення завантажено, під час перезапуску програми під
Власником буде запропоновано його встановити з коротким описом цього оновлення.
Користувач може відмовитись, відмовитись і більше не згадувати, а також встановити
оновлення.
При запуску оновлення в робочому каталозі поряд з папкою PROGRAM буде створена
папка Update, всередині якої папка для відповідного встановлюваного оновлення, в яку буде
завантажено пакет оновлення, а при встановленні буде зроблено архів бази даних. Якщо при
збереженні відбулася помилка (наприклад, мало місця на диску, а для великих баз це може
бути частою проблемою), то користувачеві буде запропоновано ігнорувати помилку або
зупинити оновлення. Якщо у клієнта 2005-й SQL сервер або Express, а база даних менше двох
гігабайт, то архів бази буде додатково стиснутий (mirz архів), в інших випадках буде mir
архів (якщо 2008-й і старший за SQL сервер і він не Express, то стиснення бази буде зроблено
засобами самого сервера).
У

папці

з

оновленням

буде

створено

папку

PROGRAM_PREVIOUS,

куди

копіюватимуться старі версії файлів, які будуть замінені оновленням.
Якщо оновлення відбулося без помилок, то користувачеві буде відображено відповідний
діалог, а програма перезавантажена. Якщо при оновленні відбулися будь-які помилки,
автоматично відкочується оновлення. База даних буде завантажена з нового архіву
(найновішого архіву в папці з оновленням), а файли з PROGRAM_PREVIOUS будуть
скопійовані назад в робочий каталог. Якщо оновлення завершилося з помилками, воно не
пропонуватиметься під час старту програми.
За допомогою пункту меню Допомога - Перевірити наявність оновлень відбувається
перевірка на наявність нового оновлення для поточної версії програми. Якщо воно є і не
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завантажено, то станеться спроба завантаження та встановлення, а якщо вже завантажено встановлення (при цьому не важливо, що попереднє встановлення цього оновлення
закінчилося з помилкою).
Помилки, що виникли під час оновлення, записуються в журналі Торгсофт у файл
Помилки програми.
За натисканням на кнопку Завантажені оновлення можна переглянути які оновлення
були завантажені, за якими посиланнями та де розташовані, їх статуси (чим вони
завершилися) та текст помилок під час оновлення (Мал. 4). Оновлення можна видалити, при
цьому будуть видалені всі файли з диска, у тому числі архів бази. Встановити виділене
оновлення за кнопкою Встановити оновлення

, а також Відкрити каталог

файлами оновлення.

Мал. 4 (Версія програми 2022.0.16)

У свою чергу пункт Сервіс ділиться на два розділи, в яких розміщені налаштування:
1) Сервер додатків (Мал. 5):
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.0)

Кнопка

Налаштувати

сервер

додатків.

Кнопка

служить

в

основному

для

перепризначення місця зберігання автоматично створюваних архівів баз даних. У вікні, після
натискання на кнопку, можна в поле Каталог з архівами бази даних прописати своє місце
зберігання, наприклад, D:\Архіви БД. Після такої зміни, після натискання на кнопку
Записати

, програма виведе повідомлення про те, що якщо ви хочете, щоб зміни

вступили в силу, потрібно перезавантажити комп'ютер. Другий варіант, після натискання на
кнопку Записати

, можна натиснути на кнопку Перевстановити сервер додатків.

2) Мова програми (Мал. 6):

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Керівництво з установки та налаштуванню

126

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.0)

· За

замовчуванням. У

списку

оберіть

мову,

яка

за

замовчуванням

буде

використовуватися на всіх комп'ютерах.
· Для поточного користувача. Вибрана мова буде встановлена тільки для поточного

користувача. Якщо мова користувача не обрана, то буде використовуватися мова за
замовчуванням.
Перемикач Ведення логу помилок перекладача використовується розробниками в разі
виникнення проблем з перекладом.
Вибір налаштування Регіональний стандарт впливає на відображення окремих пунктів
меню і дій на формах:
1. Україна:
· Документ - Облік податкових накладних;
· Оплата - Виписки з банківських рахунків;
· Prom.ua;
· Нова Пошта;
· Декларація акцизного податку;
· Файне місто;
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· Склад - Перелік витрат - Друк податкової накладної;
· Склад - Перелік приходів - Друк коректування розрахунку до податкової накладної.

2. Республіка Казахстан:
· Електронний рахунок-фактура Казахстан
· Фіскальний реєстратор WebKassa

3. Республіка Молдова:
· Документ - Облік податкових накладних (докладніше про податкову накладну для

Молдови див. тут);
· для Клієнта перейменовані поля ІПН, ЄДРПОУ;
· для Підприємства перейменовані поля ІПН, ЄДРПОУ.

Якщо регіональний стандарт не вибрано, то все працює як і раніше.
4.8.5

Налаштування збірки складу

Для настройки методу збирання складу, виберіть пункт головного меню Налаштування Параметри - вкладка Склад.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

Вкажіть зі списку Метод збирання складу (Мал. 1 (1)):
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1) Динамічний - поточний стан складу обчислюється за всіма складськими документами
(склад збирається довго і це впливає на швидкодію всієї системи);
2) Статичний - стан складу зберігається в окремій таблиці і змінюється при зміні
складських документів (склад збирається набагато швидше, ніж при динамічній збірці).
Звер ніть увагу! Внесення змін до існуючих документів р уху товар у (напр иклад,
пр ибуткові накладні тощо) пр и викор истанні статичного методу, пр изведе до некор ектних
даних в Стані складу. Для отр имання актуальних даних, після внесення змін до існуючих
документів р уху товар у, р екомендуємо пер ер ахувати кількість товар ів на складі (Склад Стан складу - кнопка Пер ер ахувати кількість
Пер ер ахувати кількість по виділеним товар ам
поточному складі

(Мал. 2) ) . Пр огр ама дозволяє
, Пер ер ахувати кількість товар ів на

, Пер ер ахувати кількість товар ів на всіх складах

.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.0)

Ми р екомендуємо викор истовувати статичний метод збир ання складу.
Після активації додаткової функції "Мінімальний залишок товару для кожного з
складів" є поле для налаштування Мінімального залишку товару (Мал. 1 (2)):
· Для всіх складів (мінімальні залишки для одних і тих же товарів будуть однаковими на

всіх складах);
· Для кожного складу (мінімальні залишки для одних і тих же товарів можуть

відрізнятися на різних складах).
Для підтвердження налаштувань, натисніть кнопку Записати
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4.8.6

Статті фінансового аналізу

Статті фінансового аналізу - це спосіб обліку руху грошей в бізнесі. Будь-яка фінансова
операція (реалізація, розрахунок з постачальниками, інкасація і т.д.) зв'язується з певною
статтею фінансового аналізу. Наприклад, гроші від реалізації товару проходять за статтею
Торгова виручка.
У програмі Тор гсофт існує ряд обов'язкових статей фінансового аналізу. Їх використовує
програма за замовчуванням в момент виконання фінансових операцій. Для перегляду цих
статей виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри ... - вкладка Фін. аналіз
(Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

На вкладці представлені наступні ключові статті фінансового аналізу:
1) Торгова виручка (всі гроші від реалізації товару автоматично фіксуються в цій статті)
(Мал. 1 (1)).
2) Розрахунки з постачальниками (в цій статті автоматично фіксуються гроші, які були
витрачені на закупівлю товару і виплачені постачальнику) (Мал. 1 (2)).
3) Внутрішній обіг (в цій статті автоматично фіксуються внутрішні фінансові операції:
переказ грошей з каси в касу, інкасація, здача виручки, зняття грошей з розрахункового
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рахунку, переказ з каси на розрахунковий рахунок, переказ з одного розрахункового рахунку
на інший. Ця стаття фіксує рух грошей всередині бізнесу) (Мал. 1 (3)).
4) Виведення бонусів (програма дозволяє перевести в готівку накопичені клієнтом
бонуси (Реалізація- Додаткові дії - Перевести в готівку бонуси) (Мал. 1 (4)). У цій статті
автоматично фіксуються гроші, які були видані клієнтам в якості виведених бонусів).
5) Комісія банку (в цій статті автоматично фіксується плата за користування послугами
банку (наприклад, комісія за зняття грошей з розрахункового рахунку)) (Мал. 1 (5)).
6) Обмін валюти (в цій статті автоматично фіксується сума проданої і купленої валюти
(гривні, долари і т.д.)) (Мал. 1 (6)).
7) Зарплата (в цій статті автоматично фіксуються грошові витрати по оплаті праці
співробітників) (Мал. 1 (7)).
8) Еквайринг (під еквайрингом в програмі мається на увазі банківська комісія з кожної
оплати клієнтом товару або послуги за допомогою платіжних карт (Visa, MasterCard і т.д.)
через платіжні термінали. Комісія стягується з власника магазину і автоматично фіксується в
статті фінансового аналізу Еквайринг) (Мал. 1 (8)).
Ключові статті встановлено за замовчуванням. Програма дозволяє створити свої статті,
які будуть відповідати ключовим.
Наприклад, на підприємстві є зарплата основна (регулярні виплати) та додаткова
(відрядження, премії, понаднормові і т.д.). Необхідна фіксація в статті Зарплата грошових
витрат на виплати основної зарплати. Для цього необхідно натиснути кнопку Довідник
(Мал. 1 (9)), навпроти потрібної ключової статті (наприклад, Зарплата). Відкриється дерево
статей фінансового аналізу (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.0)

Їх можна Додавати
підлеглими вершинами

, Змінювати

, Видаляти

, Переносити гілки разом з

. Перемикач Показати приховані - регулює відображення

пунктів в загальному списку статей фінансового аналізу. Червоним кольором виділені статті
витрат. Для додавання нової статті, виберіть потрібну гілку дерева (наприклад, Зарплата)
(Мал. 2 (1)) і натисніть кнопку Додати

(Мал. 2 (2)). Відкриється вікно для формування

нової статті (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.0)

Введіть назву статті (наприклад, Основна зарплата) (Мал. 3 (1)). Всі статті фінансового
аналізу можна розділити на витратні (відносяться до витрат бізнесу) і невитратні (не
належать до витрат бізнесу). Будь-яка фінансова операція, яка пов'язана з витратною
статтею, відноситься до витрат і віднімається з торгової виручки при розрахунку прибутку.
Увімкніть перемикач Відносити на витрати, якщо стаття витратна (Мал. 3 (2)).
Виберіть тип статті:
· Балансова (впливають на баланс партнерами. За замовчуванням балансовими є статті:

Взаєморозрахунки з постачальниками і Торгова виручка) (Мал. 3 (3)).
· Небалансовая (не впливають на баланс з партнерами) (Мал. 3 (4)).

Якщо перемикач Відносити на витрати активовано (за замовчуванням), тип статті
встановлюється в Небалансова і змінити її на балансову при активному перемикачі можна.
Якщо встановлено тип статті Балансова, перемикач Відносити на витрати вимикається і
стає недоступним.
Якщо необхідно приховати статтю фінансового аналізу, щоб не можливо було її вибрати
з загального списку статей фінансового аналізу, поставте перемикач Прихована (Мал. 3
(5)). Для того, щоб повернути для відображення - перемикач необхідно прибрати.
Натисніть кнопку Записати для створення статті.
Створена стаття Основна зарплата з'явилася в дереві як підпорядкована статті Зарплата
(Мал. 4 (1)).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.0)

Нова стаття автоматично виділена. Натисніть кнопку Вибрати (Мал. 4 (2)).
Ключовій статті Зарплата відповідає стаття Основна зарплата (Мал. 5 (1)).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.0)

Аналогічно можна створити інші статті, які будуть відповідати ключовим.
Для підтвердження змін натисніть кнопку Записати

(Мал. 5 (2)).

Валюта аналізу (Мал. 1 (10)) - відображає валюту Фінансового аналізу. Надалі,
з'явиться можливість вибору валюти, на даний момент валюта аналізу фіксована - долар ($).
Застосовується при розрахунку роздрібних і оптових цін по націнці і курсу, а саме в
Розрахунку еквівалента роздрібної та оптової ціни у валюті аналізу.
Перемикач Автоматично розраховувати еквівалент ціни продажу в валюті аналізу
(Мал. 1 (11)) - при оприбуткуванні нового товару буде автоматично розраховуватися
еквівалент ціни продажу в валюті аналізу (в доларі ($)). Це можна побачити в картці товару вкладка Еквівалент ціни у валюті. Якщо налаштування активовано, еквівалент ціни
продажу буде розрахований при оприбуткуванні товару у валюті накладної.
Спосіб обліку витрат. Даний пункт призначений для відображення поля Стаття
фінансового аналізу, Стаття витрат, або Статті фінансового аналізу + Статті витрат на
формі Касовий ордер, якщо обраний один з відповідних пунктів меню.
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Якщо обрано Стаття витрат, або Статті фінансового аналізу + Статті витрат стає
доступною дія Сформувати витрати за Шифрами Аналізу, яка створює Витрати
(застарілий режим) виходячи з нових витратних Статей аналізу.
Програма дозволяє провести підсумовуючий аналіз руху грошових коштів в розрізі
дерева статей фінансового аналізу (докладніше див. Баланс за статтями фінансового
аналізу).
4.8.7

VIP

VIP-клієнти - привілейовані покупці. Для них в магазині створюються спеціальні
пропозиції, пільги, знижки і т.д. VIP-клієнтам дозволено брати товар додому на примірку без
оплати або з частковою оплатою. Програма Торгсофт автоматично веде облік боргу таких
клієнтів. Це дозволяє точно знати:
· на яку суму був узятий товар;
· скільки грошей було виплачено за цей товар.

У програмі Тор гсофт існує 3 режими роботи з VIP-клієнтами. Кожен режим - це спосіб
обліку оплат від VIP-клієнтів. Для вибору одного з них, необхідно зайти в пункт головного
меню Налаштування - Параметри - вкладка VIP-клієнти (Мал. 1 (1)):

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)
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В полі введення Оплати від VIP-клієнтів зі списку виберіть потрібний режим:
1) Вести товарно-грошовий баланс: така схема є досить вільною для клієнта. Оплати
VIP-клієнтів в цьому режимі не зв'язуються з конкретними реалізаціями. Не надаються
відомості про те, які товари були оплачені, а які - ні. Також не беруться в розрахунок терміни
оплати за реалізацій. Контролюється тільки загальна сума боргу. Її можна побачити на формі
Баланс з партнерами (пункт головного меню Оплата - Баланс з партнерами) (Мал. 2):

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.0)

Виділення записів зеленим кольором, означає обов'язок клієнта перед магазином.
Виділення записів червоним кольором - борг магазину перед клієнтом.
2) Пов'язувати оплати з реалізацією: така схема дозволяє більш суворіше
контролювати оплати клієнтів. Оплати VIP-клієнтів зв'язуються з конкретними реалізаціями:
можна побачити, які з реалізацій не були сплачені. Перед кожною реалізацією сканується
карта VIP-клієнта. У разі наявності у нього боргів, з'являється форма Неоплачені реалізації
(докладніше див. Неоплачені реалізації VIP-клієнтів). Можна запропонувати клієнту
оплатити або повернути товар (Мал. 3 (1)).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.0)
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Існують відмінності в роботі режиму, в залежності від способів розрахунку умов
продажу.
Максимальний термін затримки оплати товарного кредиту (днів): при відсутності
оплати по закінченню цього терміну (вказати кількість днів), знижка по реалізації знижена
не буде. Але неоплачені реалізації з простроченою оплатою на формі "Неоплачені
реалізації", будуть виділені малиновим кольором. Також буде вказана дата проведення
реалізації та дата закінчення максимального терміну затримки оплати по цій реалізації. Ці
відомості виключно інформативні !!! Програма не застосує ніяких санкцій (наприклад,
зниження знижки) при наявності простроченої оплати за реалізації.
3) Часткова оплата з розшифровкою по товару (р екомендований р ежим; встановлений
в пр огр амі за замовчуванням) : VIP-клієнтам дозволена часткова оплата товару.
За вибором цього режиму нижче з'являється перемикач Використовувати аванс клієнта
для оплати товару (Мал. 1 (2))
Під авансом розуміються внесені до каси магазину гроші клієнта. Наприклад, клієнтові
була видана здача від покупки товару. Він побажав залишити її в касі магазину для оплати
товарів в майбутньому. У програмі аванс відображається як борг з від'ємним значенням
(наприклад, борг: -500). Включення перемикача Використовувати аванс клієнта для
оплати товару дозволяє VIP-клієнта купити товар і розплатитися за нього відразу з
використанням авансу і оплати готівкою (або кредитною карткою). У вікні оплати буде
відображена сума реалізації (Мал. 4 (1)), борг клієнта з урахуванням цієї покупки (Мал. 4
(2)). При оплаті чека (Мал. 4 (3)), з'являється інформаційне повідомлення. Воно повідомляє
про часткову або повну оплату вартості товару з авансу на певну суму (Мал. 4 (4)).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.0)

Перевага режиму Часткова оплата з розшифровкою по товару: по кожній позиції
видаткової накладної можна бачити суму її оплати та боргу, що залишився (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.0)

Для цього виберіть пункт головного меню Документ - Реалізація. Скануйте карту VIPклієнта або виберіть клієнта зі списку натисканням кнопки Вибрати клієнта
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Натисніть кнопку Оплатити (без додавання товар у в р еалізацію !!!) і побачите розшифровку
по кожній позиції неоплачених видаткових накладних (в разі наявності у клієнта боргу перед
магазином). У ній можна відзначити потрібні клієнтові (або всі) товари для оплати. Для
решти неоплачених товарів необхідно зробити повернення.
При поверненні неоплаченого товару, гроші клієнту не видаються. Для цього в
діалоговому вікні "Оплата VIP-клієнта" потрібно натиснути кнопку Продовжити (Мал. 7
(2)). Але можливість повернення грошей є. Для цього потрібно натиснути кнопку
Повернути гроші (Мал. 7 (1)) і вказати у вікні потрібну суму.

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.0)

Повернення оплаченого товару відбувається як у звичайного клієнта. З'являється
діалогове вікно Повернення грошей за товар для вказівки суми і підтвердження операції
повернення (Мал. 8):

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.0)
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При необхідності, ви можете ввести обмеження максимальної суми боргу VIP-клієнта VIP-клієнт не зможе взяти в борг більше зазначеного обмеження. Для цього слід включити
настройку Обмежити суму боргу VIP-клієнта (Мал. 1 (3)), після чого стане доступним поле
Макс. сума боргу (Мал. 1 (4)), в якому потрібно ввести потрібне значення. Обмеження
працює для всіх режимів оплати від VIP-клієнтів.
Поле введення Дата початку ведення обліку по розшифровок оплат VIP-клієнтів
(Мал. 1 (5)) заповнюється обов'язково для правильної роботи системи в третьому режимі.
Звер ніть увагу: товар и, які не були сплачені до зазначеної в цьому полі дати, не
відобр азяться в списку р озшифр овок по неоплачених товар ах !!! Рекомендується пер ед
початком викор истання тр етього р ежиму пр ивести баланс з VIP-клієнтами до нуля
(тобто клієнти повинні повністю сплатити свої бор ги) .
Зверніть увагу! У разі, якщо був змінений VIP-режим, ВСІ користувачі програми
повинні перезапустити програму

.

Отже, можливість вибору одного з трьох режимів роботи з VIP-клієнтами, дозволяє
налаштувати метод обліку їх боргів згідно індивідуальних переваг в роботі з даною
категорією клієнтів.
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Налаштування торгівельної мережі

Для налаштування торгової мережі, виберіть пункт головного меню Налаштування Параметри - вкладку Торгівельна мережа (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

В поле Центральний об'єкт обліку (Мал. 1 (1)) вкажіть центр обліку (як правило, це
головний центр обліку), який буде джерелом інформації для синхронізації цін і товарних
знижок. Ціни не будуть змінені на центрах обліку, у яких в налаштуваннях заборонена
синхронізація цін з центром. Якщо центральний об'єкт обліку не вказано, то будь-який центр
обліку може бути джерелом синхронізації цін в торговельній мережі
Номер інформаційної системи - унікальний атрибут (Мал. 1 (2)), на всіх базах даних
різний. Відповідає за унікальність визначення документів в різних базах. Важливо, якщо між
базами є обмін документами
Перемикач Підтримувати однакові ціни на всіх торгових точках (Мал. 1 (4)). При
включеному перемикачі, зміна ціни продажу на центральному об'єкті обліку призведе до її
зміни на всіх центрах обліку (при встановленому перемикачі Дозволити синхронізацію цін з
центром в пункті меню Налаштування - Торгівельна мережа), якщо не вказано
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Центральний об'єкт обліку (Мал. 1 (1)), то будь-який об'єкт обліку може бути джерелом
синхронізації цін в торговельній мережі.
Кількість торговельних мереж (Мал. 1 (5)) дозволяє привласнювати центрам обліку свою
(нову) торгову мережу (Налаштування - Торгівельна мережа), що дозволить здійснювати для
різних торгівельних мереж свої політики накопичувальних знижок, а головне, не змішувати
суми покупок в різних торгових мережах, щоб вони не впливали на % накопичувальної
знижки іншій торговельній мережі.
Після активації додаткової функції Розрахунок заробітної плати - є поле Мінімальна
зарплата (Мал. 1 (3)) для введення розміру офіційної мінімальної зарплати відразу для всіх
співробітників, які її отримують.
Після активації додаткової функції Оповіщення персоналу стане доступним перемикач
Увімкнути колективне оповіщення (Мал. 1 (6)).
Для збереження налаштувань натисніть кнопку Записати

(Мал. 1 (7)).

З версії 9.2.0.0, якщо раніше не було Активувати канали передачі даних (Мал. 2 (1)),
налаштувань обміну пакетними даними не буде, і, відповідно, не буде перемикача. Так само,
з цією версією, якщо Ви вимкнете перемикач Активувати канали передачі даних
(застарілий режим) (Мал. 2 (1)) і перезапустіть програму, налаштувань не буде і Ви не
зможете Активувати канали передачі даних без звернення до Служби технічної підтримки.
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Мал. 2 (Версія програми 9.1.4.13)

Якщо встановлений перемикач Активувати канали передачі даних (застарілий режим
роботи) (Мал. 2 (1)), відобразяться додаткові налаштування для обміну пакетними даними
(Мал. 2).
Для грамотного обміну пакетами даних ми рекомендуємо вибрати схему роботи торгової
мережі типу "зірка". Вона має на увазі наявність головного центру обліку та кількох
периферійних. На комп'ютері головного центру обліку накопичується вся інформація про
роботу торгової мережі (периферійні магазини передають в центр всі свої дані). Головний
центр обліку передає периферійним магазинах тільки пов'язану з ними інформацію.
Дата початку обміну пакетами даних (Мал. 2 (3)). Все, що відбувалося в програмі до
цієї дати, що не буде передаватися по каналу передачі даних.
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Виберіть зі списку Інформаційну систему (Мал. 2 (4)):
- Центральна. Встановлюється на комп'ютер головного центру обліку. На комп'ютер з
центральною інформаційною системою передається вся інформація.
Звер ніть увагу! Центр альна інфор маційна система повинна бути встановлена лише на
одному комп'ютер і!
- Периферійна. Встановлюється на комп'ютерах периферійних центрів обліку. При
закритті періоду на периферійному центрі обліку,від'ємні залишки вважаються тільки по
основному центру обліку.
Вкажіть Основний об'єкт обліку (Мал. 2 (5)). Він служить для правильного визначення
свого центру обліку при відправленні і завантаженні пакетів даних.
Виберіть спосіб Пошуку товару при прийомі пакетів (Мал. 2 (2)):
- По штрих-коду товару (програма буде шукати в базі товар по його штрих-коду і
порівнювати з переданим в пакеті).
- За назвою товару (програма буде шукати в базі товар по його назві і порівнювати з
переданим в пакеті).
Можна вказати місце збереження переданих пакетів даних на комп'ютері для подальшого
завантаження їх в програму. Для цього необхідно вказати назву папки для збереження в поле
Каталог прийому пакетів (Мал. 2 (7)) вручну або вибрати папку за допомогою кнопки
Огляд папок (Мал. 2 (8)). Для завантаження пакетів даних, необхідно вибрати пункт
головного меню Файл - Отримати пакети даних (Мал. 3) і програма завантажить дані з
зазначеної папки.
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Мал. 3 (Версія програми 7.9.1.9)

Програма дозволяє виставити Інтервал отримання пакетів, хв (Мал. 2 (6)). Через
зазначений проміжок часу, програма буде робити запити до зазначеної в каталозі прийому
пакетів (Мал. 2 (7)) папці для автоматичного завантаження пакетів даних.
Перемикач Новий документ готовий до передачі по каналу даних (Мал. 2 (9)). При
активному перемикачі, програма буде автоматично привласнювати всіх нових документів
складу стан Готовий до передачі по каналах даних. Вимкніть перемикач, щоб при
формуванні документів складу їх не можна було передавати по каналах даних. При
вимкненому перемикачі, новими документами складу можна вручну привласнювати стан
Готовий до передачі по каналах даних. При формуванні пакета даних, з'явиться список не
готових до передачі документів.
Включений перемикач Поширювати модулі оновлення з пакетами даних (Мал. 2 (10))
дозволяє передавати в пакетах даних модулі оновлення. Ми не р екомендуємо пер едавати
модулі оновлення з пакетами даних!
Для збереження налаштувань натисніть кнопку Записати
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Налаштування обліку

Для налаштування параметрів обліку. Виберіть Налаштування - Параметри - закладка
Облік (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.0)

Основні налаштування обліку наступні:
В поле Метод обліку товару виберіть зі списку один з відповідних для Вас варіантів.
При виборі одного з пунктів Облік за штрих-кодами, Облік за артикулами або Облік за
штрих-кодами і артикулами в головному пункті меню з'явиться пункт Облік по
артикулах.
В поле Пошук товару вибирається спосіб пошуку товару під час його приходу:
- за штрих-кодами;
- за артикулами;
- за шк/артикулом/назвою;
- за серійними номерами (в разі, коли активована додаткова функція Облік гарантійного
товару за серійними номерами).
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% ПДВ - вказується відсоток ПДВ.
% Акцизу за замовчуванням - вказується відсоток акцизу.
Вибір клієнта в реалізації вказується момент введення клієнта в документ реалізації:
· До вибору товару - здійснюється більш жорсткий підхід до вибору клієнта, який

ускладнює для продавця можливість не оплачувати реалізацію (по комп'ютеру), поки
покупець не пішов, а потім використовувати для отримання знижки власну дисконтну
картку.
· В будь-який момент;
· Блокувати зміни в накладній після вибору клієнта - форма Реалізація контролює,

що після вибору або сканування дисконтної картки клієнта все зміни документа
реалізації будуть заборонені.
% авансу за товар при замовленні - вказується відсоток, який за замовчуванням
повинен внести клієнт при формуванні на нього замовлення на товар.
Коригувати штрих-коди, що починаються з нуля. Призначений для сумісності з
попередніми версіями при оновленні. Рекомендується користуватися ним тільки після
консультації з розробником.
Автоматично змінювати назву товару. Перемикач активний, коли на закладці
Торгівельна мережа в поле Пошук товару при прийомі пакетів встановлено значення За
штрих-кодом товару. При включенні, назва товару змінюється автоматично, якщо були
зміни в довіднику Налаштування видів товару.
На етикетках друкувати тільки власні штрих-коди. Активується в ситуації, коли на
товар, що має штрих-код виробника, друкується тільки цінник, штрих-код зчитується з
товару. Друк штрих-кодів потрібен тільки для товару, що не має штрих-коду виробника.
Що робити, якщо при продажу недостатньо товару на складі. Допущення продажу в
мінус. Необхідно в ситуації, коли товар, що є в наявності, не оприбутковано і в системі, на
складі, недостатня кількість для продажу. Вибрати одну з п'яти дій:
· Дозволити продаж в мінус;
· Попередити про нестачу товару на складі;
· Заборонити продаж в мінус;
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· Налаштувати для кожного центру обліку при виборі даної настройки на формі

редагування Центр обліку (Налаштування - Торгівельна мережа), у вкладці
Налаштування (Мал. 2) буде доступно аналогічне поле Що робити, якщо
недостатньо товару на складі (Мал. 2 (3)). В цьому випадку перевірка продажу в
мінус буде спрацьовувати в залежності від настройки по кожному центру обліку.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.0)

· Налаштувати для кожного виду товару - при виборі даної настройки в картці виду

товару буде доступно аналогічне поле Що робити, якщо недостатньо товару на
складі. В цьому випадку перевірка продажу в мінус буде спрацьовувати в залежності
від настройки по кожному виду товару.
При дозволі продажу в мінус на складі буде відображатися від'ємна кількість товару,
тому необхідно оприбуткувати відсутню кількість товару. Також можна встановити
перемикач Застосовувати налаштування до Торгівлі з випискою рахунку.
Дані настройки аналогічно діють при роботі в режимі Внутрішня передача. У разі, якщо
Заборонено продаж в мінус, то товар не буде додано до документа внутрішньої передачі,
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якщо товар або в нульовій кількості, або товару для переміщення мало на складі, з якого
переміщається товар.
Національна валюта - вказується національна валюта в якій ведеться облік в програмі.
При натисканні на Довідник

, відкриється вікно в якому можна або вибрати з існуючих,

або створити новий, або внести Зміни в існуючу валюту.
Метод розрахунку собівартості товару.
- Остання закупівельна ціна - в стані складу собівартість завжди буде відображатися як
остання закупівельна ціна на цей товар. Якщо товар закуповувався в валюті, то собівартість
буде розраховуватися по найближчому актуальному курсу валюту в програмі або по курсу в
прибутковій накладній (в залежності, який пізніше). У видаткових документах собівартість
прописується за таким же принципом. Для правильного заповнення собівартості в
видаткових документах за попередній період, обов'язково, при настанні нового періоду
потрібно зайти в Аналіз - Період і перерахувати собівартість за попередній період.
Напр иклад: опр ибутковані один і той же товар двома поставками:
1 числа 10 шт. по 30 гр н; (300 гр н)
2 числа 20 шт. по 40 гр н; (800 гр н)
3 числа за станом на складі 30 шт., В сумі собівар тість 1200 гр н, собівар тість 40 гр н.
Пр одали 15 шт. за ціною р еалізації 60 гр н. Собівар тість витор гу 15 * 40 = 600 гр н
Витор г 900 гр н, Товар на пр ибуток 900-600 = 300 гр н.
- За партіями поставки - собівартість стану складу розраховується як середня
закупівельна ціна товару по залишкам у всій торговій мережі. Для того, щоб визначити, який
товар залишився (з якої прибуткової накладної), програма Торгсофт використовує метод
FIFO (перший прийшов, перший пішов).
Напр иклад:
Опр ибутковували один і той же товар двома поставками:
1 числа 10 шт. по 30 гр н; (300 гр н)
2 числа 20 шт. по 40 гр н; (800 гр н)
3 числа за станом на складі 30 шт., В сумі собівар тість 1100 гр н, сер едня собівар тість
36.66 гр н.
Пр одали 15 шт. за ціною р еалізації 60 гр н. Собівар тість витор гу дивимося по
поставкам. Товар бер еться за пр инципом FIFO, спочатку з пер шої пр ибуткової накладної.
10 * 30 = 300 гр н (10шт. З пер шої пар тії поставки)
5 * 40 = 200 гр н. (5 шт. З др угої пар тії поставки)
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Сума собівар тості витор гу 500 гр н. Витор г 900 гр н, Товар на пр ибуток 900-500 = 400
гр н.
За станом на складі залишилося 15 шт. товар у з др угої пр ибуткової накладної, тобто
Собівар тість 40 гр н.
При розрахунку прибутку, собівартість в видаткових документах встановлюється за
принципом FIFO. Знаходиться прибуткова накладна з якої був узятий товар (з неї береться
закупівельна ціна) і встановлюється в видатковому документі. Якщо у видатковому
документі потрапляють товари з різних прибуткових накладних, то собівартість береться
середньою (за аналогією як в стані складу).
Товари, щодо яких ведеться суворий гарантійний облік не потрапляє під метод FIFO,
тому що при додаванні товару в видатковий документ, програма чітко знає з якого
прибуткового документа він був узятий і за якою ціною було закуплено і відповідно до цього
встановлюється собівартість товару в видатковому документі.
- За партіями поставки в розрізі центрів обліку - коректно працює в тому випадку,
якщо немає внутрішніх переміщень між центрами обліку. Собівартість товарів в видаткових
документах буде розраховуватися в розрізі центрів обліку без урахування прибуткових
накладних з інших центрів обліку. Собівартість в стані складу буде відображатися однакова
(середня) по залишках у всій торговій мережі.
- За партіями поставки і курсу валют - відмінною рисою цього методу від стандартного
«За партіями поставки» є те, що якщо в програмі введений курс валюти і закупівля товару
відбувалася в валюті, то в Стані складу собівартість буде розрахована з прибуткових
накладних, за якими залишився товар з урахуванням найближчого до моменту розрахунку
курсу, але дата курсу не повинна бути менше або дорівнювати даті прибуткових накладних,
що беруть участь в розрахунку собівартості.
Напр иклад:
Опр ибутковували товар за 1 долар (кур с 1 $ = 25 гр н) :
1 числа 10 шт, тобто 250 гр н. Собівар тість товар у 25 гр н.
Пр одали 5 товар ів за ціною 50 гр н (100% націнка) . Собівар тість витор гу 5 * 25 = 125
гр н. Витор г 250 гр н. Товар ний пр ибуток 250-125 = 125 гр н
В наступному місяці кур с змінився і склав 30 гр н. за 1 $. Станом на складі залишилося 5
шт, Пер ер аховуємо собівар тість, яка тепер складе 30 гр н, тому що змінився кур с валют.
Пр одаємо залишилися 5 шт. товар у за новою ціною 60 гр н (р озр ахована нова р оздр ібна ціна
з ур ахуванням зміни кур су) . Собівар тість витор гу 5 * 30 = 150 гр н. Витор г 5 * 60 = 300гр н.
Товар ний пр ибуток 300-150 = 150гр н.
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При заповненні видаткових документів собівартістю, так само враховується найближчий
курс валюти до дати документа, але він теж не повинен бути менше або дорівнює даті
прибуткових накладних, з якої береться товар для видаткової накладної. Якщо відповідного
курсу в програмі не знаходиться, то береться собівартість з приходу, як і в розрахунку
методом «За партіями поставки».
- За партіями поставки з урахуванням внутрішніх передач - якщо активовано даний
метод розрахунку собівартості, то на кожному центрі обліку може бути своя собівартість
залишків одного і того ж товару. При цьому, внутрішні передачі є "переносниками"
собівартості і впливають на собівартість залишків конкретних складів і собівартість в
видаткових документах. Для всіх документів працює метод FIFO (перший прийшов, перший
пішов). - якщо товар першим прийшов на центр обліку, то він першим і зв'язується з
видатковим документом цього центру обліку. Варто зазначити, що це не працює для товарів
з серійними номерами при веденні строго гарантійного обліку (в цьому випадку зв'язок
приходів з витратами формуються за серійними номерами).
Напр иклад:
Опр ибутковували один і той же товар двома поставками на Магазин 1:
1 числа 10 шт. по 30 гр н; (300 гр н)
2 числа 20 шт. по 40 гр н; (800 гр н)
3 числа за станом на складі 30 шт., в сумі собівар тість 1100 гр н, сер едня собівар тість
36.66 гр н за одну штуку.
Здійснили внутр ішнє пер еміщення цього товар у на Магазин 2 в кількості 5 шт. Товар
бер еться за пр инципом FIFO, спочатку з пер шої пр ибуткової накладної, тобто
собівар тість товар у на Магазині 2 складе 30 гр н. У свою чер гу, на складі на Магазині 1
залишилося 25 шт. товар у:
- 5 штук. по 30 гр н (150 гр н) ;
- 20 шт. по 40 гр н (800 гр н) .
В сумі собівар тість залишків 950 гр н, тобто сер едня собівар тість одного товар у, що
залишився на Магазин 1 складе 38 гр н.
При використанні внутрішніх передач на склади товару в дорозі, принцип "перший
прийшов, перший пішов" не підтримується - собівартість прописується у всьому ланцюжку
внутрішніх передач на кінцевий склад та, яка була записана в першу внутрішню передачу
цього ланцюжка.
Також в даному розрахунку собівартості відсутня "Проблема повернень", яка є в
звичайному методі розрахунку собівартості за партіями поставки (якщо між реалізацією і
поверненням не було розрахунку собівартості, то можна було відразу після реалізації
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повернути товар і продати його при наступній реалізації, хоча дата другої реалізації менше
дати повернення, тобто не відображалося положення з реального світу).
Налаштування Враховувати курс закупівлі валюти (доступно для методів р озр ахунку
собівар тості За пар тіями поставки і За пар тіями поставки з ур ахуванням внутр ішніх
пер едач) . При ввімкненому перемикачі, якщо в програмі введений курс валюти і закупівля
товару відбувалася в валюті, то в Стані складу собівартість буде розрахована з прибуткових
накладних, за якими залишився товар з урахуванням найближчого до моменту розрахунку
курсу, але дата курсу не повинна бути менше або дорівнювати даті прибуткових накладних,
що беруть участь в розрахунку собівартості. При заповненні видаткових документів
собівартістю, так само враховується найближчий курс валюти до дати документа, але він теж
не повинен бути менше або дорівнює даті прибуткових накладних, з якої береться товар для
видаткової накладної. Якщо відповідного курсу в програмі не знаходиться, то береться
собівартість з приходу, як і в розрахунку методом «За партіями поставки».
Розраховувати останню закупівельну ціну - вибрати зі списку:
- по торговій мережі - розраховується остання закупівельна ціна у всій торговій мережі;
- за центром обліку - розраховується остання закупівельна ціна в конкретному центрі
обліку.
Ця установка впливає на Метод розрахунку собівартості, якщо він був встановлений За
останньою закупівельною ціною. Якщо встановлено За центром обліку, на різних центрах
обліку відображається різне значення собівартості в стані складу в залежності від останньої
ціни закупівлі саме на цьому центрі обліку. А при зміні комбінації налаштувань Метод
розрахунку собівартості і Розраховувати останню закупівельну ціну, при яких
собівартість в стані складу відображається або для торгової мережі або для центру обліку,
буде відображатися повідомлення про підтвердження: "Ця зміна вимагає очищення
інфор мації пр о собівар тість у всіх відкр итих пер іодах". При розрахунку останньої
закупівельної ціни по центру обліку, вкрай не рекомендується здійснювати внутрішні
передачі між центрами обліку. Якщо така потреба існує, то необхідно Конвертувати в
видатковий і прибутковий документи на формі Внутрішня передача.
Переходити від роздрібної ціни до оптової залежно від кількості. Дане поле служить
для того, якщо на товар встановлена оптова ціна і зазначено, що якщо товар буде куплений в
певній кількості, буде задіяна оптова ціна на цей товар. Необхідно вибрати зі списку:
- не переходити;
- використовувати один поріг переходу;
- використовувати політику оптових цін.
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Виписувати накладні за рахунком - вибрати зі списку:
- тільки за перевіреними рахунками - рахунок у якого відбувалася перевірка хоча б одного
товару (заповнене поле Перевірена кількість);
- без обмежень;
- попереджати, якщо рахунок не перевірений.
Перемикач Не використовувати політику оптових цін для іменованих клієнтів
відповідає за те, що не буде використовуватися політика оптових цін для іменованих клієнтів
відповідно.
Перемикач Друкувати видаткову накладну для комірника після оплати реалізації.
При активному перемикачі після оплати реалізації буде роздрукована видаткова накладна.
Перемикач Включати кількість товару до протоколу переоцінки (формувати
протокол переоцінки). При активному перемикачі при зміні ціни продажу товару, товар
буде включатися до Протоколу переоцінки (Документ - Протокол переоцінки). В іншому
випадку Протокол переоцінки залишатиметься порожнім.
Перемикач Попереджати про переоцінку товару в приході. При активному перемикачі
у випадку, коли при оприбуткуванні товару змінюється його роздрібна ціна, буде з'являтися
попередження (Мал. 3) про те, що дана зміна вплине на ціну цього ж товару, який раніше
вже був на складі.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.0)
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Кількість знаків після коми в ціні товару. У списку необхідно вибрати, скільки знаків
необхідно, щоб було після коми в ціні товару:
· 2 знака після коми (наприклад: 15,12)
· 3 знаки після коми (наприклад: 15,123)
· 6 знаків після коми (наприклад: 15,123456)

Варто зазначити, що округлення в значеннях полів FastReport (звіти) програмується в
момент створення звіту виходячи з логіки його використання. Воно жодним образом ніяк не
пов'язано з налаштуванням Кількість знаків після коми в ціні товару. При цьому, у будьякого користувача є можливість налаштувати відображення цифрових даних, як йому
зручніше.
Робота даного режиму передбачає, що можна вводити вручну ціну на товар або
розраховувати автоматично.
Вар то зазначити, що окр углення буде пр ацювати на вказану кількість знаків після коми.
Сума чека окр угляється до двох знаків в будь-якому випадку. Всі шаблони налаштовуються
вр учну для кожного кор истувача.
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4.8.10 Налаштування товару
Для налаштування правила формування автоматичного артикулу, назви картки товару виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри - вкладка Товар (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

В поле Перевірка унікальності артикулу товару (Мал. 1 (1)) зі списку, вкажіть
потрібну дію:
1) Не перевіряти - програма не перевірятиме унікальність артикулу, що вводиться або
згенерованого артикулу в базі даних.
2) Перевіряти і попереджати про повтори - програма буде перевіряти унікальність
артикулу, що вводиться або згенерованого артикулу в базі даних. При виявленні збігів,
програма видасть вікно з відповідним попередженням.
3) Перевіряти і забороняти повтори - програма буде перевіряти унікальність артикулу,
що вводиться або згенерованого артикулу в базі даних. При виявленні збігів, програма
заборонить введення такого артикулу.
Програма може автоматично формувати артикул для нових товарів. Для цього необхідно
включити перемикач Автоматично формувати артикул для нового товару (Мал. 1 (2)). В
поле Довжина артикулу (Мал. 1 (3)) вкажіть кількість символів артикулу, що автоматично
формується для нового товару.
Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Керівництво з установки та налаштуванню

156

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

При активному перемикачі Товар має дату випуску (Мал. 1 (4)) в картці товару
з'явиться додаткове поле для вказівки Дати випуску товару (Мал. 2 (1)). Цю інформацію
можна винести на цінник, включити в назву. Вар то зазначити, що на фор мах Пр ихід і
Реєстр пр ихідних накладних додано колонку Д ата випуску.
Активований перемикач Групувати товар в реалізації (Мал. 1 (5)) забезпечить
об'єднання однакових товарів в реалізації в один рядок із зазначенням кількості товару.
Служить для зручності перегляду товарів реалізації. При вимкненому перемикачі в
реалізації, однакові товари будуть додаватися як різні позиції.
Перемикач Використовувати додаткові характеристики товару (Мал. 1 (6))
(доступний при активації додаткової функції "Синхронізація з Інтернет-магазином"),
дозволяє вводити в картці товару додаткові характеристики товару (Упаковка, Довжина,
Ширина, Глибина, Живлення, Строкові поля) для синхронізації з Інтернет-магазином.
Перемикач Товар має внутрішній код постачальника (Мал. 1 (7)), дозволяє вводити в
картці товару Внутрішній код постачальника (вкладка Дод. (Мал. 2 (2)), який може
відрізнятися від Артикула товару і т.п. При імпорті або оприбуткуванні такого товару, можна
буде прийняти товар за цим кодом.
При активованому перемикачі Видаляти вид товару при видаленні товару (Мал. 1 (8)),
автоматично видаляється виду товару, якщо був видалений останній товар цього виду.
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При активованому перемикачі Вводити аналоги в картці товару (Мал. 1 (9)) в картці
товару з'являється вкладка Аналоги з текстовим полем 1000 символів (Мал. 3). У цьому
полі можна написати список аналогових товарів на випадок відсутності на складі потрібного
товару. На формі Стан складу, список аналогових товарів відображається в колонці
Аналоги. Доступний пошук по цій колонці.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Програма дозволяє встановити Мінімальну товарну націнку (%) (Мал. 1 (10)) для
контролю мінімальної ціни продажу товару (докладніше див. Контроль мінімальної ціни
продажу).
Вкажіть Спосіб визначення фіскальності товару (Мал. 1 (11)) при приході на склад і
реалізації:
1) За видом товару (для цього способу необхідна наявність в Виді товару ознаки
фіскальності (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

2) За підприємством - (товари, які належать підприємству будуть фіскальними. Якщо
вибраний цей спосіб, в налаштуваннях підприємства (пункт головного меню Налаштування
- Підприємство), з'явиться поле для вказівки Способу реєстрації товару при приході (Мал.
5)).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

Поля Позначення чоловічої статі \ жіночої статі \ статі хлопчика \ статі дівчинки \
унісекс (Мал. 1 (12,13,14,15,16)) служать для установки строкового відображення
відповідних ознак при формуванні назви товару. У назві товару ці ознаки беруть участь при
активному перемикачі Стать в Виді товару.
Програма дозволяє вибрати Місце зберігання фотографій. Для цього служить підпункт
Фотографія (Мал. 6).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Керівництво з установки та налаштуванню

160

Мал. 6 (Версія програми 9.3.8)

В поле Місце зберігання фотографій вкажіть необхідний варіант:
· У базі даних (зберігання фотографій товарів в базі даних значно збільшує її обсяг і

згодом гальмує роботу програми);
· У каталозі (зберігання фотографій в каталозі на локальному диску. Звер ніть увагу!

Пр и збер іганні фотогр афій в каталозі вони не пер едаються по каналах пер едачі даних)
При виборі місця зберігання фотографій У каталозі (Мал. 7 (1)), з'являється перемикач
Використовувати настроюваний алгоритм формування назв фото (Мал. 7 (2)), який
необхідно активувати. Зверніть увагу! Після активації даного перемикача, більше не буде
можливості змінити Місце зберігання товару.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.2)

Даний перемикач активує дві дії: Налаштувати (Мал. 7 (3)) і Імпорт (Мал. 7 (4)).
Розглянемо кожне з них більш детально.
При натисканні на кнопку Налаштування (Мал. 7 (3)) відкриється вікно Алгоритм
формування назви фотографій (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.2)

У вікні необхідно вказати характеристики, які будуть використані при формуванні назви
фотографії товару. При завантаженні фотографій в картку товару з файлу, назва файлів
фотографій, які зберігаються в каталозі (Мал. 7 (1)), будуть формуватися згідно даній
настройці. Для того, щоб додати характеристику в назву фотографії, активуйте перемикач
навпроти потрібної характеристики. Для видалення характеристики з назви фотографії,
необхідно вимкнути перемикач навпроти неї. Характеристики в назві файлу можна міняти
місцями, згідно індивідуальних вподобань. Для цього необхідно вибрати потрібну
характеристику зі списку (наприклад, Вид товару) і натиснути кнопку переміщення вгору
(якщо характеристику потрібно перемістити в початок назви) або вниз

(якщо

характеристику потрібно перемістити в кінець назви файлу). Одне натискання =
переміщення на 1 позицію вперед (або назад) в назві фотографії.
В поле Роздільник (Мал. 8 (1)) необхідно задати роздільник, який буде проставлятися
між характеристиками товару для зручного прочитання назви файлу. За замовчуванням це
нижнє підкреслення "_". За бажанням Ви можете задати будь-який інший символ.
Кнопка Імпорт (Мал. 7 (4)) безпосередньо служить для завантаження фотографій за
шаблоном. При натисканні на кнопку відкриється вікно Імпорт зображень товарів (Мал.
9).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

163

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.2)

За допомогою кнопки Вибрати каталог (Мал. 9 (1)), вказуємо каталог, з якого будуть
імпортовані фото (Мал. 10).

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.2)
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Якщо в обраному каталозі є вкладені папки, для того, щоб фотографії з цих папок могли
бути завантажені, необхідно активувати перемикач Пошук файлів у всіх вкладених
каталогах (Мал. 9 (2)).
Далі, після натискання на кнопку Змінити шаблон (Мал. 9 (3)), налаштовуємо Шаблон
пошуку файлів (Мал. 11).

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.2)

У вікні відображаються характеристики товару, які беруть участь в назві файлу
фотографії. Можна додати характеристику в назву файлу. Для цього активуйте перемикач
навпроти потрібної характеристики. Для видалення характеристики з назви файлу, необхідно
вимкнути перемикач навпроти неї. Характеристики в назві файлу можна міняти місцями,
згідно індивідуальних вподобань. Для цього необхідно вибрати потрібну характеристику зі
списку (наприклад, Вид товару) і натиснути кнопку переміщення вгору

(Мал. 11 (1))

(якщо характеристику потрібно перемістити в початок назви) або вниз

(Мал. 11 (1))

(якщо характеристику потрібно перемістити в кінець назви файлу). Одне натискання =
переміщення на 1 позицію вперед (або назад) в назві фотографії.
За допомогою кнопки Додати будь-яку кількість допустимих символів

(Мал. 11

(2)) в шаблон можуть бути включені будь-які параметри товару для формування назви (Мал.
11 (3)). Таких характеристик можна додати декілька.
Для того, щоб видалити котрусь із характеристик, використовуйте кнопку Видалити
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Кожна характеристика для зручності читання назви фотографії повинна бути розділена.
Для цього в поле Роздільник (Мал. 11 (4)) необхідно вказати роздільник (наприклад, нижнє
підкреслення "_").
У нижній частині форми знаходиться вікно з прикладом назви файлу (Мал. 11 (5)). У
ньому відображаються всі внесені зміни.
Для зручності завдання назви файлу фотографії, є можливість прописати свій Префікс
(Мал. 11 (6)) і Постфікс (Мал. 11 (7)) для кожної його характеристики зі списку.
Наприклад, можна додати для Артикула товару префікс Арт. У назві файлу відбудуться такі
зміни (Мал. 12).

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.2)

Аналогічно з Постфіксом.
В поле Розширення (Мал. 11 (8)) необхідно вказати розширення імпортованих файлів:
· * .bmp - будуть завантажені файли тільки розширення .bmp;
· * .jpg - будуть завантажені файли тільки розширення .jpg;
· * .png - будуть завантажені файли тільки розширення .png;
· *. * - будуть завантажені файли всіх вищевказаних розширень.

Після завдання всіх необхідних характеристик натискаємо кнопку Записати.
Виходячи із заданих характеристик і параметрів (Мал. 11 (5)) назва файлу для імпорту
фотографій повинно мати такий вигляд (Мал. 13).
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Мал. 13

Лівіше дії Налаштувати шаблон (Мал. 9 (3)) відображається шаблон назви файлів
згідно налаштувань (Мал. 9 (9)).
Далі в поле (Мал. 9 (4)) необхідно вказати налаштування завантаження фотографій:
· Додавати фото до товару - фотографія буде додана в картку товару;
· Замінювати головне фото у товару - якщо у товару вже є фото, воно буде замінено;
· Не замінювати головне фото - якщо у товару вже є фото, воно не буде замінено.

При активному перемикачі Зберігати назву файлів (Мал. 9 (5)), назва файлів в каталозі
(Мал. 7 (1)) буде такою, яка було при імпорті фотографій (яка налаштована за допомогою
Налаштування шаблонів пошуку фотографій (Мал. 6)) . Якщо ж буде активований
перемикач Формувати назву файлів (Використовувати настроюваний алгоритм) (Мал. 9
(6)), назва файлів буде згідно налаштуванню алгоритму формування назви товару (Мал. 7
(3)).
Для завантаження фотографії служить кнопка Імпорт фото

(Мал. 9 (7)). При

натисканні на цю кнопку буде завантажено фотографії з зазначеного каталогу (Мал. 10 (1)) і
відобразиться таблиця завантажених фото (Мал. 14).
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Мал. 14 (Версія програми 2020.4.2)

У таблиці відображається інформація про назву завантаженого файлу і розміщенні
даного файлу в каталозі. Також по кожному файлу, при необхідності, виводиться
повідомлення відповідно до налаштувань (Напр иклад, Файл був р аніше завантажений якщо фото р аніше було додано до товар у; У товар у є фотогр афія, забор онено змінювати
фотогр афію - в р азі, якщо встановлено налаштування Не замінювати фото і т.п .) . Якщо
повідомлення немає - файл фотографії успішно завантажений.
За допомогою кнопки Налаштування видимості колонок в таблиці

(Мал. 9 (8)) є

можливість встановити перемикачі, які відповідають за відображення колонок в цій таблиці.
Кнопка Створити маленькі фото товару (Мал. 7 (5)) служить для створення
мініатюрних фотографій товарів для подальшого їх використання в звітах і формах з
фотографіями (наприклад, "Формування замовлення постачальнику").
Перемикач Пережимати фотографії в звітах (Мал. 7 (6)). При активованому
настроюванні, розширення фотографії буде встановлено відповідно до розміру поля
(комірки) для її відображення в звіті. Це дозволить позбутися помилок, пов'язаних з
нестачею пам'яті при формуванні та експорті звітів. "Пережимання" фотографії працює для
наступних звітів:
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· "Наявність товарів на складах торгівельної мережі";
· "Склад за моделями" "
· "Прайс-лист з фотографіями";
· "Етикетки";
· "Рахунок";
· "Комерційна пропозиція";
· "Товарний звіт за період".

Для підтвердження налаштувань натисніть кнопку Записати
В підпункті Найменування (Мал. 15) розташовані налаштування правил формування
назви товару.

Мал. 15 (Версія програми 2020.4.2)

Правило формування назви товару (Мал. 15 (1)). Назва товару формується за
замовчуванням. Для

зміни

правила формування

Налаштувати.
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Відкриється форма Правила формування назви товару з переліком характеристик
товару (наприклад, Вид товару, Колір і т.д.). З них складається назва товару (Мал. 16).

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.2)

Можна додати характеристику в назву товару. Для цього активуйте перемикач навпроти
потрібної характеристики (Мал. 16 (1)). Для видалення характеристики з назви товару,
необхідно вимкнути перемикач навпроти неї.
У нижній частині форми знаходиться вікно з прикладом назви товару (Мал. 16 (2)). У
ньому відображаються всі внесені зміни.
Характеристики в назві товару можна міняти місцями, згідно індивідуальних вподобань.
Для цього необхідно вибрати потрібну характеристику зі списку (наприклад, Артикул
товару) і натиснути кнопку переміщення вгору
перемістити в початок назви) або вниз

(якщо характеристику потрібно

(якщо характеристику потрібно перемістити в

кінець назви товару). Одне натискання = переміщення на 1 позицію вперед (або назад) в
назві товару (Мал. 16 (3)).
Для обраної характеристики можна вказати свій регістр (зробити всі букви слова
ВЕЛИКИМИ, малими і т.д.) за допомогою відповідних перемикачів (Мал. 16 (4)):
· Не змінювати;
· маленькі букви;
· ВЕЛИКІ БУКВИ;
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· Перша буква велика.

Для характеристик Вид товару і Колекція виробника можна вибрати прямий або
зворотний порядок відображення (Мал. 16 (5)). Наприклад, при прямому порядку
відображення Колекції виробника в назві спочатку вказується виробник (або країна
виробника). За ним прописується назва колекції.
Для зручності сприйняття назви товару, є можливість прописати свій Префікс (Мал. 16
(6)) і Постфікс (Мал. 16 (7)) для кожної його характеристики зі списку. Це допоможе
візуально відокремити характеристику від інших. Наприклад, можна додати для Артикула
товару префікс Арт. У назві товару відбудуться такі зміни (Мал. 17):
ДО вказівки пр ефікса:

ПІСЛЯ вказівки пр ефікса:

Мал. 17

Аналогічно з постфіксом.
Після внесення змін натисніть кнопку Закрити.
Програма дозволяє налаштувати Правило формування короткої назви товару. Саме
коротка назва буде записуватися в касовий термінал "Істок", виводитися на етикетку,
відображатися в стані складу. В поле Довжина короткої назви (Мал. 15 (2)) необхідно
вказати граничну кількість символів короткого назви. При натисканні кнопки Налаштувати
(Мал. 15 (3)), відкриється форма для вибору складових назви товару (аналогічно правил
формування назви товару, які описані вище).
Правила формування найменування моделі товару. Моделі товару використовуються
у виробництві і в режимі замовлення на виробництво (докладніше див. тут). Спочатку
перелік моделей створюється по кнопці Створити моделі для всіх товарів - створюються
моделі для всіх товарів і перерозподіляється товари між моделями згідно зі зміненим
правилом формування моделі (якщо після цієї дії раніше створена модель залишається без
товарів і вона не використовується у виробництві або в замовленні на виробництво, то вона
буде видалена). Найменування моделі створюється згідно заданому правилу по кнопці
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Налаштувати, аналогічно правилу формування найменування товару (див. вище). Зверніть
увагу, що не слід включати в найменування моделі розмір і колір.
Після створення моделей, список моделей буде доступний на формі Товарознавство Повний список товарів і послуг на вкладці Моделі.
4.8.11 Налаштування доступу
У закладці Доступ (Налаштування - Параметри) (Мал. 1) Ви маєте можливість
налаштувати доступ (наприклад, продавця) до тих чи інших можливостей і налаштувань
системи:

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

1) Від'ємні та нульові залишки може бачити тільки власник. Якщо галочка
поставлена, то тільки власник може в вікні Стан складу бачити товар з від'ємними та
нульовими залишками. Якщо ж галочки немає, то продавець також має можливість бачити
від'ємні та нульові залишки товару. Від'ємні та нульові залишки товару на складі є для
персоналу сигналом про відсутність товару і дають потенційну можливість цей товар
вкрасти. Можливо це помилки обліку, які згодом будуть скориговані, однак, краще
персоналу цю інформацію не бачити і не використовувати. Ця інформація потрібна
товарознавцю або власнику для виправлення помилок обліку.
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2) Дозволено змінювати види товару. Якщо галочка поставлена, то користувач може
змінити дерево видів товару. Якщо ж галочка не стоїть, то ніхто не може змінити
сформоване раніше дерево видів товару.
Рекомендація: Увімкніть дану опцію тільки на одному з комп'ютер ів всієї тор гової
мер ежі. Там де відбувається пр ийом товар у від постачальників або там, де було
сфор мовано дер ево видів товар у, напр иклад, на складі. Бажано, фор мування і зміна цієї
інфор мації тільки на одному комп'ютер і тор гової мер ежі, щоб уникнути неоднозначності в
назві одних і тих же видів.
Напр иклад: в магазині тор гової мер ежі, кор истувач назвав одну з гілок дер ева видів
"Ігр ашки", а в іншому магазині-"Ігр ашка", хоча товар и знаходяться на цих гілках однакові.
Ця інфор мація буде пошир юватися по тор говельній мер ежі та автоматично
кор игувати дер ево видів товар у на всіх комп'ютер ах (за умови, що включений пер емикач
Зміна видів товар у пункт 4)
3) Дозволено змінювати складські документи, передані по каналу передачі даних.
Якщо галочка поставлена, то користувач може змінити дані, що містяться в складських
документах. Якщо галочка не поставлена, то не може. Можливо за умови, що активовано
перемикач Складські документи пункт 8). Ввімкнення цього режиму передбачає розуміння
користувачем того, що змінені документи не будуть передані по каналу даних і в цьому
випадку, користувач повинен самостійно виконати їх синхронну зміну на всіх комп'ютерах,
які знаходяться в торгівельній мережі.
4) Заборонити продавцеві вводити номер дисконтної картки з клавіатури (тільки
сканером). Якщо галочка стоїть, то продавець не може ввести номер дисконтної картки
клієнта з клавіатури (тільки за допомогою сканера). Якщо ж галочка не поставлена, то
продавець має можливість ввести номер карти з клавіатури. Використовується для
обмеження можливості використання "чужих" номерів дисконтних карт для отримання
несанкціонованих знижок.
5) Обмежити відомість інвентаризації для проведення інвентаризації продавцем.
Якщо галочка поставлена, то продавець, який проводить інвентаризацію у відомості
інвентаризації не бачить, яка кількість товару залишилася на складі на момент
інвентаризації, не має можливості надрукувати документи, що містять результати
інвентаризації, а також не бачить оптову ціну товару. Дане обмеження використовується для
того, щоб надати персоналу можливість самостійного проведення інвентаризації без
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можливості робити підтасовки підрахованої кількості під потрібне. Якщо ж галочка не
поставлена, продавцеві видно фактичні залишки на складі.
6) Фінансовий документ може змінювати тільки його автор. Якщо галочка
встановлена, то тільки автор того чи іншого фінансового документа може змінювати його
зміст. Якщо не встановлена, то будь-який користувач може внести зміни до фінансового
документа.
7) Вести протокол системних повідомлень, отриманих користувачем. Якщо
перемикач активовано, то всі отримані системні повідомлення можна переглянути в Файл Протоколи дій користувачів.
8) Запитувати залишок в касі у продавця щодня при першому вході в програму.
Якщо галочка поставлена, то кожен день при вході в програму у продавця буде запитуватися
інформація про залишки грошей в його касі - буде відображено вікно Залишок в касі (Мал.
2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Продавець повинен буде внести суму залишку і тільки після цього зможе зайти в
програму. Ця інформація, згодом, може бути використана власником для виявлення
недостачі і відповідального за неї. Введена сума зберігається в базі даних і може бути
проконтрольована власником магазину (Оплата - Підсумки каси).
Також можна виконати покупюрну перевірку, натиснувши на кнопку Покупюрная
перевірка, після чого відкриється відповідне вікно (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

В даному вікні слід заповнити колонку Кількість щодо кожного номіналу згідно
наявності купюр в касі. Для додавання в програму номіналу банкнот служить пункт меню
Налаштування - Валюта - таблиця Банкноти. Якщо для валюти каси, для якої пр оводиться
покупюр на пер евір ка, не заповнений пер елік банкнот (або всі банкноти виведені з дії) , то
пр и відкр итті фор ми покупюр ної пер евір ка відобр азиться повідомлення пр о необхідність
заповнити пер елік банкнот для зазначеної валюти.
Після того, як ввели необхідні дані, зберігаємо результат перевірки після натискання на
кнопку Зберегти

.

Переглянути інформацію про покупюрну перевірку можна в пункті меню Оплата Підсумки каси - таблиця Покупюрна перевірка.
Також можна проводити проміжні перевірки залишку в касі на формі Реалізація.
Детальніше див. тут.
9) Показати форму "Оплата" на головній формі. Якщо галочка стоїть, то користувач
отримає доступ до пункту головного меню програми Оплата. Форма Оплата є застарілою і
замість неї рекомендується використовувати форму Оплата - Фінансовий документ.
10) Продавець може бачити залишок в касі при здачі виручки або інкасації. Якщо
перемикач активовано, то продавець бачить скільки грошей фактично знаходиться у нього в
касі, наприклад, при інкасації, або здачі виручки. Якщо ж не встановлена галочка, то від
продавця ця інформація буде прихована.
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11) Друкувати чек реєстрації в системі для продавця. Якщо встановлена галочка, то
після сканування бейджа продавця, принтер роздрукує чек з інформацією про час входу
продавця в систему. Якщо ж галочка не встановлена, то такий чек не друкуватиме. Такі чеки
можуть використовуватися як документальне підтвердження часу приходу персоналу на
роботу. Це підвищує дисципліну праці.
12) Продавець не може видаляти товар в реалізації. Якщо перемикач активовано, то
продавець, після сканування або вибору товару зі складу в формі Реалізація, вже не може
видалити його (на формі Реалізація під роллю "Пр одавець" будуть відсутні кнопки
Скасувати і Скасувати все). Якщо галочка не встановлена, то продавець має можливість
після занесення товару - видалити його. Цей режим відповідає схемі роботи супермаркету,
коли продавець для скасування помилково сканованого товару, повинен звернутися до
адміністратора. Це підвищує ступінь контролю за продавцями (касирами), позбавляючи їх
можливості видалення товарів з реалізації. (У нашій практиці були випадки, коли у великому
колективі, деякі продавці, таким чином привласнювали гроші, а недостача товару (такі
порушення

виявляються

на інвентаризації) потім ділилася

на весь

матеріально-

відповідальний персонал).
13) Реєструвати видалення товару з реалізації - при активації цього перемикача
з'явиться додаткове поле, де необхідно вибрати спосіб реєстрації видалення товару:
· Введення причини
· Введення відповідального
· Введення причини і відповідального

Також, є можливість встановити перемикач Сканувати бейдж відповідального.
З'явиться додаткове налаштування Вибір відповідальних за скасований товар в реалізації,
де вказуєте відповідального співробітника, чий бейдж скануватиметься при видаленні
товару.
Таким чином при видаленні товару з реалізації, з'явиться форма для вказівки причин
видалення товару. Також потрібно буде вказати користувача (якщо вказаний цей режим),
який видаляє товар.
Скасовані товари можна подивитися в пункті меню Склад - Cкасовані товари з реалізації.
14) Вести журнал зміни документів - по включенню цього перемикача, з'явиться
додатковий пункт в пункті головного меню Файл - Журнал зміни документів, де буде
зберігатися інформація про зміну документів користувачами програми.
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15) Вести журнал змін мінімального залишку - при активації даного перемикача в
пункті меню Файл - Журнал зміни документів з'явиться вкладка Мінімальний залишок, де
буде відображатися протокол змін мінімального залишку товарів.
16) Введення причини розукомплектації - при активації даного перемикача при
розукомплектації буде відображатися додаткове вікно, де необхідно буде вказувати кількість
комплектів для розукомплектації і введення причини з коментарем (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

Варто зазначити, що дана дія фіксується в Протокол дій користувачів.
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4.8.12 Вага
В даній вкладці встановлюються Ознака штрих-коду з кількістю товару - за
замовчуванням "25" і Кількість знаків для позначення кількості в штрих-коді - за
змовчуванням "4" (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Наприклад є штрих-код "2534567890009", де:
- перші дві цифри "25" - це ознака штрих-коду з кількістю товару, який вказаний в
налаштуваннях описаних вище;
- останні чотири цифри "0009" - означає, що кількість товару становить "9".
Також є можливість вказати Додаткові ознаки наявності ваги в штрих-коді, для того,
щоб програма могла визначати ваговий товар з іншим штрих-кодом (наприклад, вже
фасований товар від постачальника при приході). Для цього, в полі Додаткові ознаки
наявності ваги в штрих-коді, натискаємо кнопку Додати

і у вікні Ознака наявності

ваги в шк (Мал. 2) вводимо значення Ознака штрих коду з кількістю товару і К-ть
знаків для позначення кількості в штрих коді аналогічно описаним вище налаштуванням.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Це буде означати, що програма буде розпізнавати ваговий товар не тільки з префіксом 25,
але і з префіксом 21.
Важливо! Пр и налаштуванні ваг р екомендуємо викор истовувати основну Ознаку
штр их-коду з кількістю товар у.
4.8.13 Штрих-Код
В даній вкладці можна встановити перемикач Штрих-код товару зберігати повністю
(Мал. 1) - при активації цього режиму, до всіх штрих-кодів товару буде додана контрольна
сума (13-й символ). Ця операція не має 100% гарантії того, що штрих-код буде читатися і
розпізнаватися. Це пояснюється тим, що деякі виробники товарів маркують товар 12значним штрих-кодом (без контрольної суми). Після конвертації, такі штрих-коди
розпізнаватися не будуть. Тому розробники рекомендують цей режим тільки для нових
користувачів, які тільки збираються заповнювати базу даних товаром.
Даний режим необхідно включати перед тим, як вводити товар в систему.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Ознака подарункового сертифіката в штрих-коді (за замовчуванням "95") - вставляє в
початок штрих-коду подарункового сертифіката "ці" цифри.
Використовувати номер ліцензії при формуванні штрих-коду подарункового
сертифіката - в штрих-код подарункового сертифіката вставлятиметься номер ліцензії.
Генерувати власний штрих-код товару (EAN13), якщо формат штрих-коду
виробника відмінний від EAN13 - якщо у товару штрих-код, який відрізняється від
формату EAN13, програма буде автоматично генерувати власний штрих-код.
Перелік префіксів штрих-кодів, заброньованих програмою:
· "29" - ознака власного штрих-коду товару;
· "991" - ознака штрих-коду співробітника;
· "998" - ознака управляючого штрих-коду;
· "92" - ознака штрих-код чека;
· "93" - ознака штрих-коду фінансового документа
· "94" - ознака штрих-коду замовлення;
· "994" - ознака штрих-коду групи замовлень;
· "96" - ознака штрих-коду ремонту.
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4.8.14 Налаштування завдання на архівацію
Завдання на архівацію служить для автоматичного архівування бази даних в певний час,
або при виході з програми. Це необхідно для того, щоб у користувача завжди був актуальний
архів бази даних за попередній день, якщо з яких-небудь причин база даних "зруйнувалася",
або просто перестала працювати. Іншими словами, користувач може відновити дані зі
створеної раніше копії бази без великого обсягу втрати даних.
Налаштування завдання на архівацію здійснюється з пункту меню Налаштування Завдання за розкладом - вкладка Завдання на архівацію. Після вибору, відкриється вікно
у верхній частині вікна - створюються завдання на архівацію, в нижній - будуть
відображатися створені архіви (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

При натисканні на кнопку Додати
натисканні на кнопку Змінити

, користувач може створити нове завдання, при

- може змінити раніше створений запис, Видалити

видаляє запис. При додаванні запису, відкриється однойменне вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

В поле Назва - вкажіть назву створюваного запису. В поле Категорія - виберіть один з
двох пунктів:
1) Запускати щодня у вказаний час. При виборі даного пункту, потрібно вказати час
створення архіву в поле Час запуску.
Зверніть увагу, якщо використовуєте функцію Безпека даних: архів в хмарі, то час
створення архіву бази даних на локальному комп'ютері (за замовчуванням в каталог C: \
DatabaseArchive) не повинен збігатися з часом завдання на створення архіву бази даних на
GoogleDisk. За замовчуванням архів бази даних на локальному комп'ютері створюється о
17:00, тобто завдання на створення архіву в хмару за часом має бути як мінімум 17:10. Тоді
обидва завдання будуть працювати.
2) Запускати при виході з програми. При виході з програми, буде автоматично
створюватися архів бази. В цьому випадку не рекомендується вимикати комп'ютер відразу
після виходу з програми для коректного створення архіву.
В поле Включати час в назву файлу слід вибрати один з можливих пунктів в
випадаючому меню.
Також в назву файлу в закінчення імені бази даних додано:
· версія бази даних у вигляді ХХХ. Напр иклад, ар хів може мати таку назву "Ар хів

Torgsof tDB в 10 часов_Torgsof tDB_01-05-2017_ХХХ", де ХХХ - вер сія бази даних.
· версія SQL Server. Тепер при створенні архівів, закінчення назви файлу має вигляд

"_SQL2005_SP4", де
- SQL2005 - версія SQL сервер;
- SP4 - ревізія SQL сервер.
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В поле Термін зберігання файлів, днів необхідно вказати термін зберігання файлів на
локальному диску. По закінченню заданого часу, файли будуть видалені автоматично. Це
необхідно для того, щоб не переповнювати локальний диск на якому зберігаються архіви.
Перемикач Завдання активне, служить для активації \ деактивації створюваного запису.
Після створення завдання, необхідно перевірити його працездатність. Для цього у
верхній частині вікна є кнопка
натиснути на кнопку

(Створити архів зараз). Необхідно трохи почекати і

(Перевірити наявність архівів). У нижній частині вікна, повинен

відобразитися запис з часом створення архіву в першій колонці, ім'ям файлу і його
розміщенням в другій, і його наявність на диску в третій.
За замовчуванням, архіви створюються на локальному диску С в папці DatabaseArchive.
Бувають випадки, коли файл в нижній частині вікна не відображається, а отже, архів не
створюється. В такому випадку, є два варіанти вирішення проблеми:
1) Створити папку DatabaseArchive на локальному диску С вручну. Для цього
натискаємо на кнопку Пуск в нижньому лівому куті екрану і натискаємо на Мій комп'ютер.
У вікні, заходимо на Локальний диск С. Натискаємо правою клавішею миші на будь-якому
порожньому місці і в меню вибрати пункт Створити - Папку. Буде створена нова папка з
миготливим курсором в назві. Необхідно цю папку назвати: DatabaseArchive. Після того, як
папка буде створена, можна знову в програмі Тор гсофт спробувати створити архів після
натискання на однойменну кнопку. Архів повинен бути створений і відображений в нижній
частині вікна Завдання на архівацію.
2) Вийти з режиму Завдання на архівацію. Зайти в пункт меню Налаштування Параметри - закладка Сервіс - розділ Сервер додатків. Натиснути на кнопку
Налаштувати сервер додатків. Відкриється вікно Налаштування сервера додатків (Мал.
3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Нас цікавить поле Каталог з архівами бази даних. У цьому полі прописується шлях
зберігання архівів бази даних (буква С означає Локальний диск С, а DatabaseArchive - папка
зберігання архівів бази даних). Якщо на Вашому комп'ютері, крім локального диска С є інші
локальні диски (D, E і т.д.), то Ви можете змінити місце розміщення папки з архівами,
наприклад, на D. Тобто просто замість букви С, в цьому полі можна прописати букву D.
Після цього, слід натиснути на кнопку Записати. Потім або перезапустити комп'ютер,
попередньо закривши всі програми, або натиснути на кнопку Перевстановити сервер
додатків в вікні Параметри системи, в яке ви повернетеся після натискання на кнопку
Записати. Після цього, слід повторити спробу створення архіву на формі Завдання на
архівацію.
4.8.15 Налаштування синхронізації цін в торгівельній мережі
У різних магазинах торгової мережі можуть підтримуватися або не підтримуватися ціни
на однакові товари. Для цього слід налагодити правильну синхронізацію цін в торгівельній
мережі. Даний розділ, описує налаштування синхронізації цін на всі товари в торгівельній
мережі під Ваші потреби.
1) Налаштування - Параметри - Торгівельна мережа - перемикач Підтримувати
однакові ціни на всіх торгових точках. Якщо перемикач активовано, то при зміні цін на
центральному складі, при передачі пакета, автоматично будуть змінюватися ціни і товарні
знижки на всіх торгових точках мережі.
2) Налаштування - Параметри - Торгівельна мережа - поле Центральний об'єкт
обліку. Якщо це поле залишити порожнім, то будь-який магазин торгівельної мережі може
служити джерелом синхронізації цін. У разі, якщо в поле з меню, що випадає вибрати будь-
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який магазин торгової мережі (як правило Склад або головний магазин), то тільки він буде
служити джерелом синхронізації цін, тобто, тільки після змін цін на центральному
комп'ютері, нові ціни передадуться на інші об'єкти обліку.
3) Для налаштування особливостей для кожного об'єкта обліку в торговельній мережі,
використовується форма Налаштування - Торгівельна мережа. Виберіть один з об'єктів
торговельної мережі та натисніть на кнопку Змінити. Відкриється вікно Об'єкт обліку.
Відкрийте закладку Налаштування. В поле Формування ціни при внутрішній передачі
товару на цей об'єкт обліку зі списку виберіть одну з опцій:
· Брати ціну з передавального об'єкта обліку. В цьому випадку, при внутрішньому

переміщенні товару на цей об'єкт обліку, якщо товару не було на складі у приймаючого
магазину, то ціна на цей товар буде автоматично взята з передавального.
· Запитувати ціну у користувача. Якщо при внутрішньому переміщенні, програма не

знаходить переданий товар на приймаючому магазині, вона запросить у користувача,
яку ціну встановити на цей товар.
4) Також слід зазначити, що якщо налаштування виконується на центральній
інформаційній системі торгівельної мережі (Налаштування - Параметри - Торгівельна
мережа - поле Інформаційна система - Центральна). То тоді у вікні Об'єкт Обліку закладка Налаштування (пункт 3) з'явиться

ще одне налаштування

Дозволити

синхронізацію цін з центром. Якщо стоїть галочка, то ціни на периферійних комп'ютерах
прийматимуть зміни, якщо її прибрати, то не будуть (наприклад, якщо один з магазинів
мережі знаходиться на особливих умовах і на ньому потрібно підтримувати свої ціни,
відмінні від цін на інших торгових точках).
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4.8.16 Налаштування ролей
Для того щоб продавець мав доступ не тільки до форми Реалізація (здійснювати тільки
продаж і повернення товару) на своєму комп'ютері, але і до деяких інших можливостей
програми (наприклад, бачити стан складу, міг робити інвентаризації і т. д.) Вам необхідно
зайти під паролем власника в програму. Після цього, зайдіть в пункт головного меню
Налаштування - Налаштування ролей, відкриється вікно Налаштування ролей (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Натисніть на кнопку Ресурси. Відкриється вікно Вибір ролі для редагування. Виберіть
ті ролі, які Ви хочете налаштувати, проставляючи галочки лівіше необхідних ролей
(найчастіше Продавець). Після вибору, натисніть на кнопку Вибрати. Відкриється вікно
Ресурси програми (Мал. 2). Перелік пунктів на закладці Головна форма, дублює пункти
головного меню програми.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

За допомогою плюсиків, лівіше пунктів, Ви можете їх розгорнути. Залежно від того, які
пункти Ви хочете зробити видимими для, наприклад, продавця, розставте галочки напроти
потрібних пунктів.
Після цього, виберіть пункт меню Файл - Зберегти (вікно Ресурси програми) і
збережіть зміни. Не виходячи з "Власника" зайдіть в програму "під Продавцем". Перевірте,
чи став можливий доступ до зазначених пунктів меню. Якщо на тій чи іншій формі після
натискання кнопки, яка відкриває інші форми, ця форма не відкривається, виконайте дії
описані нижче.
Закрийте програму "Продавця".
Перейдіть на закладку Робочі форми ("під Власником"). На цій закладці представлені всі
робочі форми програми в алфавітному порядку. Тут, розставте галочки навпроти тих форм,
які повинні відкриватися (які повинні бути доступні для продавця). Збережіть зміни. Знову
перевірте зміни "під Продавцем".
Якщо знову деякі форми недоступні, перейдіть на закладку Форми редагування. Тут,
також надайте доступ до потрібних форм. Знову збережіть зміни. Перевірте зроблені зміни
зайшовши в програму "під Продавцем".
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Звер ніть увагу! Пр и позначці галочкою того чи іншого пункту, підлеглі пункти не
вибир аються.
Додаткові налаштування ролей знаходяться в пункті головного меню Налаштування Параметри ... на вкладці Роль. Виберіть зі списку роль (наприклад, Продавець) для
додаткових налаштувань (Мал. 3 (1)).

Мал. 3 (Версія програми 2022.0.4)

Нижче з'являться перемикачі для додаткового розширення або обмеження прав доступу
ролі:
· Дозволено вводити

штрих-код товару при поверненні (виключення цього

перемикача, призведе до неможливості повернення товару по його штрих-коду.
Повернути товар можна буде тільки по штрих-коду чека);
· Дозволено змінювати відсоток знижки при замовленні товару (вимкнений

перемикач не дозволить співробітнику з цією роллю міняти відсоток знижки при
замовленні товару і забирати собі різницю від знижки);
· Заборонити розукомплектацію товару (співробітнику з цією роллю, буде заборонено

продаж комплектного товару частинами);
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· Приховувати "Тільки по поточний центр обліку" на формі "Товарний звіт за

період" (при активному перемикачі у цій ролі не буде можливості сформувати звіт за
поточним центром обліку, тільки за всіма ЦУ);
· Дозволено застосування результатів перевірки накладної - обмежує доступ до

кнопки Застосувати результат перевірки до накладної при перевірці прибуткової
накладної. При вимкненому перемикачі, дана кнопка буде недоступна.
· Дозволено скасовувати контроль накладної на формі "Перевірка прихідних

накладних" (включена за замовчуванням). При відключенні налаштування, користувач
з цією роллю не зможе скасувати контроль накладної.
Є можливість встановити Видимість кількості на формах "Склад за видами товару" і
"Товар з однаковим штрих-кодом" (Мал. 3 (2)):
- Показувати;
- Приховувати кількість поточного центру обліку;
- Приховувати колонку.
· Обмежити період перегляду інформації (після активації даного перемикача стає

активним поле для введення кількості місяців за яке користувач з поточною роллю
зможе переглядати інформацію (звіти, аналізи, стан)). Ця установка впливає на всі
фільтри, де потрібно вказати початок періоду, яка буде обмежуватися встановленою
кількістю місяців.
· Дозволено бачити роздрібні ціни в картці товару - обмежує доступ до блоку Ціна в

картці товару. При вимкненому перемикачі, даний блок буде не доступний. Також буде
недоступно відображення націнки.
· Відображати підсумок "Сума опт" в режимі "Товар в дорозі" - активний перемикач

дозволяє бачити підсумок по колонці Сума опт на формі Товар в дорозі.
· Відображати підсумок "Сума собівартості" за накладною в режимі "Перелік

витрат" - при активному перемикачі користувач може бачити підсумок Сума
собівартості за накладною на формі Перелік витрат.
· Приховувати кількість на складі для товара на інвентаризації (активний перемикач

означає, що для даної ролі буде приховано кількість товару, що знаходиться на
інвентаризації);
· Відображати кількість товару на складі у формі "Введення кількості" (Реалізація

та Внутрішня передача) (при активному перемикачі у цій ролі не буде відображатися
кількість товару на складі в формі при введенні кількості).
Після внесення змін натисніть Записати.
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У свою чергу пункт Роль ділиться на чотири розділи, в яких розміщені налаштування,
що відповідають режимам:
1) Реалізація (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

В даному розділі доступні наступні налаштування:
· Дозволену зміну налаштування "Запитувати кількість товару" у вікні реалізації

(вимкнений перемикач не дозволить співробітнику вводити вручну штрих-код товару
при реалізації. Його можна буде ввести тільки сканером);
· Дозволено перегляд товарів останнього чека в реалізації;
· Дозволено змінювати підприємство при оплаті реалізації (не впливає на реалізації,

викликані на редагування). Якщо встановлено налаштування Знімати товар зі складу
при додаванні до реалізації, змінюватися підприємство складського документа не
буде, тільки для оплати.
2) Клієнти (Мал. 5)
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

В даному розділі можна обмежити для ролі доступ до списку клієнтів. Для цього зі
списку, потрібно вибрати доступних для ролі клієнтів (Мал. 5 (1)):
- Всі;
- Роздрібні;
- Оптові.
· Дозволено бачити VIP-клієнтів (ввімкнений перемикач дозволить ролі бачити VIP-

покупців в переліку клієнтів);
· Редагувати останню дату прийому платежу від VIP-клієнта (виключення перемикача

допоможе уникнути махінацій з датами платежів).
· Приховувати поля Дата народження і Стать в картці клієнта (приховування цих

полів не дозволить співробітнику з цією роллю використовувати знижку клієнтів в
своїх цілях).
3) Торгівля з випискою рахунку (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.2)

В даному розділі доступні наступні налаштування:
· Дозволено бачити тільки свої документи в торгівлі з випискою рахунку

(ввімкнений перемикач дозволить співробітнику з цією роллю бачити тільки створені
ним документи в "Торгівлі з випискою рахунку");
Можна Приховувати інформацію в торгівлі з випискою рахунку (Мал. 6 (1)):
- За закритими видатковими накладними;
- За накладними закритих періодів;
- Не приховувати.
4) Покупюрна перевірка (Мал. 7).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.2)

В даному розділі доступні наступні налаштування:
· Дозволено переглядати підсумки за касою при закритті каси (Мал. 7 (1)) - дозволяє

налаштувати доступ до дії Підсумки за день на формі Покупюрна перевірка (в
режимі перевірки перед закриттям каси на формі Реалізація);
· Встановити ліміт допустимої розбіжності для закриття каси (Мал. 7 (2)) - якщо цей

параметр ввімкнено і встановлено ліміт, то каса може бути закрита в тому випадку,
якщо сума розбіжності за підсумками перевірки не перевищує допустимий ліміт.
Звер ніть увагу, що неможливо ввести межу р івною нулю. У р азі, якщо необхідно
закр ити касу пр и повному збігу, значення межі слід вказати р івним 0,01. Сума
розбіжності розраховується за такою формулою: залишок в касі на початок дня +
виторг за день - сума оплат - результат останньої перевірки. У разі, якщо при вході
в програму перевірка не проводилася і немає інформації про останню перевірку
попереднього касового дня, то залишок в касі на початок дня приймається рівним
нулю.
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4.8.17 Налаштування документів
Для

налаштування

параметрів

документів,

виберіть

пункт

головного

меню

Налаштування - Параметри - вкладка Документи (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

На вкладці знаходиться ряд налаштувань:
Перемикач Нумерація документів для кожного центру обліку. При ввімкненому
перемикачі для кожного з центрів обліку буде вестися своя нумерація документів. За
допомогою кнопки Налаштувати можна встановити як і для яких типів документів
формувати унікальний номер. При натисканні на кнопку відкриється вікно Налаштування
нумерації складських документів (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Для зазначених типів складських документів унікальність номера накладної визначається
в межах Центру обліку. Для не зазначених - в межах Торговельної мережі.
Періодичність обнулення нумерації чека - вибрати зі списку період, за який
відбуватиметься обнулення нумерації і рахунок буде починатися з початку:
- щорічно;
- щомісяця;
- щодня.
Перемикач Автоматично закривати повністю оплачені видаткові накладні в Торгівлі
з випискою рахунку. При активному перемикачі, можливість внесення зміни в оплачені
видаткові накладні в "Торгівлі з випискою рахунку" блокується до тих пір, поки видаткова
накладна не буде примусово відкрита.
Перемикач Дозволити продаж з усіх торгових точок на формах "Реалізація" і
"Торгівля з випискою рахунку". При активному перемикачі в зазначених режимах, якщо
однаковий товар знаходиться на декількох центрах обліку, при додаванні його на форму
Реалізація, програма буде запитувати користувача з якого саме центру обліку знімати товар,
що продається. Варто зазначити, що якщо активована ця настройка, то в Реалізації немає
можливості змінювати кількість товару на формі Склад реалізації.
При ввімкненні даного налаштування, з'являється додаткова настройка Друкувати
накладні на відвантаження товару. При включеному перемикачі, після оплати за товар,
який знаходиться не на поточному центрі обліку, буде надрукована накладна на
відвантаження товару зі складу (докладніше див. Відвантаження зі складу).
Компанія Торгсофт®
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Пр имітка. Пр и ввімкненому пер емикачі Д озволити пр одаж з усіх тор гових точок на
фор мах "Реалізація" і "Тор гівля з випискою р ахунку", кор истувач не матиме доступу до
"галочці" Види, пр и виклику фор ми Залишки товар у на складі після натискання кнопки
Вибір товар у зі складу за видами товар у на фор мі Реалізація.
При включенні настройки Фіксувати відвантаження зі складу для поточного центру
обліку по всім наступним реалізаціям з'явиться можливість відвантаження зі складу
поточного центру обліку. Якщо дозволено продаж з інших центрів обліку (активована
настройка Дозволити продаж з усіх торгових точок на формах "Реалізація" і "Торгівля з
випискою рахунку"), то фіксація відвантаження зі складу поточного центру обліку
відбувається автоматично.
Перемикач Створювати внутрішні передачі

на склад

Товар

в дорозі

за

замовчуванням. Якщо встановлено даний перемикач, то всі внутрішні передачі будуть
створюватися автоматично на склад "Товар в дорозі".
Перемикач Створювати внутрішні передачі відкладеними. При включенні даного
перемикача, всі внутрішні передачі будуть створюватися "відкладеними" для можливості їх
редагування. Для активації відкладеної передачі, необхідно в пункті меню Документ Внутрішня передача - натиснути на кнопку Вибрати відкладену внутрішню передачу Стан передачі - Діюча. Прийняти товар на приймаючому центрі обліку - Склад - Товар у
дорозі - вкладка Накладні.
Перемикач Створювати прибуткові накладні діючими. Якщо включений даний
перемикач, то у всіх прибуткових накладних буде за замовчуванням встановлений перемикач
"Діюча накладна".
Перемикач Знімати товар зі складу при додаванні його в форму "Реалізація". При
включеному перемикачі, як тільки товар потрапив на форму Реалізація, він знімається зі
складу та при будь-якому збої (вимикання світла, випадковому вимкненню комп'ютера)
потрапляє в неоплачені реалізації звичайних клієнтів. В іншому випадку, товар заноситься в
режим Файл - Чернетки реалізації.
Перемикач Вибір підприємства обов'язковий для складських і фінансових
документів. При включеному перемикачі необхідно буде вказувати назву підприємства в
обов'язковому порядку. Відповідне поле буде рожевого кольору.
Перемикач Показувати калькулятор мери в реалізації доступний в разі активованої
додаткової функції Облік мір і ваг для ювелірних виробів. Якщо активована ця настройка,
то при додаванні в реалізацію товару, який має міру, буде відображатися калькулятор міри.
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4.8.18 Налаштування додаткових функцій
Дана вкладка містить відповідні розділи для налаштування деяких додаткових
функцій:
· Банківський термінал;
· Верифікація дисконтної карти через смс;
· Мобільний додаток;
· Інформування комітента;
· Видалення статистики закритих періодів;
· Підключення дисплею покупця;
· Синхронізація з Новою поштою;
· CRM. Взаємодія з клієнтами;
· Синхронізація з Укрпоштою;
· Місця зберігання;
· Подарункові сертифікати.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Також на даній вкладці знаходиться перемикач Відображати неактивні платні
функції. Служить для відображення можливих додаткових платних функцій у відповідних
головних пунктах меню програми при активному положенні.
Компанія Торгсофт®
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4.8.19 Сторонні сервіси
Дана вкладка містить розділ для настройки з сервісом Файне місто. Детальний опис
див. тут.

4.9

Налаштування головної форми Торгсофт
Головна форма програми містить головні меню програми:
· Товарознавство
· Документ
· Оплата
· Склад
· Звіт
· Аналіз
· Маркетинг
· Налаштування
· Допомога

Нижче відображається Панель інструментів головної форми (Мал. 1), яка містить
кнопки виклику найбільш використовуваних і доступних для поточного користувача форм
програми (такі як, Прихід, Реалізація, Повернення і т.д.).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Відображення і порядок даних кнопок можна налаштувати. Для цього в правому
верхньому кутку головної форми служить кнопка Налаштування головної форми

,

після натискання на яку відкриється вікно Налаштування робочого столу додатки (Мал.
2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Дане вікно містить наступні налаштування головної форми програми:
1. Перемикач Відображати головну форму у вигляді панелі інструментів. Якщо
активувати даний перемикач, то головна форма буде відображатися у вигляді панелі
інструментів - будуть відображатися кнопки доступу до режимів, які знаходяться нижче
головних пунктів програми.
2. Перемикач Розкривати робочі форми на весь екран. При активованому
перемикачі, при відкритті будь-якого з режимів програми, вікно форми буде відразу
відкриватися на весь екран.
3. Перемикач Показувати заголовки робочих форм працює спільно з налаштуванням
Відображати головну форму у вигляді панелі інструментів. Якщо в цьому режимі його
активувати, то заголовки робочих форм, відкритих через головне меню форм видно не буде.
Це дозволяє економити місце екрану і зменшити кількість інформації, що відволікає
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користувача. Без заголовків виглядає як один робочий стіл (головна форма + поточна
робоча).
4. Оновити статистики

- кнопка служить для прискорення роботи програми в разі,

якщо з яких-небудь причин Ви помітили, що програма почала працювати повільно,
наприклад, повільно додається товар в реалізацію, повільно відбувається додавання товару в
прибуткову накладну. Рекомендується оновлювати статистики досить часто, якщо йде
активне використання бази даних (багато нового товару приходить в магазин, здійснюється
продаж в день).
5. Очистити реєстр

. При натисканні на цю кнопку буде видалена інформація

програми з реєстру операційної системи.
6. Нижче можна побачити дві колонки:
· Робочі форми програми - містить перелік всіх пунктів програми;
· Панель інструментів головної форми - містить перелік кнопок для швидкого

виклику робочих форм, які на головній формі програми відображаються нижче
головних пунктів меню програми (Мал. 1).
За допомогою даних колонок можна налаштувати виклик робочих форм програми з
панелі інструментів на головній формі програми. Для цього, виділіть необхідну робочу
форму і натисніть кнопку Додати виклик робочої форми на панель інструментів

,

після чого обрана форма з'явиться на панелі інструментів в кінці списку. Для того, щоб
перемістити форми на панелі інструментів, виберіть зі списку панелі інструментів потрібний
режим і використовуйте кнопки

(якщо режим потрібно перемістити за списком вгору) і

(якщо режим потрібно перемістити за списком вниз) - одне натискання = переміщення
на 1 позицію вгору / вниз. Для зручності відображення і використання кнопок на панелі
інструментів, можна їх розділити (напр иклад, кнопки, які відносяться

до меню

Товар ознавство будуть р озділені від кнопок меню Склад і т.д.) . Для цього, до списку панелі
інструментів можна додати роздільник, натиснувши на кнопку Додати роздільник на
. Після чого, при необхідності, перемістити роздільник в потрібне

панель інструментів

місце за списком. Для того, щоб прибрати робочу форму з панель інструментів, вкажіть
форму в списку панелі інструментів і натисніть кнопку Видалити виклик робочої форми з
панелі інструментів

.

7. Завантажити модулі оновлення

. Дана кнопка служить для завантаження

оновлень програми. Детальніше див. тут.
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8. У поле Друк в ... необхідно вибрати програму для експорту в неї таблиць Торгсофт.
9. Комбінація клавіш для показу відкритих вікон програми. За замовчуванням
вказано Ctrl + Tab. Кожне відкрите вікно заносить свою піктограму і назву на Панель
відкритих вікон (Мал. 3) для забезпечення швидкого перемикання між активними
режимами програми. Для відкриття потрібного вікна необхідно клікнути по однойменній
кнопці на панелі, або скористатися поєднанням клавіш Ctrl + Tab або ж вказати будь-яке
інше поєднання клавіш.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Праворуч від кнопки Налаштування головної форми
Перезавантажити програму

і Вихід

знаходяться дію

.

Також головна форма містить поле Пошук (Мал. 4) для швидкого пошуку пунктів
меню програми.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

Пошук проводиться за словами (частини слова). Наприклад, якщо ввести "при тов",
буде знайдений пункт меню Прихід товару, тому що в нього входять фрази "при" і "тов".
Якщо з введеної фрази не буде повного входження в назву пункту, то даний пункт меню не
відображається як знайдений, тобто при введені фрази "при тов" не з'явиться режим Товар в
дорозі, так як фрази "при" немає в назві даного пункту (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

Є можливість по знайденим пунктам швидко відкрити цей пункт меню програми. Для
цього необхідно лівою кнопкою миші двічі клацнути по знайденому режиму програми або,
виділивши потрібний пункт меню, натиснути Enter. Також можна відкрити довідку по
знайденому пункту меню, клікнувши правою кнопкою миші і вибравши дію Перейти до
довідки.
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Пункти меню програми
В даному розділі будуть описані наступні пункти головного меню програми:
· Товарознавство
· Документ
· Оплата
· Склад
· Звіт
· Аналіз
· Маркетинг
· Налаштування
· Допомога

5.1

Файл

В даному розділі Ви знайдете опис наступних пунктів меню:
· База даних
· Звірка складів
· Перенесення основних даних в нову БД
· Довідник товарів
· Ціни на товар
· Суми покупок клієнтів
· Довідник видів товару
· Складські залишки
· Обмін складськими документами
· Чернетки реалізацій
· Протокол дій користувачів
· Протокол дій користувачів для форм редагування
· Журнал зміни документів
· Повідомлення
· Завантажити модуль оновлення
· Оновити індекси і статистики бази даних
· Вихід
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Архівація

За допомогою даного пункту меню є можливість зберегти базу даних, завантажити базу
даних, яка була раніше збережена, а також створити Образ оточення.
· Зберегти базу - даних потрібно вибрати місце збереження файлу і натиснути на кнопку

Зберегти, програма автоматично створить архів бази даних з розширенням ".mir".
· Завантажити базу даних - можливість завантажити в програму Торгсофт, раніше

збережену базу даних (в список підтримуваних файлів додано розширення * .bak.).
· Створення образу оточення - можливість створення архіву системи в один образ з

поділом на ключові моменти: архівування бази даних, архівування каталогу з
програмою і архівування каталогу з фото. Служить для легкого перенесення або
відновлення образу системи через установник Торгсофт. При виборі пункту відкриється
вікно, в якому потрібно вибрати опції для архівування і натиснути Створити.

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.0)

5.1.2

Звірка складів

Даний пункт меню призначений для збереження і завантаження складських документів в
одному файлі. Також, є можливість здійснити перевірку складських документів.
Припустимо, за певний проміжок часу було втрачено частину інформації, якої саме Ви не
знаєте, ось для таких випадків створено даний режим, щоб провести звірку і виявити, який з
документів відсутній.
Для початку, зберігаємо складські документи в пункті меню Файл - Звірка складів Зберегти. Відкриється вікно (Мал. 1), де потрібно вказати період в який потрапляють
документи складу для проведення звірки з іншим комп'ютером, що має інформацію про це
складі.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Потім необхідно вказати місце збереження файлу.
Після збереження, файл буде виглядати приблизно так (Звірка ShoesSALE з 01.11.2017 по
30.11.2017.rw1).
Далі, для того, щоб виконати звірку, необхідно зайти в пункт меню Файл - Звірка
складів - Відкрити - вибрати місце збереження файлу і вказати його, потім натиснути на
кнопку Відкрити, відкриється вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)
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В даному вікні після натискання на кнопку Провести звірку - буде проведена звірка
складських документів і якщо будуть якісь розбіжності, буде відображений ярлик між
Видом документа і Номером.
При натисканні на кнопку Відзначити відсутні

- будуть відзначені всі відсутні

документи.
При натисканні на кнопку Скасувати вибрані

- всі позначки будуть зняті з усіх

зазначених документів.
При натисканні на кнопку Прийняти документ

- буде прийнятий виділений

документ.
При натисканні на кнопку Прийняти вибрані документи

- будуть прийняті всі

документи, які були відзначені.
При натисканні на кнопку Видалити документ

- є можливість видалити виділений

документ.
При натисканні на кнопку Друк

- відкривається вікно попереднього перегляду для

відправки документа на друк.
5.1.3

Перенесення основних даних в нову БД

Даний пункт меню призначений для збереження і перенесення основних даних в нову
(порожню) базу даних.
Для того, щоб зберегти дані, необхідно зайти в пункт головного меню Файл Перенесення основних даних в нову БД - Зберегти - відкриється вікно підтвердження
збереження інформації (стан складу, клієнти, знижки, політика знижок). При натисканні на
кнопку Так, відкриється наступне вікно підтвердження

про те, чи хочете Ви

використовувати останню закупівельну ціну в якості закупівельної ціни товару і приведені
варіанти відповіді:
ТАК - використовувати останню закупівельну ціну товару;
НІ - використовувати собівартість товару;
СКАСУВАТИ - перервати збереження даних.
Після прийнятої відповіді відкриється вікно в якому потрібно вибрати місце збереження
файлу і за бажанням, можна змінити ім'я файлу у відповідному полі та натиснути на кнопку
Зберегти.
Для того, щоб відкрити дані, необхідно зайти в пункт головного меню Файл Перенесення основних даних в нову БД - Відкрити (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

В даному вікні необхідно встановити перемикач, як буде відбуватися Пошук товару:
· За назвою
· За штрих-кодом
· За штрих-кодом виробника
· За власним штрих-кодом

Також необхідно вибрати, що робити з Новим товаром:
· Додати в довідник
· Включити до переліку не знайдених товарів і показати мені

Не знайдений товар записати в файл - після натискання на кнопку Знайти, необхідно
вказати місце збереження файлу, за бажанням, можна змінити ім'я файлу і натиснути на
кнопку Зберегти.
Після того, як вказали всі необхідні параметри, необхідно натиснути на кнопку Записати,
відкриється вікно в якому потрібно вказати раніше збережений файл з розширенням ".dm0" і
натиснути на кнопку Відкрити.
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Довідник товарів

Даний пункт меню призначений для збереження і завантаження довідника товарів.
Для того щоб зберегти довідник товарів, необхідно зайти в пункт меню Файл - Довідник
товарів - Зберегти, відкриється вікно для вказівки місця збереження файлу, в разі потреби,
можна змінити ім'я файлу і натиснути на кнопку Зберегти.
Для того, щоб завантажити збережений раніше файл довідника товарів, необхідно зайти в
пункт меню Файл - Довідник товарів - Відкрити, відкриється вікно для вказівки файлу
довідника товарів і натиснути на кнопку Відкрити.
5.1.5

Ціни на товар

За допомогою даного пункту меню є можливість зберігати і завантажувати відпускні та
закупівельні ціни.
При натисканні на кнопку Зберегти відпускні ціни - відкриється вікно, де потрібно
вказати місце збереження і ім'я файлу відпускних цін.
При натисканні на кнопку Зберегти закупівельні ціни - відкриється вікно, де потрібно
вказати місце збереження і ім'я файлу закупівельних цін.
При натисканні на кнопку Відкрити відпускні ціни - відкриється вікно підтвердження,
якщо натиснути Ні або Скасувати, вікно закриється. Якщо натиснути Так - відкриється
вікно, де потрібно вказати файл відпускних цін і натиснути на кнопку Відкрити.
При натисканні на кнопку Відкрити закупівельні ціни - відкриється вікно
підтвердження, якщо натиснути Ні або Скасувати, вікно закриється. Якщо натиснути Так відкриється вікно, де потрібно вказати файл відпускних цін і натиснути на кнопку Відкрити.
5.1.6

Суми покупок клієнтів

Даний пункт меню призначений для збереження і завантаження сум покупок клієнтів.
Для того, щоб зберегти суми покупок клієнтів необхідно зайти в пункт меню Файл Суми покупок клієнтів - Зберегти - відкриється вікно, де потрібно вказати місце
збереження і ім'я файлу, потім натиснути Зберегти.
Для того, щоб відкрити збережений раніше файл зі списком покупок клієнтів (файл має
розширення ".cl8"), необхідно зайти в пункт меню Файл - Суми покупок клієнтів Відкрити - відкриється вікно підтвердження про те, що інформація буде записана в поле
"Початкова сума для знижки "(в картці клієнта, Маркетинг - Клієнти). Якщо в цьому полі
є інформація, вона буде замінена. Дана дія призначене для перенесення інформації про
покупки клієнтів зі старої бази даних в нову, в якій немає цієї інформації. Якщо натиснути
Так, тоді відкриється вікно, де потрібно вказати файл і натиснути на кнопку Відкрити.
Якщо натиснути Ні або Скасувати - вікно підтвердження закриється.
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Довідник видів товару

Даний пункт меню необхідний для збереження і завантаження довідника виду товарів.
Для того, щоб зберегти довідник видів товару, необхідно зайти в пункт меню Файл Довідник видів товару - Зберегти - відкриється вікно, де потрібно вказати місце
збереження і ім'я файлу, потім натиснути Зберегти.
Для того, щоб завантажити раніше збережений довідник видів товару, необхідно зайти в
пункт меню Файл - Довідник видів товару - Завантажити - відкриється вікно, де потрібно
вказати файл довідника видів товару і натиснути на кнопку Відкрити.
5.1.8

Складські залишки

За допомогою даного пункту меню є можливість зберегти стан складу для відомості
інвентаризації. Для цього, зайдіть в пункт меню Файл - Складські залишки - Зберегти
стан складу для відомості інвентаризації - відкриється вікно, де потрібно вказати місце
збереження і ім'я файлу, потім натиснути Зберегти.
5.1.9

Обмін складськими документами

Даний пункт меню призначений для обміну складськими документами між центрами
обліку.
Після того, як зайшли в пункт меню Файл - Обмін складськими документами,
відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Насамперед необхідно встановити Період. Потім вказати зі списку Відправника і
Одержувача. У випадаючому списку Вид, необхідно вибрати вид документа:
· прихід
· реалізація
· повернення
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· внутрішня передача
· списання
· повернення постачальнику
· повернення браку

В обмін складськими документами (для реалізацій і повернень) включена інформація про
бригаду, яка була зареєстрована при продажу товару. Це призначено для передачі інформації
між однаковими базами, в одній з яких документи з якоїсь причини відсутні. Так само може
застосовуватися при об'єднанні кількох баз в одну.
При натисканні на кнопку Зберегти

- відкриється вікно, де потрібно вказати місце

збереження і ім'я файлу, потім натиснути Зберегти.
При натисканні на кнопку Відкрити

- відкриється вікно, де потрібно вказати файл

складського документа і натиснути на кнопку Відкрити.
Варто зазначити, що якщо в документах збігаються Вид, Номер, Дата створення,
Центр обліку та Номер інформаційної системи, то вони, будучи різними, перезаписують
один одного (наприклад, при перенесенні документів з бази в відновлену базу з архіву, в якій
немає останніх документів , але вже є такі документи після відновлення). Якщо хоча б один з
цих параметрів не збігається, документи не будуть перезаписані.
5.1.10 Чернетки реалізацій
В

даний

пункт

меню

будуть

потрапляти

ті

реалізації,

які

завершилися

"аварійно" (вимкнули світло, вимкнули комп'ютер і т.п.) тільки в тому випадку, якщо НЕ
встановили в пункті меню Налаштування - Параметри - Облік - перемикач Знімати товар
зі складу при додаванні його в форму "Реалізація". При включеному перемикачі, як
тільки товар потрапив на форму Реалізація, він знімається зі складу та при будь-якому збої
потрапляє в Оплата - Неоплачені реалізації звичайних клієнтів. В іншому випадку, товар
заноситься в режим Файл - Чернетки Реалізації (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні є можливість Відновити реалізацію

, після натискання на відповідну

кнопку, після чого можна проводити реалізацію, вибравши неоплачену реалізацію зі списку
існуючих реалізацій.
Додані колонки: "Продавець" і "Змінив". Дані колонки дозволяють визначити, хто
продав товар і хто вносив зміни в реалізацію.
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5.1.11 Протокол дій користувачів
Даний пункт меню відображає будь-які дії користувачів за типами подій з можливістю
експорту файлу в Excel.
Після того, як зайшли в пункт меню Файл - Протокол дій користувачів - відобразиться
вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Для початку, необхідно встановити Період за який буде відображатися інформація. В
поле Тип події, необхідно вибрати зі списку:
·

Дія - новий прихід, нова реалізація, друк етикеток, друк товарної накладної,
створити повернення, вибрати клієнта і подібні).

·

Інформація - будь-які повідомлення, які мають на меті донести якісь відомості,
наприклад, "Зведена накладна успішно створена", "Розрахунок собівартості успішно
завершений", "Це ювілейна реалізація" та інші.

·

Підтвердження - повідомлення, що вимагають згоди або відмови користувача,
наприклад, "Відкрити створену відомість інвентаризації?", "Роздрукувати гарантійний
талон?", "Відкрити створений розподіл?" і т.п.

·

Попередження - наприклад, "За даним шаблоном є створені масові розсилки!
Редагування шаблону не вплине на раніше створені розсилки. Зміни будуть застосовані
тільки для нових масових розсилок", "За даним товаром не ведеться облік за серійними
номерами" і подібні.

·

Помилка - сигналізує про те, що щось пішло не так. Наприклад, "Проданий товар
не оплачений", "В одній накладній заборонено повертати товари з розшифровкою і без
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розшифровки оплат реалізації (оплачений і неоплачений товар). Зробіть повернення
таких товарів різними накладними".
Для того, щоб зробити пошук більш "вузьких", можна вказати Користувача, або Зміст.
Щоб зміни в фільтрах вступили в силу, слід натискати кнопку Оновити

.

Для того, щоб зберегти звіт у форматі таблиці Excel, необхідно натиснути на кнопку
Експорт

.

При необхідності після натискання на кнопку Видалити до дати

можна видалити

відповідні записи до вказаної дати.
Варто зазначити, якщо буде здійснено Видалення статистик закритих періодів, то журнал
зміни документів і протокол дій користувачів теж будуть очищені за період, що
видаляється.
Необхідно знати! Всі зміни в Протоколі дій користувачів фіксуються автоматично і
мають певний опис, що формується для кожної події. Наявними засобами програми
скорегувати записи тут неможливо, так як ця таблиця не має засобів редагування в ручному
режимі. Жоден з користувачів, навіть власник, що володіє повними правами, не може
редагувати дані на цій формі.
5.1.12 Протокол дій користувача для форм редагування
Даний режим дозволить контролювати зміни на формах редагування програми для
подальшого аналізу і виявлення помилок.
Після того, як зайшли в пункт меню Файл - Протокол дій користувачів для форм
редагування - відобразиться вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)
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У верхній області таблиці відображається Користувач і які форми він редагував. При
виборі необхідного, в таблиці Протокол дій користувача для форм редагування
відображається Дата і час, а також Перелік елементів, які редагував обраний користувач. У
таблиці праворуч відображається Перелік змін обраного елемента. В даній таблиці
вказується заголовок елемента, старе значення до редагування, нове значення після
редагування, а також порядок редагування.
При необхідності можна Видалити виділений запис, а після натискання на кнопку
Видалити до дати

можна видалити відповідні записи до вказаної дати.

Система реєстрації дій діє для наступного списку форм:
· Банківський термінал;
· Мерчант банківського терміналу;
· Відправник Нової пошти;
· Параметри;
· Торгова точка;
· План продажів і План особистих продажів;
· Платіжна відомість;
· Вид товару;
· Зміна.

5.1.13 Журнал зміни документів
Даний пункт меню доступний після включення перемикача в Налаштування - Параметри
- Доступ - "Вести журнал зміни документів".
Після активації даного режиму, стане доступним пункт Журнал зміни документів в
пункті головного меню Файл.
Цей режим призначений для реєстрації змін складських і фінансових документів (прихід,
реалізація, повернення і т.п.).
Після того, як зайшли в даний режим, відкриється вікно (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Насамперед, що необхідно зробити у вкладці За документами - це встановити Період і
встановити Тип документа, за яким буде формуватися список.
У списку Тип документа, є можливість вибрати наступне:
· Прихід
· Реалізація
· Повернення
· Внутрішня передача
· Списання
· Повернення постачальнику
· Повернення браку
· Фінансовий документ

У нижній частині вікна відображаються товари документа.
На вкладці Повний перелік, вказуємо Період і Тип документа. В даній вкладці
відображається повний перелік змін (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Варто зазначити, якщо буде здійснено Видалення статистик закритих періодів, то
журнал зміни документів і протокол дій користувачів теж будуть очищені за період, що
видаляється.
Вкладка Мінімальний залишок (Мал. 3) буде доступна в разі, якщо в пункті меню
Налаштування - Параметри - Доступ буде активована настройка Вести журнал змін
мінімального залишку. В даній вкладці відображається протокол змін мінімального
залишку товарів, за допомогою якого можна відстежувати хто і коли змінював мінімальний
залишок товару. Вар то зазначити, що жур нал ведеться тільки пр и активному
налаштуванні
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

В даній таблиці відображається така інформація:
Дата - дата і час зміни мінімального залишку;
Найменування - назва товару;
Штрих-код товару;
Артикул товару;
Старе значення - значення мінімального залишку до зміни;
Нове значення - нове значення мінімального залишку;
Центр обліку - колонка відображається в тому випадку, якщо активована додаткова
функція Мінімальний залишок товару для кожного з складів, при неактивній функції
колонка прихована. У цій колонці відображається інформація для якого центру обліку був
змінений мінімальний залишок товару.
Змінив - хто змінив значення мінімального залишку.
За допомогою кнопки Друк

є можливість роздрукувати Журнал змін мінімального

залишку.
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5.1.14 Повідомлення
В данному пункті меню можна переглянути перелік отриманих користувачем
повідомлень (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.0)

Повідомлення відображаються в правому куті програми. Наприклад, помилка при
створенні хмарного архіву, помилки оновлення статусів поштових сервісів (Нова пошта або
Укрпошта), помилки синхронізації з інтернет-магазином за таймером, Prom.ua тощо (Мал.
2).

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.0)

На формі доступні фільтри за періодом і за статусом переглянутого або не
переглянутого повідомлення (в таблиці повідомлення відзначені відповідної іконкою
перегляд,

- не

- переглянуто).

За допомогою дії Переглянуто

можна відзначити повідомлення як переглянуте,

після чого це повідомлення не буде відображатися на головній формі програми (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2022.0.0)

Для користувача Власник за замовчуванням додані всі типи повідомлень, для інших
користувачів типи повідомлень необхідно додавати вручну. Налаштування повідомлень
проводиться на формі Налаштування - Користувачі - вкладка Отримувані повідомлення
(докладніше див. тут).
5.1.15 Завантажити модуль оновлення
Даний пункт меню аналогічний пункту меню, описаний в темі Налаштування Завантажити модулі оновлення.
5.1.16 Відновити та реорганізувати індекси та оновити статистики
Даний пункт меню необхідно запускати в випадках, коли виявляється пригальмовування
програми, або довгий запуск програми.
Індекси і статистики в MS SQL Server - основа ефективного виконання запитів. Без них
сервер не зможе виконувати запити за розумний час.
Статистика - невелика таблиця, до 200 рядків, в якій зберігається узагальнена
інформація про те, які значення і як часто зустрічаються в таблиці. На підставі статистики
сервер приймає рішення, який індекс використовувати при виконанні запиту.
Індекс - особливим чином структуровані дані (що зберігаються в базі даних), які
дозволяють швидко знайти потрібні записи. Влаштований він приблизно так, як зміст в
книзі або предметний покажчик. Для кожного індексу обов'язково зберігається його
статистика.
5.1.17 Вихід
При натисканні на цю кнопку, програма Тор гсофт завершує свою роботу.
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5.2

Товарознавство

Данная глава посвящена следующим пунктам:
· Друк бирок
· Вид товару
· Динамічні характеристики товару
· Виробник
· Сезон
· Повний перелік товарів та послуг
· Товарні групи
· Розмірний ряд
· Единица измерения
· Вік
· Фасованный товару
· Фасовка штучного товара
· Видалений товар
· Товар, заборонений до замовлення у постачальника
· Обмеження продажу товару
· Сертифікати якості
· Діагностика помилок
· Означування товару
· Ціна продажу
· Розрахунок ціни для етикетки
· Буфер друку етикеток
· Довідник піктограм
· Довідник поставок товару
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Друк бирок

Режим друк бирок (Товарознавство - Друк бирок) служить для друкування бирок на
речі з можливістю перегляду кількості товару на складі і завдання необхідної кількості для
друку. Перемикач Тільки Комплекти - приховує всі товари, крім комплектів (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Крім цього режиму, є ще два найбільш поширених режиму друку бирок. Це друк бирок з
Прихідної накладної та з режиму Склад - Стан складу, після натискання на відповідні кнопки
і вибору потрібних режимів друку.
На формі Друк бирок у відповідних колонках відображається інформація про назву
товару, штрих-коди, ціни продажу, кількість для друку (скільки потрібно роздрукувати
бирок на даний товар), кількість на складі (скільки товару знаходиться на складі за
програмою), артикул товару.
При натисканні на кнопку

(Налаштувати форму друку бирок) є можливість

налаштувати шаблон для друку під необхідні розміри паперу.
При натисканні на кнопку

(Друк бирок в заданій кількості), роздрукується та

кількість бирок виділеного товару багаторядковим вибором, яке зазначено в колонці
Кількість для друку.
При натисканні на кнопку

(Друк бирок в кількості на складі), роздрукується та

кількість бирок виділеного товару багаторядковим вибором, яке зазначено в колонці
Кількість на складі.
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(Встановити кількість обраного товару), є можливість

задати то кількість етикеток, яку необхідно користувачеві. Причому, якщо було виділено
кілька товарів, то задану кількість буде застосовано до всіх виділених товарам. В даному
випадку заповнюється колонка Кількість для друку.
При натисканні на кнопку

(Встановити кількість всього товару в 0), є можливість

повністю обнулити колонку Кількість для друку, якщо з якихось причин потрібно скасувати
всі дії.
Також для зручності сортування товару, доступний фільтр (кнопка на клавіатурі F12).
5.2.2

Вид товару

Класифікація товару в програмі Тор гсофт ведеться за трьома довідниками: Сезон,
Колекція виробника, Вид товару. Ведення цих довідників направлено на те, щоб швидко і
чітко сформувати найменування товару при оприходуванні, а також служить для фільтрації
товару та пошуку за вказаними параметрами.
Товар при введенні прив'язується до певного виду товару, який в свою чергу має свої
характеристики.
Для

формування

довідника видів

товару і

ведення

налаштувань

додаткових

характеристик по кожному виду, служить пункт меню Товарознавство - Вид товару. Також
довідник викликається при введенні товару в прихід на формі редагування Товар.
Довідник має деревоподібну структуру, тобто існують рівні різної підпорядкованості.
Довідник Вид товару, як показала практика роботи користувачів програми Тор гсофт,
зручно побудувати наступним чином:
1) Верхній рівень довідника формується із загальних видів товару.
Це верхній одяг, взуття, меблі, іграшка, головні убори, дитяче харчування, аксесуари,
нижня білизна, постільна білизна, м'яка іграшка, надувні іграшки, парфумерія, косметика,
засоби гігієни, коляски, транспортні засоби, канцелярські товари, предмети туалету, посуд,
підгузники і т. д.
2) Наступним підрівнем довідника, з якого складається загальний тип товару, повинен
бути більш конкретний вид товару. Наприклад, для верхнього одягу це будуть спідниця,
блуза, штани і т.д.
Види товарів, в свою чергу можуть підрозділятися на більш конкретні товари, що
відображають якості та характеристику товару.
Слід розуміти, що в довіднику вводяться загальні характеристики товару, які застосовні
не тільки до конкретного товару. Тому, конкретна назва вводиться на формі редагування
Товар
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Для формування довідника і роботи з ним на формі перегляду Налаштування видів
товару, доступні наступні функції:
1)

- використовується для додавання поточного рівня, по відношенню до

виділеного.
2)

- використовується для додавання підлеглого рівня, по відношенню

до виділеного.
3)

- застосовується для введення і зміни налаштувань характеристик виду

товару.
4)

- використовується для видалення непотрібного виду товару. Видалення

виду товару можливо тільки в разі, якщо він не має підлеглих рівнів, і якщо немає
прив'язаних до нього товарів. Якщо ж такі товари існують, то система перед видаленням,
запитує перенесення товарів на іншу гілку.
5)

- використовується для зміни підлеглої гілки видів товару різного

рівня. Слід позиціонуватися на гілки, яка переноситься, натиснути кнопку Перенести гілку,
а потім у вікні вказати гілка, куди потрібно перенести. Якщо гілка, яка переноситься не
повинна мати підпорядкованості, то вкажіть Перемістити вершину на самий верхній
(кореневий) рівень при підтвердженні переміщення.
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- використовується для перенесення введеного в системі товару

виділеної гілки в іншу. Для перенесення товару слід виділити гілку, товари якої
переносяться, натиснути кнопку Перенести товар, а потім вказати куди переносяться
товари.
7)

- при позиціонуванні на конкретному виді товару дозволяє побачити

список товарів, що належать цьому виду.
8)

- довідник може мати досить велику структуру. Щоб швидко знайти

потрібний вид товарів, скористайтеся кнопкою Знайти. Пошук може вестися з урахуванням
регістру (написання букв) в напрямку вгору або вниз. При наявності декількох записів, які
відповідають критерію пошуку, система буде знаходити потрібну строчку стільки раз,
скільки разів Ви будете натискати кнопку Знайти далі до закінчення пошуку.
9)

- при збереженні, з'являється вікно Управління видами товару з

назвами верхніх рівнів довідника, де Ви повинні вибрати, які види товару необхідно
зберегти. Після вибору видів товару натисніть кнопку Зберегти в цьому вікні. З'явиться
вікно Зберегти як, де вкажіть папку і назва файлу. Тип файлу пропонується - *.gt.
10)

- при відкритті файлу, також з'являється вікно з зазначенням верхніх

рівнів видів, які зберігаються, де також необхідно вказати, які види товару Ви хочете
завантажити. При позиціонуванні на конкретному обраному виді товару, стає активною
кнопка Перейменувати. Перейменування використовується в тому випадку, якщо така гілка
вже існує, але її треба завантажити як тимчасову, щоб потім перенести потрібні види товару
в існуючі гілки довідника.
11)

- використовується для автоматичного оновлення найменувань

товарів при перенесенні їх в іншу гілку. Дія дозволено в разі, якщо в пункті Налаштування Параметри на вкладці Облік включений перемикач Автоматично змінювати назву
товару. У свою чергу, цей перемикач повинен бути активним, якщо на формі
Налаштування - Параметри на вкладці Торговельна мережа в поле Пошук товарів при
прийнятті пакетів вибрано значення За штрих-кодом товару.
При додаванні, або редагуванні, будь-який з гілок дерева, відкриється вікно Вид товару
(Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

На цьому вікні варто зупинитися й описати його більш докладно.
В поле Назва необхідно ввести назву створюваної, або змінюваної гілки дерева видів.
Налаштування Бере участь в назві відповідає за те, чи братиме участь у формуванні назви
товару дана гілка.
Пор ада: Як пр авило в назві бер е участь тільки сама нижня гілка дер ева для скор очення
назви товар у. Було б не дуже зр учно, якби назва товар у починалося з напису Електр онне
тор гове устаткування пр интер чеків, а далі в назві йшли б інші хар актер истики товар у.
Кр ім того, така назва ніколи не влізе на невелику етикетку зі штр их-кодом.
Далі ми повинні вибрати, як округляти ціни (блок Округлення ціни) на товар, який
належать до цієї гілки:
1) Не задано, тобто не округляти.
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2) Округляти до цілого, тобто ціна буде округлена до цілого значення. Наприклад,
ввели ціну при оприбуткуванні100,65 у.о., програма автоматично округлить таку ціну
до 101 у.о.
3) Округляти до копійок, тобто ціна буде округлена з точністю до копійки. Наприклад,
ввели ціну при оприбуткуванні100,653 у.о., програма автоматично округлить таку ціну
до 100,65 у.о.
4) Округляти до 5 копійок, тобто ціна буде округлена з точністю до 5 копійок.
Наприклад, ввели ціну при оприбуткуванні100,68 у.о., програма автоматично
округлить таку ціну до 100,7 у.о. - в більшу сторону.
Якщо вибрати округлення ціни і встановити перемикач "-1 від округленої ціни", то всі
товари, які відносяться до обраного виду товару, можна продавати з ціною "-1" від ціни
товару. Наприклад, є товар з роздрібною ціною 30 грн., встановили перемикач "-1" (в стані
складу ціна товару "30 грн."). Для того, щоб встановити нову роздрібну ціну на всі товари
даного виду, необхідно скористатися режимом Склад - Розрахунок роздрібних і оптових цін
за націнкою та курсом, встановити в фільтрі необхідний вид товару і натиснути на кнопку
Оновити

. У стовпці Зміна ціни бачимо "- 0,01", виділяємо товари і тиснемо кнопку

Встановити роздрібну ціну

. Тепер в Стані складу ціна на товар "29,99", можна

друкувати етикетки і продавати.
Якщо поставити галочку Націнка від ціни товару, під написом з'явиться поле Група
націнок, замість полів Націнка % і Нац. опт %. Для того, щоб створити нову групу
націнок, натисніть кнопку Довідник

, відкриється вікно Група націнок (Мал. 3). У лівій

частині вікна створюється назва групи націнок, а в правій створюється діапазон, після
натискання на кнопку Додати

, відкриється вікно Націнка від ціни, в якому потрібно

встановити наступні значення:
· Ціна від - початкова ціна, з якої буде діяти націнка;
· Ціна до - кінцева ціна, на якій дія націнки закінчується;
· Вид націнки - у відсотках або в сумі;
· Націнка роздрібна - вказуємо роздрібну націнку на створений діапазон;
· Націнка оптова - вказуємо оптову націнку на створений діапазон.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Після додавання необхідних націнок, вибираємо в лівій частині вікна Групу націнок і
натискаємо кнопку Вибрати, група націнок створена для даного виду товару.
Якщо не ставили галочку Націнка від ціни товару, тоді будуть два поля:
· в полі Націнка (%), можна встановити націнку на весь товар, що належить до цієї гілці

дерева;
· в полі Націнка опт (%), можна встановити оптову націнку на весь товар, що належить

до цієї гілці дерева.

Як працюють налаштування націнки виду товару у приході та імпорті?
Якщо прибутковується новий товар, то в картці товару в полі Націнка (Рис. 4 (1))
автоматично проставиться відповідна націнка, зазначена в полі Націнка (%) виду товару.
Якщо використовується настройка Група націнок, то для застосування відповідної націнки
згідно з налаштуванням необхідно натиснути кнопку Розрахувати націнку за ціною
закупівлі

(Рис. 4 (2)) і тоді в полі Націнка буде встановлено значення, виходячи з ціни

закупівлі. Праворуч нагорі картки товару вказані налаштування націнки для обраного виду
товару (Рис. 4 (3)). Пр и необхідності значення націнки можна змінювати вр учну.
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Мал. 4 (Версія програми 2022.0.0)

Якщо прибутковується існуючий товар, то поле Націнка (Мал. 4 (1)) буде заповнено
відповідною поточною націнкою товару (за потреби можна змінити), при цьому у правому
верхньому куті відображається значення націнки для цього виду товару (Рис. 4 (3) ). Якщо у
виді товару вказано налаштування Група націнок, то відображається дія Розрахувати
націнку за ціною закупівлі

(Рис. 4 (2)), після натискання на яку встановиться значення

націнки виду товару, виходячи з ціни закупівлі.
При імпорті товару для того, щоб враховувалося налаштування націнки виду товару, в
Налаштуваннях імпорту потрібно вибрати Метод формування націнки – Товар – Вид
товару – Націнка імпорту (Рис. 5). У такому разі при розрахунку відпускних цін для
існуючого товару береться відповідна поточна націнка у товару (зазначена в картці товару),
якщо імпортується новий товар - тоді з націнка на вид товару (значення полів Націнка (%),
Націнка опт. (%) або Група націнок, залежно від зазначеного настроювання у виді товару).
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Мал. 5 (Версія програми 2022.0.0)

В поле Знижка (%) можна виставити одну знижку на весь товар, що належить до цієї
гілці дерева.
У полі Розмірність для звичайних товарів зазначено Штучний, а для вагового товару
слід вибрати значення Ваговий товар (докладніше в описі опції Фасування вагового товару
та маркування його штрих-кодом).
Нижче цих полів розташований ряд перемикачів: Виробник, Сезон, Колір, Матеріал,
Артикул, Стать. Ці перемикачі відповідають за додаткові характеристики товару. Тобто в
картки товару будуть відображатися відповідні поля, які потрібно буде заповнити. Варто
зазначити, що такі характеристики товару як Виробник і Артикул, будуть застосовні
практично до всіх товарів роздрібної торгівлі. Сезон, Колір, Матеріал і Стать в більшості
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випадків, будуть застосовуватися для опису одягу або взуття, хоча колір і матеріал можуть
бути застосовні, наприклад, в описі постільної білизни, штор, побутової техніки, офісних
меблів та багатьох інших товарів.
Поруч з кожним з цих параметрів знаходиться перемикач Необхідний. Даний перемикач
відповідає за те, що дана характеристика товару обов'язкова при внесенні номенклатури
товару, або його оприбуткуванні. Іншими словами, користувач не зможе зберегти новий опис
товару, поки не заповнить відповідне поле. Якщо перемикач Необхідний вимкнений, то дана
характеристика може бути не заповнена.
Після натискання на кнопку Додаткові параметри

відкриється однойменне вікно, в

якому знаходяться налаштування обліку рулонів і відрізів, а також партійного обліку.
Докладніше див. тут.
Лівіше від характеристик товару знаходиться поле Назва і Одиниця виміру. Те, що
користувач введе в поле Назва, відобразиться нижче цього поля. За замовчуванням, там
прописаний Розмір, це розраховано на розмірні товари (одяг, взуття), але можна те, що
необхідно користувачу, наприклад, інтерфейс, якщо мова йде про торгове обладнання
(принтери чеків, етикеток і т.п.). При активному перемикачі Розмір при надходженні картки
товару можна буде відразу вказати Розмірний ряд.
Якщо активована додаткова функція Облік мір і ваг для ювелірних виробів, стане
доступним перемикач Міра. Після його включення з'явиться додаткове поле Одиниця
виміру міри і перемикач Введення ціни за од. міри.
Якщо встановлений перемикач Запитувати к-ть в реалізації, то при додавання цього
виду товару в реалізацію, програма буде запитувати кількість товару, що продається, а також
відображати кількість товару на складі.
Нижче знаходиться два блоки:
1) Максимальна знижка при продажі з перемикачем Максимальна знижка
встановлена. При включенні перемикача, з'являється поле Максимальна знижка (%).
Даний перемикач потрібен, якщо користувач хоче, щоб на даний вид товару знижка не
перевищувала певного значення. Це необхідно, якщо на будь-який вид товару націнка
занадто мала і якщо прийде клієнт з дисконтною картою, знижка якої буде більше, ніж
відсоток націнки на цей товар, то господар магазину не тільки не заробить на цьому товарі, а
ще й продасть його собі в мінус.
Напр иклад. Магазин дитячих товар ів. У пр одажу є підгузки. На них націнка дуже
маленька (3-5%) . Пр ипустимо, що в магазин пр ийшов постійний покупець з дисконтною
кар ткою, яка дозволяє йому купувати товар и з 10% знижкою. В р езультаті, якщо він
купить підгузки зі знижкою 10%, то власник магазину отр имає менше гр ошей від покупця,
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ніж він заплатив за ці підгузки постачальнику. В р езультаті власник зазнає збитків від
пр одажу підгузок.
Якщо в полі про яке йде мова вказати 0, то на товари, які належать до створюваної гілки
дерева, не діятиме будь-яка знижка. Іншими словами, товар буде продаватися за роздрібною
ціною і ніякі знижки не будуть діяти.
2) Розрахунок доплат за продаж виду товару з перемикачем Доплату встановлено.
При включенні перемикача з'являються два поля Доплата і Од. Даний перемикач
використовується, якщо продавці в магазині отримують ту чи іншу доплату до своєї ставки
за проданий товар. В такому випадку на кожен вид товару покладається своя доплата. В поле
Доплата ми вказуємо розмір доплати, а в поле Од. - вказуємо одиницю виміру (грн, %).
Нижче йде перемикач Штрих-код товару містить кількість. Даний перемикач
необхідний, якщо магазин займається ваговим товаром і мова йде про використання ваг з
чекодруком. При занесенні вагового товару в програму, даному товару присвоюється 5
знаків в штрих-коді. Після його зважування, на вагах до п'яти знаків додаються ще знаки, що
містять масу товару. Після цього, етикетка наклеєна на товар, після зважування, сканується
на касі, даний товар визначається програмою і продається.
Ще нижче йде поле Облік за серійними номерами. Доступно в разі, якщо активована
платна функція Облік гарантійного товару за серійними номерами.
Після натискання на кнопку Штрих-код

відкриється вікно вибору поведінки

системи при виявленні штрих-коду, що повторюється (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2022.0.16)
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У цьому вікні необхідно вибрати поведінку системи при виявленні штрих-коду, що
повторюється, Для нового товару і Для існуючого товару (поведінка системи для нового і
існуючого товару може відрізнятися):
· Запитати - в даному випадку, при редагуванні штрих-коду в картці товару, з'явиться

вікно Вибір дії (Мал. 7), в якому можна вибрати:
· Заборонити дублікат штрих-коду;
· Дозволити дублікат штрих-коду;
· Об'єднати товари з однаковими штрих-кодами - при виборі цієї дії старий товар

залишається, а дані про новий товар буде видалено.

Мал. 7 (Версія програми 2022.0.16)

Якщо вибрано потрібну дію, натисніть кнопку Підтвердити.
· Заборонити - в такому випадку, при введенні штрих-коду, що повторюється, програма

видасть повідомлення про заборону запису, так як штрих-код товару не унікальний
(Мал.8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.2.0)

· Дозволити – буде дозволено дублікат штрих-коду.
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Після вибору поведінки системи при введенні штрих-коду, що повторюється, зберігаємо
налаштування кнопкою Записати. Далі зберігаємо зміни у картці виду товару.
Таким чином, при редагуванні картки товару, програма буде ввести себе відповідно до
зазначених настройок виду цього товару.
Перемикач Фіскальний позначає, чи буде товар, що належить до даної гілці дерева,
фіскальним чи ні.
Перемикач Обкладається ПДВ позначає, чи буде товар, що належить до даної гілці
дерева, обкладатися ПДВ. Якщо товар не обкладається ПДВ, можна вказати причину в поле
Причина звільнення від сплати ПДВ.
Перемикач Акциз позначає, чи буде товар, що належить до даної гілці дерева,
обкладатися акцизним податком чи ні. Встановлений акциз буде враховуватися при
розрахунку відповідного податку у фіскальному чеку (Мал. 9). При установці перемикача, за
замовчуванням проставляється значення, встановлене в параметрах (Налаштування Параметри - Облік - % акцизу за замовчуванням). При необхідності, значення можна
задати вручну. Якщо у товару передбачений код акцизної марки, докладніше читай тут.

Мал. 9

За допомогою поля Код артикулу можна вказати префікс, який буде використовуватися
при автоматичному формуванні артикулу для нового товару.
Поля Мін. к-ть для замовлення клієнтом і Розділ синхронізації необхідні для
Синхронізації з Інтернет-магазином.

За натисканням на кнопку Показати динамічні параметри товару

відриється панель

для додавання динамічних характеристик виду товару. Докладніше див. тут.
Кнопка Записати для всіх записує зміни у вибраному виді товару та застосовує всі
налаштування цього виду товару до всіх його підлеглих видів. Тобто, при такому збереженні,
раніше налаштовані параметри у підлеглому виді будуть скинуті, якщо їх немає в основному,
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а нові будуть додані. Варто зазначити, що при зміні значення в полі Розділ синхронізації та
натисканні кнопки Записати для всіх буде відображено повідомлення про те, чи потрібно
копіювати дану властивість всім підлеглим видам товару. При натисканні на кнопку
Записати значення поля Розділ синхронізації не передається підлеглим видам товару.
Також варто зазначити, що значення Коду артикулу не передається підлеглим видам товару.
Виберіть розділ зі списку або за натисканням кнопки Додати.
Після заповнення всіх необхідних полів та перемикачів, необхідно натиснути кнопку
Записати. Після цього, гілка дерева буде створена і користувач повернеться до вікна
Налаштування видів товару (Мал. 1).

Розглянемо будову довідника, напр иклад, для одягу.
У підрівнях для одягу можуть бути види товару: штани, сорочка, піджак і т.д. При
великому асортименті, підрівнями можна вказати групи: верхній одяг, костюми і т.д. У свою
чергу вже наступними підрівнями для груп, вказуються такі види товару, як пальто, куртки
для верхнього одягу, ділові, спортивні для костюмів і т.д.
Якщо існує один вид зазначеного товару, то цей рівень в довіднику буде нижчим. Але
можуть бути кілька видів курток. У цьому випадку, цей вид товару матиме підрівні.
Наприклад, куртка може бути чоловіча, жіноча, дитяча. Це повинно відображатися в
підрівнях.
Якщо введені рівні не дають точний опис товару, вводиться наступний підрівень: будьякі уточнюючі характеристики виду товару, якщо по-іншому складно описати даний товар.
Для ідентифікації товару, якщо введених рівнів мало, активуйте перемикач Артикул на
формі редагування Вид товару.
Також важливу роль у формуванні характеристики товару грає виробник того чи іншого
виробу.
Тепер розглянемо в якості пр икладу косметичні товар и. Особливістю введення є те, що
косметика має різні аромати, добавки, назви.
Наприклад: 1) косметика - пр исипка - з ар оматом р омашки. 2) косметика - кр ем.
Конкретне найменування крему (наприклад, Дюймовочка) вводиться вже не в довіднику, а на
формі редагування Товар в поле Опис
У разі, якщо в розглянутому прикладі товар надходить в різній розфасовці, то для
ідентифікації розмір (фасування) вказується також в поле Опис форми Товар.
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Для панчішно-шкарпеткових виробів особливістю є те, що важко виділити підрівні за
якістю, зовнішнім виглядом. Тому для виду товару шкарпетки, гольфи, колготки, можуть
служити для ідентифікації введені розмір і артикули товару.
Для постільних речей необхідні будуть поля Матеріал, Розмір.
Для таких видів товару як одяг, посуд, постіль - актуальні набори або комплекти, що
складаються в свою чергу з різних товарів. Причому такі товари можуть реалізовуватися як
набором, так і розбиватися на складові товари. Для внесення цих товарів в довіднику Вид
товару, вводиться підрівень - комплект. Також це важливо для такого товару, як підгузники,
які продаються упаковкою або поштучно. При оприбуткуваннітовару вводиться товар в
найменуванні якого бере участь набір (упаковка) і вказується його склад: вхідні товари і
кількість штук.
Варто пам'ятати, що введені види товару можуть брати участь в назві товару.
Найменування товару може вийти дуже довгим. Тому назва виду товару не повинна бути
занадто великою. Також Ви повинні визначитися, які рівні повинні брати участь в назві
товару.
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Динамічні характеристики товару

Панель Динамічні характеристики товару служить для додавання додаткових
характеристик виду товару. Напр иклад, якщо у Вас книжковий магазин, то для виду товар у
Книга можна створ ити такі пар аметр и, як Автор , Палітур ка, Жанр , Рік випуску і т.д .;
для комп'ютер ної техніки, зокр ема для виду товар у Монітор - Д іагональ, Роздільна
здатність і т.д.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

При натисканні на кнопку Показати додаткові параметри товару (Мал. 1 (1)),
відкриється панель Динамічні характеристики товару (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Для додавання нового параметра необхідно натиснути кнопку Додати

, після чого

відкриється вікно Довідник параметрів (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)
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В даному вікні після натискання на кнопку Додати
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(Мал. 3 (1)), створюємо новий

параметр (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

У вікні Опис параметра в полі Назва (Мал. 4 (1)) вказуємо назву параметра. В поле
Категорія (Мал. 4 (2)) зі списку можна вказати категорію, до якої належить параметр
(категорії дозволять організувати параметри в групи). Для того, щоб створити категорію,
використовуйте дію Довідник (F5), після чого відкриється вікно Категорія параметра
(Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

Дане вікно відображає перелік категорій параметрів. Для створення категорії натисніть
Додати

. У вікні вкажіть Назву категорії (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.2)

Після цього, зберігаємо категорію, натиснувши на кнопку Записати. У переліку
Категорія параметра вибираємо необхідну і тиснемо Вибрати.
При необхідності можна вказати Спливаючу підказку в однойменному полі (Мал. 4
(3)). Підказка буде з'являтися на полі введення даного параметра і допоможе користувачеві
правильно ввести необхідне значення.
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Далі необхідно вказати Ім'я параметра (Мал. 4 (4)), яке повинно починатися з літери,
містити латинські букви, цифри або підкреслення.
В поле Тип даних (Мал. 4 (5)) зі списку вкажіть необхідний тип даних:
· Ціле - при виборі даного типу, праворуч відобразиться поле Одиниця виміру, в

якому можна вказати одиницю виміру (напр иклад, для пар аметр а Діагональ
монітор а одиницею вимір ювання може бути дюйм і т.д.) ;
· Дійсне - відобразиться поле Одиниця виміру, а також поле Кількість десяткових

знаків;
· Строкове - відобразиться поле Довжина рядка (для оптимізації роботи програми,

необхідно вказати мінімальну довжину рядка);
· Логічне;
· Дата;
· Текст;
· Довідник рядкових значень;
· Довідник дійсних значень;
· Довідник цілих значень.

Останні три пункти призначені для створення довідника допустимих значень
параметра. Таким чином, в картці товару можна буде вибрати необхідний параметр вже зі
створеного довідника параметрів.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.2)

При виборі цих типів параметрів, стане доступною дія Довідник (F6) ... (Мал. 7 (1)).
При натисканні на дану дію, відкриється вікно Довідник значень (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.2)

Для додавання значень використовуйте кнопку Додати

(Мал. 8 (1)). У вікні

Значення параметра (Мал. 9) введіть назву в поле Значення і, якщо необхідно, Опис, після
чого натисніть Записати.
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.2)

Якщо необхідно змінити або видалити значення параметра в довіднику використовуйте
кнопки Змінити

(Мал. 8 (2)) або Видалити

(Мал. 8 (3)) відповідно.

Після додавання значень в довідник, необхідно закрити вікно Довідник значень (Мал.
8). Таким чином, при додаванні параметра виду товару з типом даних - Довідник строкових
значень, Довідник дійсних значень або Довідник цілих значень, значення для даного
параметра в картці товару можна буде вказати виключно з довідника.
Перемикач Необхідний за замовчанням (Мал. 4 (6)). Якщо перемикач включений, то
даний параметр в картці товару буде обов'язковим для заповнення. Пр и цьому індивідуально
налаштований р аніше пер емикач у виді товар у, не змінить своє значення. Налаштування
буде застосовано пр и додаванні хар актер истики в вид товар у.
Налаштування Унікальний для кожного центру обліку (Мал. 4 (8)). Якщо настройка
включена, то для кожного центру обліку необхідно вводити окремо дану характеристику
(після створення нового параметра, змінити значення перемикача Унікальний для кожного
центру обліку неможливо). Вводити значення для нових характеристик в картку товару
можна через Стан складу. При внутрішньому переміщенні на центр обліку, де товару ніколи
не було або значення параметра не заповнено, воно не буде скопійовано з центру обліку, що
передає, та залишиться порожнім.
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Після введення всіх необхідних значень в Описі параметра, тиснемо Записати (Мал.
4 (7)). Після цього в Довіднику параметрів (Мал. 3) вибираємо необхідний параметр і
натискаємо кнопку Вибрати (Мал. 3 (2)), вибрані параметри будуть додані в картку даного
виду товару. Також додати обраний параметр можна після натискання на кнопку Додати до
виду товару (F2) (Мал. 3 (3)). При натисканні на кнопку Додати всі параметри (Мал. 3
(4)), можна додати всі параметри.
Після того, як додали всі необхідні товари, вони відображаються на панелі Динамічні
характеристики товару (Мал. 10). Варто зазначити, що послідовність параметрів буде
відповідати порядку додавання параметрів до виду товару.

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.2)

За допомогою кнопок

,

(Мал. 10 (1)) можна перемістити параметр відповідно

вище або нижче за списком.
Кнопка Переключити обов'язковість заповнення параметра

(Мал. 10 (2))

необхідна для того, щоб включити / вимкнути обов'язковість заповнення параметра в картці
товару, незалежно від настройки даного параметра в самій характеристиці. Варто зазначити,
що параметри, які є обов'язковими для заповнення, виділені напівжирним шрифтом.
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При натисканні на кнопку Журнал змін

(Мал. 10 (3)) відкриється Журнал

змінень в налаштуваннях динамічних параметрів (Мал. 11), в якому відображаються всі
зміни, пов'язані з обраним параметром.

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.2)

Кнопка Додати параметри за шаблоном

(Мал. 10 (4)) служить для додавання

системних параметрів. При натисканні на кнопку доступна дія Параметри податкової
накладної України

. (Дані параметри необхідні для формування податкової накладної

України. Детальніше див. тут). Варто зазначити, що на формі редагування такої динамічної
характеристики в вікні Опис параметра (Мал. 12) відображається ознака Системний
параметр (Мал. 12 (1)), а в полі Використання параметра (Мал. 12 (2)) буде
відображатися

опис

даного

системного

параметра

(де

він

використовується).

Рекомендується не змінювати Ім'я системного пар аметр а, так як це може пр извести до
часткової або повної непр ацездатності р ежиму, в якому він викор истовується.
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Мал. 12 (Версія програми 2020.4.2)

Таким чином картка товару буде мати такий вигляд (Мал. 13). Справа картки товару
стає доступною панель Додаткові параметри товару, в який розміщені поля для введення
додаткових параметрів товару.

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.2)
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Варто зазначити, що додаткові параметри виду товару можна додати на етикетку, для
цього необхідно налаштувати шаблон друку етикеток. Більш докладно про те, як додати
необхідні поля на етикетку див. тут.
Також можна налаштувати відображення колонок з додатковими параметрами на формі
Стан складу. Для цього треба зайти в пункт меню Склад - Стан складу і натиснути кнопку
Налаштування

(Мал. 14 (1)), після чого у вікні Колонки натисніть на дію Додати...

(Мал. 14 (2)).

Мал. 14 (Версія програми 2020.4.2)

У вікні Колонки параметрів товару (Мал. 15) вкажіть галочками, які стовпці з
додатковими параметрами необхідно відобразити на формі Стану складу. Для швидкого
пошуку параметрів можна використовувати фільтр Категорія (Мал. 15 (1)), також можна
додати всі параметри після натискання на кнопку Вибрати всі або зняти галочки з обраних
параметрів після натискання на кнопку Очистити відповідно.
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Мал. 15 (Версія програми 2020.4.2)

Слід зазначити, що в перелік додаткових параметрів товару, які можна додати в якості
колонок для таблиці включені наступні параметри: Сезон, Вид товару, Стать і Виробник.
У свою чергу Ви можете зробити пошук за додатковими параметрами за допомогою
інформаційних фільтрів. Для цього необхідно натиснути на кнопку Інформаційні фільтри
(Мал. 16 (1)) і в однойменному вікні галочкою відмітити Параметри товару (Мал. 16
(2)). У панелі Параметри товару введіть або виберіть значення необхідного параметра і для
пошуку інформації по заданих параметрах натисніть Застосувати. Більш докладний опис
інформаційних фільтрів див. тут.
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Мал. 16 (Версія програми 2020.4.2)

У стандартний фільтр по товару додані фільтри динамічних характеристик.
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Мал. 17 (Версія програми 2020.4.2)

Для того, щоб використовувати фільтри динамічних характеристик, необхідно у вікні
Параметри фільтра по товару (Мал. 17) натиснути на кнопку Показати фільтри
додаткових параметрів (Мал. 17 (1)), після чого справа відобразиться панель Фільтри
додаткових параметрів (Мал. 18). Варто зазначити, що дану панель можна відобразити
тільки в тому разі, якщо в системі є динамічні характеристики.

Мал. 18 (Версія програми 2020.4.2)

Налаштування Зберігати в HTML кодуванні
При виборі Типу даних - Текст стає доступною настройка Зберігати в HTML
кодуванні (Мал. 19).
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Мал. 19 (Версія програми 2020.4.2)

При активації даної настройки, на формі редагування картки товару немає можливості
редагувати даний динамічний параметр. При натисканні на дію Змінити через спеціальний
HTML редактор можна додати абсолютно будь-який текст, відредагувати за бажанням, а
також додати посилання або картинку при необхідності (Мал. 20). У базі даних зберігатися
звичайний текст з HTML тегами.

Мал. 20 (Версія програми 2020.4.2)

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

252

Ця установка буде корисна для створення красивого, великого і відформатованого опису
товару та подальшого його експорту в інші системи, наприклад, на сайт Prom.ua (необхідно
додати цю динамічну характеристику в файли синхронізації).
5.2.2.2

Параметри маркування

Спр авка. Действия для р аботы с системой мар кир овки доступны, если в системе
установлен р егиональный стандар т Республика Казахстан Настр ойки - Пар аметр ы Сер вис - Язык пр огр аммы - Региональный стандар т) .
Шаблоны маркировки для Казахстана см. тут.
Для работы с маркировкой товара необходимо перейти в Товароведение - Вид товара.
Выбрать виды товаров, для которых необходимы коды маркировок, нажать Изменить

и

перейти в динамические характеристики (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.5)

В динамических характеристиках нажимаем кнопку Добавить параметры по шаблону
и выбираем Параметры маркировки (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

Доступно следующие параметра для работы:
· Необходима маркировка в системе;
· Строгий учет кодов маркировки;
· Категория товара;
· Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС);
· Способ ввода товара в оборот;
· Код товара GTIN;
· Возрастная категория;
· Модель.

Обратите внимание! Дополнительные параметры, касающиеся маркировки, следует
добавлять и заполнять в зависимости от того, в каком контексте Вы собираетесь работать с
маркировкой. Если речь идет только о реализации (возврате) маркированного товара, то
достаточно будет 2 параметра: Необходима маркировка в системе и Строгий учет кодов
маркировки (не является обязательным, но желателен).
Используйте действие Д обавить все пар аметр ы, после чего для выбр анного вида
товар а будут созданы все пар аметр ы. Сохр аните кар точку вида товар а по кнопке
Записать.
Далее необходимо перейти в карточку товара и заполнить добавленные параметры
(Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.4.5)

· Необходима маркировка в системе - при включенной настройке для такого товара

при реализации, возврате от покупателя, возврате поставщику, возврате брака,
списании будет запрашиваться код маркировки;
· Строгий учет кодов маркировки - для возможности реализации товара без кода

маркировки. Если данная настройка включена, то ввод кода маркировки является
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ при любой операции, подразумевающей снятие товара со склада:
реализация, возврат товара поставщику, возврат брака, списание. Если параметр
выключен - ввод кода маркировки может быть проигнорирован и товар будет
добавлен в документ.
· Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС);
· Способ ввода товара в оборот произведен в РФ, ввезен в РФ;
· Код товара GTIN;
· Возрастная категория - взрослое, детское, без возраста;
· Модель;
· Категория

товара

-

обувь,

табак,

шины

и

покрышки,

товары

легкой

промышленности, духи и туалетная вода, фотоаппараты и лампы-вспышки.

Параметры маркировки для Казахстана
При работе с системой маркировки с установленным региональным стандартом
"Республика Казахстан", применяются следующие Шаблоны кодов маркировки:
· '0****************************'; // табак потребительская упаковка
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· '01**************21*******93********'; // табак групповая упаковка
· '01**************21*************91****92**************************************

**************************************************';// обувь
· '01**************21******93****'; // молоко
· '01**************21********93****'; // молоко (вариант 2)
· '01**************21*************93****';// безалкогольные напитки
· '01**************21*************91****92**************************************

******';// изделия легкой промышленности
Символы отличные от звездочек - это символы, котор ые содер жаться в коде
мар кир овки, но не будут сохр анены в базе данных
Обр атите внимание! Код мар кир овки не может содер жать меньше символов, чем в
шаблоне. В пр отивном случае он не будет р аспознан как код мар кир овки.
Пр огр амма не контр олир ует соответствие шаблона кода мар кир овки категор ии
товар а.
Пр и пер едаче на фискальный р егистр атор код не обр езается и пер едается в том
виде, в котор ом был введен.
При реализации товара, для которого требуется ввод кода маркировки, появляется
окно для ввода кода маркировки. Отсканируйте или введите код маркировки добавляемого
товара и нажмите кнопку Записать - товар будет добавлен в реализацию. Можно включить
переключатель Сканировать код маркировки в цикле, для ускорения процесса добавления
товаров в реализацию (Рис. 4) (пр и стр огом учете - пр огр амма не даст пр одать товар без
ввода кода мар кир овки).
Редактирование количества таких товаров запрещено.
Стоит отметить, что при ручном вводе кода маркировки нужно ввести то количество
символов, которое определено в шаблоне. Если ввести больше, то будут исключены все
лишние символы согласно шаблону.
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Рис. 4 (Версия программы 2022.0)

После того, как товар будет добавлен в реализацию, с помощью действия
Дополнительные действия - Коды маркировки

можно посмотреть коды маркировки

товара (Рис. 5). Аналогично с помощью действия Коды маркировки

можно посмотреть

коды маркировки товара в режимах списание, возврат брака, возврат поставщику.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.4.5)

При возврате такого товара нужно ввести код маркировки товара. Но, стоит отметить,
что при возврате товара код маркировки вводить не обязательно (например, если он был
поврежден и его нельзя отсканировать). В таком случае, товар вернуть можно без кода
маркировки.
При реализации такого товара через фискальный регистратор, код маркировки будет
автоматически передан в ОФД и будет выведен из оборота.

Коды маркировок в режиме Торговля с выпиской счета
При добавлении товара в счет (ведется строгий учет кода маркировок) не требуется
ввод кода маркировки, но при создании расходной накладной будет выдано сообщение о
том, что в счете есть товары, для которых не введен код маркировки (в случае стр огого
учета кодов мар кир овки) (Рис. 6) и такие товары можно добавить в расходную накладную
после создания расходной накладной.
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Рис. 6 (Версия программы 2020.4.5)

Нажмите Да, после чего, при добавлении товара в расходную накладную, откроется
окно для ввода кода маркировки.
Для ввода кода мар кир овки пер ед созданием р асходной накладной используйте
действие Коды мар кир овки

(Рис. 7 (1) ) , в откр ывшемся окне Коды мар кир овок

нажмите Д обавить (Рис. 7 (2) ) и введите необходимый код мар кир овки.

Рис. 7 (Версия программы 2020.4.5)
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При создании расходной накладной, если в счете есть товары, для которых требуется
код маркировки и он не был введен при добавлении товара в счет, но по ним НЕ ведется
строгий учет кодов маркировки, такие товары в расходную накладную добавлены не будут. В
состав расходной накладной эти товары могут быть добавлены без кода маркировки.

Коды маркировки и учет товара по серийным номерам
В случае, если по товару ведется учет по серийным номерам, то в таком случае при
добавлении такого товара в реализацию, сначала необходимо ввести серийный номер товара,
а потом код маркировки. Подробнее про учет товара по серийным номерам Вы можете
прочитать здесь.
5.2.3

Виробник

Довідник Виробник використовується при формуванні найменування товару. Форма
Виробник, торгова марка, колекція - відкривається з пункту Товарознавство - Виробник
або на формі редагування Товар по кнопці Довідник.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)
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Структура довідника повинна мати деревоподібну форму. Формування довідника
ведеться за допомогою кнопки Додати і відповідних функцій: Додати поточний (F4) або
Додати підлеглий (Ctrl + F4). Підпорядкованість вважається відносно рівня, на якому Ви
позиціонуєтеся.
При формуванні довідника потрібно пам'ятати, що введені дані служать для
найменування товару, тому інформація повинна бути лаконічною.
Зазвичай верхнім рівнем довідника служить країна-виробник. Але якщо країна не відома,
або вказівку її не обов'язково, то верхнім рівнем може бути фірма-виробник або торгова
марка. Прикладом може служити пральний порошок «Тide», виробництво якого, під цією
маркою, налагоджено в різних країнах. Хоча, якщо це є політикою Вашої фірми, для повної
інформації для покупця можете вказувати країну-виробника. Тоді в довіднику це має бути
введено в такий спосіб: вводяться верхні рівні - країни-виробники, потім підлеглими рівнями
в кожну країну вводиться ця фірма-виробник або ця торгова марка. Не має значення те, що
одна і та ж марка буде повторюватися.
Таким чином, якщо верхній рівень - країна, то підлеглим йому буде фірма-виробник або
торгова марка. Можна вказувати тільки торгову марку без підприємства-виготовлювача
також для себе можна вказати фірму і торгову марку, але фірма-виробник не включатиметься
в назву товару. Вона буде використовуватися при пошуку по фірмі-виробнику в системі. У
довіднику гілка, яка не бере участі в назві, відображається більш світлим кольором.
Рівнем, підпорядкованим фірмі або торгову марку, може бути колекція виробника.
У довіднику при формуванні, є можливість ввести код виробника в поле Код, форми
редагування Колекція виробника. Поле Код використовується для автоматичного
формування префікса виробника при формуванні артикулу товару. Якщо заданий код, то при
створенні товару цього виробника до артикулу, буде автоматично додаватися цей код. Якщо
товар відноситься до гілки дерева, що має за ієрархією кілька кодів, то вони будуть зібрані в
один. Наприклад, дерево виробника має 2 гілки: Китай (Код = К) і підпорядковану гілка
Geoby (Код = G). У разі формування найменування товару виробника Geoby, префікс
виробника при введенні товару буде «KG». Це забезпечує унікальність артикулів для всіх
виробників, так як кожен виробник товару забезпечує гарантовану унікальність тільки своїх
артикулів.
При роботі з формування довідника, Ви можете переміщати або перепідпорядкувати
гілки

довідника.

Для

цього

необхідно

позиціонуватися

на

гілки,

яку

треба

перепідпорядкувати і не відпускаючи лівої клавіші мишки, перетягнути її в ту гілку, в яку Ви
хочете її помістити.
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Якщо гілку необхідно перемістити на верхній рівень (який не має підпорядкування), то
при підтвердженні на формі Підтвердження переміщення вершини дерева включите
перемикач Перемістити вершину на самий верхній (кореневої) рівень.
Ви повинні розуміти, що довідник не повинен мати зайвих гілок, які не потрібні при
друку цінників або для пошуку та аналізу в системі. Формуйте дерево довідника, виходячи із
специфіки товарів Вашого магазину і Ваших вимог до інформації.
Зауваження: Пр иклад довідника вир обників поставляється р азом з пр огр амою
Тор гсофт. В ході фор мування Вашого пер еліку товар у, даний довідник може змінюватися,
доповнюватися або бути повністю видалений.
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Сезон

За допомогою даного пункту меню Ви можете створити Сезон для товару, якщо він буде
мати ознаку (вказується у виді товару) при оприходуванні товару. Надалі Вам буде легше
сортувати товар за цією ознакою (у всіх пунктах меню аналізу, де є Фільтр по товару, буде
відкриватися вікно Мал. 1). Дана ознака дозволить проводити аналіз продажів та прибутку
за обраним сезоном.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Для того, щоб створити сезон, натискаємо кнопку Додати
заповнення Мал. 2.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

У даній формі заповнюємо поле Назва і вибираємо зі списку Стан:
· Діє - з'являється можливість вибору даного пункту (наприклад, ЛІТО) в картці товару,

фільтрі по товару і т.д.
· Виведений з дії - дозволяє приховати старі сезони.

Після заповнення і вибору необхідних даних натискаємо кнопку Записати.
При натисканні на кнопку Змінити
При натисканні на кнопку Видалити

, є можливість змінити Назву та Стан сезону.
, видаляється обраний сезон.

Також є можливість Вивести з дії обраний сезон після натискання на відповідну кнопку
.
Якщо сезон виведений з дії, є можливість ввести в дію після натискання на кнопку
Повернути в дію

.

В поле Максимальна знижка (%) - вказується максимальний відсоток знижки для
даного сезону.
В даному вікні можна вибрати Стан сезону у відповідному фільтрі:
· Діє;
· Виведений з дії.
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Де вказується Сезон?
Вказуємо в обраному виді товару показник Сезон, ставимо галочку навпроти. Робити
його обов'язковим чи ні, вирішувати Вам, встановивши галочку навпроти Необхідний (Мал.
3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

При оприходуванні такого товару буде додаткове поле в якому зі списку можна буде
вибрати Сезон (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

Важливо! Якщо фон поля р ожевий - поле є обов'язковим для заповнення!
За допомогою даного пункту меню Ви навчитеся створювати Сезон до виду товару, що
надалі дозволить виконувати фільтрацію за цією ознакою, а також проводити аналіз
продажів та прибутку по сезону.
5.2.5

Повний перелік товарів та послуг

Форма Повний перелік товарів та послуг (Товарознавство - Повний перелік товарів
та послуг) служить найчастіше для внесення номенклатури товару в базу даних, якщо товар
з яких-небудь причин ще не може бути оприбуткований, але необхідно до нього
підготуватися. На даній формі містяться всі назви товарів, які коли-небудь були введені в
систему. Крім того, на даній формі є можливість додавати, редагувати і видаляти послуги.
Послуга - це товар, який не може бути виражений в кількісному еквіваленті, а отже не може
бути оприбуткований на склад. Крім того, послуга не може мати закупівельної ціни, а отже і
собівартості. Варто відзначити, що найчастіше багато магазинів дитячих товарів та
спортивного інвентарю надають послуги з ремонту товарів свого профілю і господар
магазину хоче бачити, скільки тих чи інших послуг було надано і на яку суму за певний
період часу. Послуга, як і товар, може бути прив'язана до дерева видів товару і до виробника.
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На даній формі відображається мінімум інформації про товар: назва товару, його штрихкод і артикул. Ця інформація відображається у відповідних колонках (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

При натисканні на кнопку Додати, відкриється вікно Товар, так звана картка товару. Це
вікно буде виглядати приблизно так (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Натиснувши на кнопку Довідник, правіше від поля Вид товару, відкриється вікно
Налаштування видів товару (Мал. 3). На малюнку приведено вікно з уже створеними
"гілками" дерева видів товару.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

При натисканні на кнопку Додати, додається верхній рівень, після натискання на кнопку
Додати підлеглий, додається дочірня гілка цього дерева. При додаванні, або редагуванні,
будь-який з гілок дерева, відкриється вікно Вид товару. Докладніше про картку виду товару
читай тут.
Відповідно з включеними перемикачами у вікні Вид товару, форма Товар буде
виглядати наступним чином (Мал. 4)

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

Після цього необхідно заповнити поле Країна, Виробник, Торгова марка, Колекція за
допомогою кнопки Довідник

.

В поле Опис, як правило, користувач вносить додаткові необхідні характеристики
товару, які не можна включити в стандартні характеристики.
Поля Колір, Матеріал, Сезон, Стать заповнюються однаково, необхідна характеристика
перший раз вноситься вручну, після чого, вона доступна з меню, що випадає.
Поле Артикул може заповнюватися як автоматично, якщо включений відповідний
перемикач в налаштуваннях системи, так і вноситься вручну, після чого стане доступний
після натискання на кнопку Довідник
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генеруватися після натискання на кнопку (Створити артикул за кодами виду і виробника
товару).
У правому нижньому кутку картки товару, доступні такі вкладки: Налаштування, Фото,
Метричні характеристики товару, Доп., Аналоги, Сертифікати якості, Еквівалент ціни у
валюті, Місце зберігання. У вкладці

Налаштування доступні перемикачі

при

оприходуванні товару. На вкладці Фото, активні три кнопки:
1)

Відкрити фото з файлу - дозволяє прикріпити до створюваної номенклатурі (в

майбутньому товару) його фотографію.
2)
3)

Очистити фото - дозволяє прибрати фотографію з картки товару.
Переглянути в окремому вікні - дозволяє переглянути прикріплену фотографію

в окремому вікні.
На вкладці Метричні характеристики товару, якщо не встановлена дод. функція,
відображається поле для введення Кількості в упаковці.
У картці товару, вкладка Дод, відповідає за код товару за УКТ ЗЕД (Український
класифікатор товару зовнішньо-економічної діяльності) (Мал. 5). Також в цій вкладці
вказується Внутрішній код постачальника (Мал. 5) (включити відображення поля можна в
Налаштування - Параметри - вкладка Товар - поставити галочку Товар має внутрішній код
постачальника).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

Крім того, що стовпець Внутрішній код постачальника відображається в прихідній
накладній, тепер він доданий до пунктів меню: Стан складу і Повний перелік товарів та
послуг (Мал. 6). При натисканні на кнопку Налаштування

(Мал. 6) - є можливість

встановити перемикачі, які відповідають за відображення стовпців в даному режимі.
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.2)

Вкладка Аналоги - її можна включити в пункті головного меню Налаштування Параметри - Товар - поставити галочку Вводити аналоги в картці товару, потім
натискаємо Записати і перезапускаємо програму. Вона необхідна у разі, якщо товари
взаємозамінні, наприклад: товар автомобільний диск Racing Wheels 4х100, R-14, який
взаємозамінний багатьма виробниками, ось у вкладку Аналоги і записуються "інші",
взаємозамінні моделі. Надалі, можна скористатися пошуком по Аналогам в пункті головного
меню Склад - Стан складу і натисканням на кнопку Умови пошуку

, вибрати

Назва/Аналоги. При введенні наприклад автомобільний диск AEZ 4х100, R-14, буде
відображатися той товар (взаємозамінний), який був введений у вкладці Аналоги.
Вкладка Сертифікати якості - відображає всі сертифікати якості з номером і датою
закінчення на даний товар.
Якщо встановлена додаткова функція Синхронізація з Інтернет-магазином, тоді будуть
доступні додаткові параметри в картці товару. Для того, щоб включити відображення
додаткових параметрів, потрібно зайти в пункт головного меню Налаштування Параметри - Товар - встановити галочку Використовувати додаткові характеристики
Компанія Торгсофт®
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товару, потім натискаємо Записати і перезапускаємо програму. Після виконаних операцій, в
картці товару з'являться поля (Мал. 7), які будуть незамінними для власника Інтернетмагазину, так як ця опція полегшує можливість підрахунку подальшого транспортування
товару споживачеві.

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.2)

У правій верхній частині вікна знаходиться кнопка

(Не фіксувати назву товару \

Фіксована назва товару). При Не фіксованій назві товару (номенклатура може
змінюватися в залежності від побажань користувача), якщо кнопка знаходиться в положенні
Фіксована назва, то всі поля в картці, також можна редагувати, але назва товару буде
незмінним (поле Назва товару).
Нижче цієї кнопки знаходиться три кнопки розташовані одна над іншою:
1)

,

Товар зі штрих-кодом виробника\Товар з власним штрих-кодом - дана

кнопка дозволяє змінювати штрих-код.
2)

,

Додати товару штрих-код виробника\Додати товару власний штрих-код -

ця кнопка дозволяє позбавитися від зайвого структурування товару. Наприклад, є товар у
якого N-а кількість квітів, і виробник на кожен колір робить унікальний штрих-код, тоді в
програмі б довелося створювати N-у кількість товарів з унікальними штрих-кодами. А за
допомогою цього режиму, можна створити один товар і привласнити йому кілька штрихВерсія 2022
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кодів. В цьому випадку ми не отримаємо реальну картину колірного ряду, але в деяких
випадках, наприклад, при оптовій торгівлі це і не потрібно. Таким чином, за допомогою
присвоєння одному товару декількох штрих-кодів, можна забезпечити узагальнений облік
руху товару.
Після додавання власного штрих-коду товару в формах, де присутній стандартний
Фільтр по товару доданий Пошук по додатковому штрих-коду.
3)

,

Замінити штрих-код виробника з реєстрацією старого штрих-

коду\Замінити власний штрих-код товару з реєстрацією старого штрих-коду - ця кнопка
дозволяє позбутися від необхідності друку та переклеювання етикеток на товар, якщо
постачальник поставив вже існуючий товар з новим штрих-кодом.
Нижче, користувач може бачити кнопку Склад, за допомогою якої можна оприходувати
складовий товар, наприклад, підгузники, які можуть реалізовуватися як пачками, так і
поштучно.
Після заповнення всіх необхідних полів, необхідно натиснути на кнопку Записати,
створена номенклатура товару буде додана до меню Повний перелік товарів та послуг.
Перейдемо до опису форми Повний перелік товарів та послуг. Кнопку Додати
вже описали. При натисканні на кнопку Змінити

, ми

, є можливість відредагувати вже

існуючу номенклатуру. При натисканні на кнопку Видалити

, користувач може видалити

раніше створену номенклатуру, але тільки в тому випадку, якщо за цією номенклатурою
немає ніякого руху, тобто вилучені всі прибуткові та видаткові накладні. Це можна легко
зробити з режимів Перелік приходів і Перелік витрат. При видаленні товару, буде
відображатися вікно підтвердження з найменуванням товару, якщо ви обираєте декілька
товарів (множинний вибір), то список товарів не буде відображений. Дана дія фіксується в
пункті меню Файл - Протокол дій користувачів з повним описом списку видаленого
товару.
При натисканні на кнопку

(Передати/отримати інформацію через файл), стануть

доступні наступні пункти:
1) Відкрити документ з файлу - дозволяє відкрити раніше збережений після натискання
на цю кнопку файл, який містить опис (-я) товарів з іншої інформаційної системи
2) Зберегти Повний перелік товарів...
3) Зберегти Товар для синхронізації складів...
4) Зберегти все Повний перелік товарів...
5) Зберегти все Товар для синхронізації складів...
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Пр имітка. Дії з пункту 2 по 5 включно застар ілі. На даний момент збер еження
номенклатур и товар у відбувається після натискання на кнопку

(Збер егти) - збер ігає

виділені товар и в файл. Також дія за пунктом 1 замінено на дію

(Відкр ити) - відкр иває

файл з попер едньо записаними описами товар ів в інший інфор маційній системі.

При натисканні на кнопку Змінити ознака фіксації назви товару

можна вибрати

фіксувати назва товару, або ні. У першому випадку, назва товару буде зафіксовано і її не
можна буде змінити, у другому випадку, назва товару можна буде змінювати.
При натисканні на кнопку Ввести товар в дію

користувач може ввести товар в дію.

Іншими словами, якщо товар був виведений з дії (в списку відображається сірим кольором),
після натискання на цю кнопку його можна повернути в дію (в списку відобразиться чорним
кольором). Слід також зазначити, що при оприходуванні товару раніше виведеного з дії, він
буде автоматично введений в дію.
При натисканні на кнопку Переглянути фотографію товару

можна в окремому

вікні переглянути фотографію виділеного товару, якщо вона прикріплена була раніше до
цього товару.
Послуги
На вкладці Послуги після натискання на кнопку Додати

, є можливість додати

послугу. При натисканні на кнопку відкриється вікно Послуга (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.2)

В поле Назва послуги можна ввести назву послуги, в поле Артикул - артикул
створюваної послуги. В поле Ціна потрібно вказати Роздрібну і Оптову ціну послуги (якщо
потрібно, встановити знижку). У разі необхідності, створювану послугу можна віднести до
виду товару і виробника так само, як це реалізовується при оприходуванні товару. Також
додано можливість додавати фотографію послуги (додавання фотографії таке ж, як і у
випадку з товаром, дивіться тут).
Після натискання на кнопку Склад можна додати товар до складу послуги. Таким чином,
послуга стане комплектом і при додаванні послуги, відразу додаватиметься весь склад
відразу і списуватиметься необхідна кількість. Наприклад, у послугу Доставка можна додати
товар Листівка; для канцелярських магазинів до послуги Друк на ксероксі можна додати
папір, щоб разом із друком відразу списувалися листи. У ліцензії Стар т теж є така
можливість.
Після заповнення всіх необхідних полів необхідно натиснути на кнопку Записати. Нова
послуга додасться в вікно Повний перелік товарів та послуг.
При натисканні на кнопку Копіювати

, є можливість скопіювати раніше створену

послугу, тобто створити нову послугу на основі існуючої.
При натисканні на кнопку Змінити
після натискання на кнопку Видалити

Компанія Торгсофт®

, користувач може змінити створену послугу, а
- видалити виділену послугу.

Версія 2022

275

Торгсофт 2022.0.17

При натисканні на кнопку Вивести послугу з дії

, користувач

може вивести послугу з

дії, наприклад, в разі, якщо вона не потрібна для подальшого користувача. Після натискання
на описувану кнопку і підтвердження цієї дії, товар автоматично потрапить на вкладку
Кошик видалених послуг. При натисканні на кнопку Ввести послугу в дію

, на

вкладці

Кошик видалених послуг, таку виведену послугу можна повернути в дію.
При натисканні на кнопку Друк етикеток

на вкладці Послуги буде доступно два

пункти: Друк етикеток поштучно і Друк етикеток в заданій кількості. При виборі
першого пункту, програма надрукує по одній етикетці на виділений користувачем товар. При
виборі другого пункту, користувач у вікні зможе вказати у відповідній колонці ту кількість
етикеток на обрану послугу, яка йому необхідна.
Моделі
На цій вкладці відображається список моделей товарів. Тут можна створити модель та
вказати товари для обраної моделі.
Швидко створити моделі для всіх товарів у програмі можна в пункті меню Налаштування
– Параметри – Товар – Найменування.
Налаштування моделей структурує товари, що відрізняються, наприклад, лише розміром
чи кольором тощо.
5.2.6

Товарні групи

Товарні групи необхідні для використання при додаванні і редагуванні нових або вже
існуючих акцій, використання в додаткових умовах знижок, в сполученні з Інтернетмагазином. Товарні групи об'єднують різні види товарів в єдину групу. Іншими словами, одяг
та іграшки, в разі необхідності застосування в акціях, можуть об'єднати в одну товарну групу.
Для створення нової товарної групи необхідно зайти в пункт меню Товарознавство Товарні групи. Відкриється однойменне вікно. У верхній частині вікна створюються самі
товарні групи. Для створення нової товарної групи необхідно натиснути на кнопку Додати.
Відкриється вікно в якому в полі Назва користувачеві необхідно ввести назву створюваної
групи. Дана назва має бути логічною, наприклад, якщо в товарну групу входять товари такі
як ліжечка, коляски і так далі, то товарну групу логічно назвати великогабаритний.
У разі необхідності в поле Опис, є можливість внести опис створюваної або редагованої
товарної групи.
У верхній частині вікна за допомогою кнопок Змінити або Видалити, можна відповідно
відредагувати створену товарну групу або видалити її за непотрібністю.
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У нижній частині вікна, користувач додає необхідні види товарів, які увійдуть в товарну
групу. Причому користувач може звузити перелік товарів, які належать до обраного виду
товару за допомогою додаткових закладок (і Виробник, і Сезон, і Постачальник, плюс
Товари (послуги)).
Для додавання виду товару в товарну групу, необхідно натиснути на кнопку Додати в
нижній частині вікна. Відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.2.8.5)

В полі Вид товару вказується потрібний вид товару. Його можна вибрати як за
допомогою меню, що випадає, так і за допомогою кнопки Довідник, праворуч від поля. В
даному вікні можна включити або виключити обраний вид товару за допомогою відповідних
перемикачів. Якщо встановлений перемикач Виключити, то в товарну групу включаться
УСІ товари, ОКРІМ товарів, які відносяться до даного виду. Якщо стоїть перемикач
Включити, то в товарну групу включаться ТІЛЬКИ товари з доданого виду товару. Така ж
логіка буде діяти і на інші закладки в нижній частині форми Товарні групи.
Якщо зазначений вид є підвидом, то після вибору такого підвиду в загальному списку
Види товарів групи він буде відображатися по черзі, наприклад у виду Сувеніри є підвид
Кераміка, відображатися буде так - "Сувеніри Кераміка". Це зручно, в тому випадку, якщо
є однакові види товару в різних головних гілках, тепер видно повний шлях.
Якщо товар, що належить до даного виду товару необхідно обмежити, наприклад, по
виробнику, то необхідно перейти на вкладку і Виробник, натиснути на кнопку Додати і за
допомогою меню, що випадає або довідника вказати необхідного виробника. Відповідно,
якщо включений перемикач Виключити, то в створювану товарну групу додасться весь
товар цього виду товару і постачальника, ОКРІМ обраного в полі Колекція виробника. Якщо
ж включений перемикач Включити, то в товарну групу додасться весь товар зазначеного
виду товару і постачальника, інші товари включатися в товарну групу не будуть.
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Усі створені обмеження по товарах можна видалити або відредагувати за допомогою
відповідних кнопок в нижній частині екрана.
Таким же чином, можна ще більше обмежити список товарів, що включаються в товарну
групу, аж до конкретних товарів, що належать до обраного виду за допомогою вкладки плюс
Товар. На даній вкладці, крім стандартних кнопок є ще дві кнопки:
1)

- Вибрати товари дозволені в акціях зі складу. Дана кнопка дозволяє вибирати

конкретний товар зі складу, який буде доступний в акціях, додаткових умовах для
накопичувальних знижок і так далі. Дані товари можуть не відноситься до виду товару,
виробника, сезону і так далі. Це можуть бути просто окремі товари з різних товарних груп.
2)

- Вибрати товари заборонені в акціях зі складу. Дана кнопка дозволяє вибирати

конкретний товар зі складу, який не буде доступний в акціях, додаткові умови для
накопичувальних знижок і так далі. Дані товари можуть не відноситься ні до виду товару,
виробника, сезону і так далі. Це можуть бути просто окремі товари з різних товарних груп.
Зверніть увагу, фільтр Постачальник фільтрує інформацію тільки за останнім
постачанням. Якщо товар взявся від постачальника, який бере участь в налаштуванні
товарної групи, то товар входить до складу цієї товарної групи, але якщо цей же товар
прийняти від іншого постачальника, то не враховуючи партії поставок - товар буде
виключений зі складу товарної групи.
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Розмірний ряд

Даний пункт меню призначений для того, щоб полегшити прийом розмірного товару. Для
початку створюємо назву нового розмірного ряду. У верхньому блоці вікна Розмірний ряд,
натискаємо кнопку Додати

(Мал. 1 (1)), відкриється вікно Розмірний ряд для введення

назви (Мал. 1 (2)), потім тиснемо Записати (Мал. 1 (3)).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Далі в нижньому блоці вікна Розмір розмірного ряду, натискаємо Додати

(Мал. 2

(1)), у вікні Розмір, в поле Розмір (Мал. 2 (2)), вводимо розмір і натискаємо Записати (Рис
2 (3)). Для того, щоб додати всі розміри, які будуть відповідати Назві розмірного ряду,
потрібно додавати по одному розміру, натисканням на кнопку Додати
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Припустимо, є виробник, який постачає Вам товар з розмірним рядом. Вам було б зручно
приймати товар від даного виробника, якщо б Розмірний ряд був вже прописаний, а Вам
залишилося лише ввести кількість.
Для того, щоб з'явився Розмірний ряд у вигляді товару при оприходуванні, заходимо в
пункт головного меню Товарознавство - Вид товару (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Вибираємо вид товару (Мал. 3 (1)), натискаємо Змінити

(Мал. 3 (2)), відкриється

вікно Вид товару, ставимо галочку Розмір (Мал. 3 (3)), далі тиснемо Записати (Мал. 3 (4)).
Прив'язка поля Розмір і Розмірний ряд до виду товару здійснена (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

Тепер

прив'яжемо

Розмірний

ряд

до

виробника. Заходимо

в

пункт

меню

Товарознавство - Виробник. Вибираємо виробника (Мал. 5 (1)), натискаємо Змінити
(Мал. 5 (2)), в випадаючому списку вибираємо Розмірний ряд (Мал. 5 (3)), тиснемо
Записати (Мал. 5(4)).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

Розмірний ряд прив'язаний до Виробника, можна оприходувати товар, до нього відразу
буде підставлятися потрібний Розмірний ряд. При натисканні на кнопку Р-р (Мал. 6 (1)),
відкриється вікно Розмірний ряд виробника (Мал. 6), залишається тільки ввести кількість
товару (Мал. 6 (2)), або ввести кількість всіх розмірів (Мал. 6 (4)) і натиснути Enter. Можна
вибрати Розмірний ряд з раніше створених в випадаючому списку (Мал. 6 (3)). Також
можна додати Розмір до існуючого. Ставимо курсор на останній (нижній) розмір,
натискаємо клавішу ВНИЗ (на клавіатурі стрілка вниз) - додасться ще одна стрічка, куди
можна записати розмір і кількість.
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.2)

Якщо ж оприходуємо один розмір, а не весь розмірний ряд, то в поле Розмір (Мал. 6 (5))
вводимо розмір.
5.2.8

Одиниця виміру

Даний пункт меню призначений для вказівки одиниць виміру. Дана ознака вказується
при оприбуткуванні товару. Детальний опис з використанням Одиниць виміру.
5.2.9

Вік

Даний пункт меню дозволяє окремо вказувати в картці товару Вік.
Дане поле включається після активації додаткової платної функції Синхронізація з
Інтернет-магазином, спільно з низкою додаткових необов'язкових полів, таких як:
· Упаковка;
· В, Ш, Г - вказуються розміри упаковки. В - висота, Ш - ширина, Г - глибина;
· Живлення - вказується наприклад для ел. інструменту або іграшок на батарейках;
· К-сть штук в ящику;
· Вік.

Для того, щоб включити відображення цих полів необхідно (після активації) зайти в
пункт головного меню Налаштування - Параметри - Товар - встановлюємо галочку
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Використовувати додаткові характеристики товару, далі перезапускаємо програму для
застосування нових змін.
За допомогою кнопки Додати

, відкриється вікно в якому вказуємо назву віку, можна

додати необхідну кількість, повторно натиснувши на кнопку Додати. Надалі при
оприходуванні товару або в Стані складу будуть доступні дані поля для редагування (Мал.
1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

5.2.10 Фасований товар
Даний пункт меню стає активним після активації додаткової функції Фасування вагового
товару та маркування його штрих-кодом.
5.2.11 Фасовка штучного товару
Деякі товари, наприклад болти, не дуже зручно продавати поштучно. Програма
Тор гсофт дозволяє фасувати товар - скомпонувати кілька одиниць товарів в одну упаковку і
роздрукувати для неї етикетку.
Звер ніть увагу! Пер евір те наявність ознаки фасованого товар у в штр их-коді. Для цього
вибер іть пункт головного меню Налаштування - Пар аметр и - вкладка Вага. В полі Ознака
штр их-коду з кількістю товар у встановіть значення, напр иклад 25. Система шукає
фасований товар в базі за цією ознакою штр их-коду.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Для фасовки штучного товару, виберіть пункт головного меню Товарознавство Фасовка штучного товару.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)
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У вікні вкажіть товар для фасування (наприклад, анкерний болт). Товар можна Вибрати
зі складу

(Ctrl + W) (Мал. 2 (1)), Вибрати зі складу за видами товару

(Мал. 2 (2)), Вибрати з повного списку товарів і послуг

(Ctrl+G)

(Ctrl+L) (Мал. 2 (3)),

сканувати його штрих-код або ввести артикул. Назва вибраного товару з'явиться в
інформаційному полі Товар (Мал. 2 (4)).
Далі необхідно заповнити поле Кількість в упаковці. Наприклад, в кожній упаковці буде
по 5 анкерних болтів. Вказати кількість товару в одній упаковці можна за допомогою
перемикача збільшення/зменшення значення (Мал. 2 (5)) або вручну.
Заповніть поле Кількість етикеток. У цьому полі вкажіть потрібну кількість етикеток
для друку за допомогою перемикача збільшення/зменшення значення (Мал. 2 (6)) або
вручну (наприклад, для 50 упаковок надрукуємо 50 етикеток). При необхідності, можна
змінити шаблон етикетки за допомогою кнопки Налаштування друку етикеток

(Мал. 2

(7)).
При натисканні кнопки Перегляд

(Мал. 2 (8)) відкриється вікно для перегляду і

друку етикеток.
При натисканні на кнопку Друк

(F6) (Мал.2 (9)) програма автоматично відправить

на друк етикетки. Надруковані етикетки зі штрих-кодами необхідно наклеїти на упаковки з
фасованим товаром.
Для продажу фасованого товару скануйте штрих-код на упаковці. Програма автоматично
додасть в реалізацію товар в кількості в упаковці.
5.2.12 Видалений товар
У цьому пункті меню Ви маєте можливість подивитися, який товар вилучений
(виведений з дії) і в разі, якщо необхідно відновити товар вибравши його і натиснути на
кнопку Відновити

.

Д ля чого видаляється товар ?
Напр иклад, товар більше не буде замовлятися у постачальника (знайшли іншого
постачальника, стар а модель, не кор истується попитом і т.д.) . Після видалення, товар не
буде відобр ажатися в Стані складу і в Повному списку товар у і послуг, тим самим
полегшуючи пошук товар ів в даних пунктах меню.
В даному вікні (Мал. 1) можна встановити Фільтр по товару, а також скористатися
вікном швидкого пошуку по Назві товару або по Штрих-коду.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Як товар потрапляє в видалений товар?
Припустимо в пункті меню Склад - Стан складу вибираємо в Фільтрі по товару (Мал. 2
(1)) - Тільки з нульовою та негативною кількістю.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Далі вибираємо товар, який буде видалений (Мал. 2 (2)), потім натискаємо на кнопку
Видалити товар

(Мал. 2(3)). Товар потрапляє в Видалений товар (Мал. 1) і пропадає

із Стан складу.
При виведенні товару з дії фіксується дата виведення цього товару з дії, яка буде
відображатися в колонці Дата виведення в таблиці виведених з дії товарів. У стані складу на
дату і у всіх звітах, де використовується стан складу на дату, якщо зазначена дата буде
більшою дати виведення товару з дії, то такий товар не відображатиметься, а якщо зазначена
дата буде меншою або дорівнюватиме - товар буде відображатися. Всім товарам, які вже
були виведені з дії до поновлення програми до версії 9.2.8.0, буде встановлена дата
виведення, що дорівнює даті оновлення програми.
За допомогою даного пункту меню Ви зможете переглядати видалений товар, видаляти
товар зі складу, а також, в разі потреби, відновлювати його.
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5.2.13 Товар, заборонений до замовлення у постачальника
В даному вікні Ви зможете подивитися ті товари, які мають ознаку Заборонено до
замовлення у постачальника. У разі необхідності, Ви можете скасувати заборону і повернути
його для можливості замовляти. Заборона на замовлення товару у постачальника буває
необхідний, якщо у певного постачальника товар дорожче, ніж в іншого або якість товару у
одного постачальника краще, ніж у іншого.
Насамперед розглянемо, як товар потрапляє на форму Товар, заборонений до
замовлення у постачальника.
Заходимо в пункт меню Склад - Стан складу (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Після вибору товару, натискаємо кнопку Ознака необхідності замовлення товару і зі
списку потрібно натиснути на Заборонити до замовлення у постачальника. Потім
з'явиться вікно (Мал. 2) з вибором зі списку або з Довідника - Постачальника, на якого
ставиться заборона для замовлення даного товару, там же можна внести Коментарі. Після
введення необхідних параметрів натискаємо на кнопку Заборонити.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

290

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Цими діями ми відправили товар на форму Товар, заборонений до замовлення у
постачальника (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

У вікні Товар, заборонений до замовлення у постачальника відображають наступні
стовпці:
· Назва товару;
· Постачальник;
· Заборонив;
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· Дата заборони;
· Штрих код;
· Артикул.

В даному вікні відображаються всі товари, які заборонені для замовлення у
постачальника. Виділивши товар, якщо до нього був написаний коментар, він буде
відображатися в нижній частині вікна.
Насамперед можна скористатися фільтром по Періоду та Контрагенту, якщо не
використовувати фільтри, буде відображений список за весь період всіх контрагентів. Також
для швидкого пошуку товару, є можливість скористатися полем швидкого пошуку.
Розглянемо кнопки і їх дії, які знаходяться у верхній частині вікна:
· Змінити

- відкриває вікно Товар заборонений до замовлення, де є можливість

внести зміни в коментар.
· Переглянути запис
· Видалити

- відкриває вікно Товар заборонений до замовлення.

- видаляє запис з форми Товар, заборонений до замовлення у

постачальника, робить його доступним для замовлення.
За допомогою даного вікна Ви зможете переглядати товари, заборонені для замовлення у
певного постачальника за обраний період. Також Ви зможете скасовувати заборону для того,
щоб була можливість знову замовляти його у обраного постачальника.
На що вплине заборона для замовлення товару у постачальника?
Після того, як встановили на товар заборону для замовлення у постачальника, у формі
замовлення товару постачальнику, даний товар не буде доступний для його подальшого
замовлення (діє тільки для обраного товару для заборони постачальнику). Якщо такий товар
є у інших постачальників, він буде відображатися.
5.2.14 Обмеження продажу товару
Цей пункт меню призначений для того, щоб встановити обмеження на продаж товару для
іменованих клієнтів. Припустимо, в магазині йде розпродаж Золота. Умовами продажу
встановлено, на одну людину можна продати два ланцюжки (щоб уникнути недобросовісних
маніпуляцій з боку клієнтів).
Для початку, потрібно підтвердження цієї дії в пункті Налаштування - Параметри Загальні - ставимо галочку Обмежити продаж товару, натискаємо Записати і
перезапускаємо програму.
Для того, щоб встановити обмеження, заходимо в пункт меню Товарознавство Обмеження продажу товару. Додаємо товар на який буде діяти обмеження, після
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, відкриється вікно стану складу. Або додати

товар за допомогою кнопки Додати з повного списку товарів і послуг

, відкриється

відповідне вікно. Після вибору товару і натиснення на кнопку Вибрати, з'явиться вікно
Обмеження продажу товару (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

У цьому вікні потрібно ввести кількість товару, на яке буде поширюватися обмеження,
наприклад "1" і вибрати Період зі списку: День, Тиждень, Місяць, Квартал, Півроку, Рік
(наприклад Тиждень). Після вибору, нижче з'явиться речення: Іменованому клієнту
дозволено купувати не більше 1 од. товару за обраний період. Після вибору натискаємо на
кнопку Записати. Товар на який буде діяти обмеження, буде видно в меню Обмеження
продажу товару.
У вікні Реалізації, вибираємо товар на який діє обмеження за допомогою кнопок Вибір
товару зі складу

, або Вибір зі складу за видами товару

. Якщо буде вибрано

кількість, що перевищує допустиму, програма покаже (після натискання на кнопку
Оплатити) повідомлення про те, що існує обмеження на товар (Мал. 2). Клієнт не зможе
оплатити товар, перевищивши обмеження за кількістю.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)
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Зменшити кількість товару можна прямо з вікна Реалізації. Після подвійного кліку по
товару з'явиться вікно, в поле кількість вносимо необхідне значення (Мал. 3). Після
внесення змін натискаємо на кнопку Записати.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Вар то зазначити, що обмеження пр одажу товар у діє на всіх іменованих клієнтів, VIP в тому числі. На не іменованих клієнтів обмеження не пошир юється.
Користуючись цією функцією, Ви з легкістю зможете контролювати витрату товарів,
кількість яких обмежена, або якщо з якихось інших міркувань необхідно обмежити продаж
такого товару.
5.2.15 Сертифікати якості
Даний пункт меню призначений для того, щоб переглядати, які товари мають
сертифікати якості, у яких товарів він закінчився, а також ті товари у яких немає
сертифіката. За допомогою цього пункту меню можна подивитися, який номер сертифіката у
певного товару для швидкого пошуку, а також для якого товару слід замовити у
постачальника новий сертифікат.
Де вказується номер сертифіката товару?
При оприходуванні товару, або в картці товару, наприклад в Стан складу або Повний
перелік товарів та услуг (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 2) в якому потрібно

вказати Номер сертифіката і Дату закінчення.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Після внесення необхідних даних натисніть кнопку Записати, відповідний рядок
з'явиться в правому нижньому віконці картки товару.
Таким чином, після введення всіх сертифікатів, можна подивитися терміни їх дії,
наявності, змінити або додати новий в пункті меню Товарознавство - Сертифікат якості
(Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Дане вікно відображає наступні стовпці:
· Назва товару;
· Номер сертифікату - відображається номер останнього введеного сертифіката

(якщо їх декілька);
· Дату закінчення;
· Штрих-код;
· Артикул.

Варто відзначити, світло-рожевим кольором позначені ті товари, сертифікат яких вже
закінчено, світло-бірюзовим - діючий. Білим підсвічені ті товари у яких немає сертифіката.
У вікно Сертифікати якості можна встановити фільтр по Періоду і Фільтр по:
· Товари з сертифікатом;
· Товари без сертифіката;
· Всі товари;
· Товари з діючим сертифікатом;
· Термін дії сертифіката закінчився;
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· Без сертифікату або закінчився.

В даному вікні є Фільтр по товару, встановивши даний фільтр можна скоротити пошук
по товару. Також можна скористатися вікном Швидкого пошуку по товару.
При натисканні на кнопку Змінити

, відкривається вікно картки товару для введення

зміни в сертифікат, або для створення нового.
За допомогою даного пункту меню Ви можете переглянути, який товар має сертифікат і у
якого товару термін дії сертифіката закінчився. Виходячи з цього, Ви будете вчасно
реагувати на закінчення термінів сертифікатів і заздалегідь вносити зміни і приймати
рішення по оновленню сертифікатів.
5.2.16 Діагностика помилок
При передачі товару з одного об'єкта обліку на інший, якщо не були вказані префікси по
об'єкту обліку в налаштуваннях параметрів системи, можуть дублюватися штрих-коди
товару. Також, помилки можуть виникати при введенні приходів на різних комп'ютерах, не
пов'язаних в мережі, з подальшою передачею файлу приходу. Для усунення таких помилок
служить форма Товарознавство - Діагностика помилок. На цій формі також можливо
означити довідники для товару, оприбуткованого при передачі документа приходу в систему
із файлу.
Товари, що мають однаковий штрих-код, але різне найменування, відображаються на
вкладці Помилки товару форми Діагностика помилок (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)
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Якщо відмінність в найменуванні товару з однаковим штрих-кодом обумовлено
неточністю введення одного і того ж товару, необхідно такий товар об'єднати.
Об'єднання проводиться наступним способом:
На вкладці Помилки товару позиціонуєтеся на товар, який повинен залишитися і з яким
буде відбуватися об'єднання, і натисніть кнопку Обрати для об'єднання

. Потім вкажіть

товар, який будете об'єднувати з обраним, і натисніть кнопку Об'єднати з обраним товаром
. Система запросить підтвердження об'єднання та зробить об'єднання товару.
У разі, якщо однаковий штрих-код був помилково присвоєний різному товару, необхідно
змінити штрих-код одного з товарів. Для цього позиціонуєтеся на товар і тисніть кнопку
Змінити штрих-код

.

На вкладці Помилки на складі відображається товар, врахований на складах фірми із
зазначенням об'єкта обліку та кількості товару на складі. Тут зручно проаналізувати, який
товар слід об'єднати, так як його кількість менша. Функціонально, ця вкладка доповнює
вкладку Помилки товару.
На вкладці Товар відображається повний список товару, який був введений в системі.
Крім функцій об'єднання і зміни штрих-коду, тут доступні функції Оновити назву товару,
Коригування власних штрих-кодів, Додавання контрольної суми до штрих-коду.
Оновлення назви товару проводиться, якщо в довіднику Види товару Ви провели зміни,
перепідпорядкувавши даний вид товару, змінивши назву виду товару і т.д. Автоматичне
оновлення можливо тільки в тому випадку, коли в налаштуваннях системи на вкладці Облік
форми Налаштування - Параметри, ввімкнений перемикач Автоматично змінювати назву
товару.
На вкладці Назва товару є можливість переглянути товар, зміни назви якого
проводилися за певний період. Період для аналізу вказується в полі Дата зміни товару. За
замовчуванням це поточна дата. Тобто, можна переглянути зміни найменування товару на
поточну дату. На цій же вкладці доступна функція зміни ознаки фіксації назви товару.
На закладці Усунення помилок Ви можете скасувати зміну штрих-коду на товар. Для
цього, виділіть потрібний рядок і натисніть кнопку Скасувати зміну

. Також доступна

функція видалення товару, по яким немає руху за складськими документами. Є можливість
видалити невикористовуванні види товарів.
На вкладці Означування довідника можна змінювати прив'язки товару до довідників
видів товару, виробника, сезону. Цей режим необхідний в разі початкового імпорту даних з
іншої програми і подальшого означення посилань на довідники своєї системи. Можливо
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встановлювати значення для виду товару, виробника і сезону, як для одного товару, так і для
виділеної групи товарів.
Вкладка Видалення товарів відображає товари з нульовою кількістю, у яких не було
руху за вказану кількість місяців. Дія Видалити товар

виводить з дії товар і переводить

до виду товару "Немає інформації". Видалений товар відноситься до Виду товару, якщо в
ньому (після видалення товарів) відсутні товари, тоді видаляється і Вид товару, якщо товари
є - виводиться повідомлення про помилку.
На вкладці Додатково - є можливість Завантажити або Зберегти еталон Довідника
видів товару. Даний режим завантаження еталона Довідника видів товару призначений для
виправлення помилок дерева видів товару, шляхом порівняння поточного дерева з
еталонним.
Якщо товар був оприбуткований як початкові залишки і користувачеві необхідно
прив'язати даний товар до конкретного постачальника, то дана можливість реалізована в
пункті меню Товарознавство - Діагностика помилок - вкладка Товари початкових
залишків (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Насамперед встановіть Період за який був прихід. Для сортування відображення товарів,
скористайтеся фільтром: У порядку введення або Назва товару. Також, доступний
стандартний Фільтр по товару.
Якщо товар був прийнятий як початкові залишки, а потім оприбуткований від
конкретного постачальника, то такий товар відображається із зазначеним Постачальником
Компанія Торгсофт®
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у відповідному полі. Постачальник в даному полі означає, що саме від нього була остання
закупівля товару. Якщо необхідно класифікувати товар за постачальником, від якого
останній раз оприбутковувався товар, натисніть на кнопку Автоматично розподілити товар
на постачальника

. При натисканні на цю кнопку, відкриється вікно підтвердження

(Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

При натисканні на кнопку Так, система автоматично перерозподілить виділені товари на
постачальника, шляхом видалення їх з початкових залишків і перенесення в накладну від
цього постачальника, створену тією ж датою, що і початкові залишки. Нумерація накладних
від постачальників - поточна. Якщо натиснути на кнопку Ні, товар залишиться без змін в
поточному вікні.
Якщо виділено товари з частково зазначеним постачальником і в вікні підтвердження
натиснули на кнопку Так, то з'явиться вікно з товарами, які не поставлялися реальним
постачальником (Мал. 4). Після натискання на кнопку Закрити, відкриється вікно з
вибором постачальника для виділених товарів (Мал. 6).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

Якщо необхідно класифікувати товар нового (не того, від якого був останній прихід)
постачальника, натисніть на кнопку Розподілити товар на постачальника

, відкриється

вікно підтвердження (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

При натисканні на кнопку Так, відкриється вікно Вибір постачальника (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.2)

Після вибору постачальника зі списку або за допомогою Довідника

, натисніть на

кнопку Вибрати, система автоматично перерозподілить виділені товари на зазначеного
постачальника, шляхом видалення їх з початкових залишків і перенесення в накладну від
цього постачальника, створену тією ж датою, що і початкові залишки. Нумерація накладних
від постачальників - поточна. Якщо натиснути на кнопку Скасувати, товар залишиться без
змін в поточному вікні.
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5.2.16.1 Означування товару

Означування довідників необхідно в разі початкового імпорту даних з іншої програми і
подальшого зазначення посилань на довідники своєї системи. Можливо встановлювати
значення для виду товару, виробника і сезону, як для одного товару, так і для виділеної групи
товарів.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Для відбору товару, який необхідно означити у довідники, необхідно в фільтрах (полях)
Вид товару (1), Виробник (2), Сезон (3) вказати значення Не відзначено. Якщо при роботі
потрібно сортування для означення тільки по одному довіднику, значення Не відзначено вкажіть в потрібному фільтрі. Зверніть увагу на перемикачі І та АБО. При включенні
перемикача І відображається товар, який відповідає значенням полів як Вид товару, так і
Виробник. При включенні перемикача Або відображається товар, який відповідає хоча б
одному з полів.
Фільтри (поля) Вид товару (4), Виробник, колекція...(5) використовуються для
конкретного вказання значень довідників, щоб відфільтрувати потрібний товар. Фільтр Дата
зміни (6) служить для вказання періоду зміни товару. За замовчуванням це поточна дата.
Тобто, можна переглянути зміни означення товару на поточну дату.
Якщо в фільтрах (1-3) або в одному з них вказати значення Означено і в фільтрах (5-7)
вказати конкретні значення, буде можливо змінювати прив'язки до довідників для відібраної
групи товару.
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Після фільтрації, виділіть необхідний товар або групу, якщо означування проводиться
для списку товару. Потім натисніть кнопку Змінити.
У разі, якщо означування проводиться для одного товару, на формі редагування
Означування довідників товару відобразяться характеристики товару і поля для введення
значень для довідників Вид товару, Виробник, Сезон. У разі означування довідників для
кількох товарів на формі редагування Означування довідників товару, правіше полів
довідників відобразяться перемикачі Дозволити перезапис інформації. При включенні
перемикачів після вказання значень в полях довідників, автоматично змінюється
найменування товару відповідно до внесеної інформацією. Але автоматичні зміни можливі,
якщо вони дозволені в системі. Дозволити автоматичні зміни можна на вкладці Облік форми
Налаштування – Параметри.
Після означування, товар відображатиметься в списку при фільтрації за вказаними
значеннями довідників.
5.2.17 Ціна продажу
За допомогою даного пункту меню можна подивитися ціни продажу товарів в розрізі
центрів обліку. Також, є можливість зберегти ціни як усіх товарів, так і виділених окремо.
Можна також завантажити ціни продажу іншого центру обліку для того, щоб вона була
однакова по всій торговій мережі, якщо у Вас розподілена база даних.
Насамперед потрібно вказати Магазин (Центр обліку) за який будуть відображені ціни
продажу. Також, є можливість встановити Сезон, Колекцію виробника і Вид товару для
того, щоб звузити пошук по товару. Після задання усіх необхідних параметрів, вікно буде
мати наступний вигляд (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Дане вікно відображає наступні стовпці :
· Товар
· Штрих-код
· Ціна

Для пошуку товару можна скористатися полем Швидкого пошуку в якому можна
вказати за яким стовпцем буде здійснено пошук.
При натисканні на кнопку Передати/отримати інформацію через файл
відкриється список, де можна вибрати:
· Відкрити документ з файлу - дозволяє завантажити файл з Цінами продажу в

поточний Цент обліку.
· Зберегти Ціну продажу - зберігає ціну продажу обраних товарів поточного Центру

обліку.
· Зберегти усі Ціни продажу - зберігає ціну продажу усіх товарів поточного Центру

обліку.
За допомогою даного пункту меню Ви можете переглядати Ціни продажів, а також
зберігати поточні ціни на товар і відправляти цей файл на інший центр обліку (наприклад за
допомогою USB-накопичувача, ел. пошти і т.д.) для синхронізації цін торгової мережі.
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5.2.18 Розрахунок ціни для етикетки
Часто для залучення клієнтів і з метою підвищення обсягів продажів, господарі магазинів
використовують такий прийом: штучно піднімають ціни на свій товар, друкуючи на бирці
неіснуючу ціну. Потім встановлюють відсоток знижки від цієї ціни і отримують ціну на
товар, яка була раніше. Тим самим, господар не втрачає свій прибуток, в той час як покупці
бачачи знижки на товар думають, що в магазині зараз проводиться розпродаж.
Штучна ціна розраховується за такою формулою:
Ціна штучна = Ціна реальна / 1- (бажана знижка) / 100
Пр имітка: Тільки "Бажана знижка" ділиться на 100%
Ця функція доступна з пункту головного меню (Товарознавство - Розрахунок ціни для
етикетки). Відкриється однойменне вікно. В даному вікні в блоці Відображати товари за
допомогою перемикача вкажіть, який товар необхідно відобразити в даному вікні. Після чого
виділіть той товар на який необхідно розрахувати нову ціну, відштовхуючись від введеної
знижки. Далі натисніть на кнопку Встановити знижку етикетки

. Відкриється вікно, в

якому необхідно вказати бажану знижку на обраний товар. Після цього натисніть на кнопку
Записати.
Після виконаних дій є можливість роздрукувати нові етикетки на товар зі зміненою
ціною як в заданій кількості, так і в кількості на складі. Для цього, натиснувши на кнопку
Друк етикеток

та за допомогою меню, що випадає виберіть потрібний пункт меню. При

виборі пункту Друк етикеток в кількості на складі, колонка Кількість етикеток буде не
доступна до зміни, і кількість етикеток буде роздрукована відповідно до кількості даного
товару на складі. При виборі пункту Друк етикеток в заданій кількості, колонка Кількість
етикеток буде доступна до зміни, де Ви вручну можете ввести необхідну кількість.
5.2.19 Буфер друку етикеток
Буфер друку етикеток (пункт головного меню Товарознавство - Буфер друку
етикеток) призначений для накопичення підготовлених до друку етикеток для більш
раціонального використання паперу формату А4 (А5 і т.д.) при друку на офісному принтері.
Додати етикетки в буфер можна з будь-якої форми, де є опція їх Друку

(наприклад,

Стан склад, Прихідна накладна, Акт переоцінки).
Для додавання етикеток в Буфер друку, виконайте наступні дії (показано на прикладі
робочої форми Стан складу) (Мал.1):
1. Виберіть товари, для яких потрібно надрукувати етикетки (Мал. 1 (1)).
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Для пр искор ення вибор у р озташованих пор уч товар ів в таблиці, наведіть кур сор на
потр ібний товар і натисніть ліву кнопку миші. Увімкніть багатор ядковий ввід (комбінація
клавіш Ctrl+X) . На клавіатур і затисніть клавішу Shif t і клавішу пер еміщення кур сор а вгор у
(+1 товар вище за списком) або вниз

(+1 товар нижче за списком) . Для вибор у всіх

товар ів - натисніть комбінацію клавіш Ctrl+A.

2. При натисканні на кнопку Друк

(Мал. 1 (2)) із випадаючого меню потрібно

вибрати потрібну операцію (наприклад, Друк бирок на товари поштучно (Alt+P)) (Мал. 1
(3)).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

3. На формі Друк етикеток на товари, додайте вибрані товари в буфер друку етикеток
натиснувши на кнопки В буфер (Ctrl+Shift+B) (див. Рис.2). Програма повідомить про
додавання товарів в буфер друку етикеток.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Відкрийте робочу форму Буфер друку етикеток (пункт головного меню Товарознавство Буфер друку етикеток) (Мал. 3).
Ви можете переглянути додані в буфер етикетки по конкретному центру обліку (за
замовчуванням в буфері відображаються етикетки на товари по усіх центрах обліку). Для
цього, встановіть фільтр по потрібному центру обліку зі списку (наприклад, Магазин 1)
(Мал. 3 (1)). Для відображення етикеток з усіх центрів обліку, очистіть фільтр натисканням
кнопки Очистити

(Del) (Мал. 3 (2)).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)
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Можна міняти кількість етикеток для одного обраного товару. Для цього виберіть товар з
таблиці (Мал. 4 (1)) і натисніть кнопку Змінити

(Мал. 4 (2)). На формі, що з'явилася в

полі Кількість для друку, введіть за допомогою клавіатури потрібне число (Мал. 4 (3)) і
натисніть кнопку Записати

(Мал. 4 (4)). Кількість етикеток для друку за обраним

товаром змінено.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

Можна вказати однакову кількість етикеток для друку по усіх або декількох обраним
товарам. Для цього, виберіть з таблиці товари (Мал. 5 (1)) і натисніть кнопку Задати
кількість етикеток для обраних товарів (Ctrl + W)

(Мал. 5 (2)). На формі

Редагування кількості етикеток в полі введення, вкажіть потрібне число за допомогою
кнопки збільшення/зменшення значення

(Мал. 5 (3)). Задати число можна вр учну.

Натисніть кнопку Записати (Мал. 5 (3)). Кількість етикеток для друку за обраними
товарам змінено.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

Для видалення усіх етикеток з буфера друку, натисніть кнопку Очистити буфер
Кнопка Друк етикеток

.

дозволяє друкувати етикетки з буфера за трьома сценаріями

(Мал. 6):

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.2)
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1. Друк обраних етикеток (Ctrl+P) - друкуються обрані в таблиці буфера етикетки.
2. Друк всіх етикеток (Shift+Ctrl+P) - друкуються усі етикетки буфера.
При виборі будь-якого з вищевказаних сценаріїв відразу відкривається форма Друк
етикеток на товари (докладніше див. Друк штрих-кодів і бирок на товарам). Звер ніть увагу
на ваш поточний шаблон др уку

бир ок (встановлюється

за допомогою кнопки

Налаштування) . Для др уку етикеток на звичайному офісному пр интер і з викор истанням
папер у фор мату А4, потр ібно виставити шаблон др уку для цього фор мату.
3. Друк етикеток в кількості на аркуші (Ctrl+L) - дозволяє раціонально
використовувати папір формату А4 (А5 і т.д.) при друку на офісному принтері. При виборі
цього сценарію, відкривається форма Введення кількості етикеток в шаблоні і кількості
листів для друку (Мал. 7)

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.2)

Вкажіть кількість етикеток на аркуші в однойменному полі введення (Мал. 7 (1)) за
допомогою кнопки збільшення/зменшення значення

(наприклад, 40) (Мал. 7 (2)).

Ввести число можна вручну.
Задана кількість етикеток має відповідати шаблоном др уку бир ок (встановлюється за
допомогою кнопки Налаштування на фор мі Д р ук етикеток на товар и (Мал. 8) ) , тобто
р еальній їх кількості на ар куші.
Нижче програма покаже кількість повністю заповнених листів для друку, які будуть
повністю заповнені етикетками (наприклад, 4) (Мал. 7 (3)).
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Укажіть кількість листів для друку. Наприклад, потрібно надрукувати усі заповнені
листи, тобто в полі вводу вказуєте число 5 (за аналогією із заданням кількості етикеток на
аркуші) (Мал. 7 (4)). Натисніть кнопку Продовжити (Мал. 7 (5)). Відкриється форма Друк
етикеток на товари (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.2)

Натисніть кнопку Друк.
Після виведення на друк, програма пропонує видалити з буфера вже надруковані
етикетки. Перед видаленням, перегляньте надруковані листки і переконайтеся в тому, що
друк відбувся успішно. При необхідності не видаляйте надруковані етикетки з буфера, щоб
мати можливість надрукувати їх повторно.
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5.2.20 Передрукувати етикетку
Пункт меню Передрукували етикетку призначений для друку етикетки на товар
шляхом сканування штрих-коду або введення штрих-коду або артикулу вручну. Для цього
необхідно зайти в пункт меню Товарознавство - Передрукувати етикетку (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Для того, щоб етикетка надрукувалася, необхідно сканувати штрих-код товару в поле
Штрих-код / Артикул (Мал. 1 (1)) або ввести штрих-код або артикул вручну.
На формі доступний ряд налаштувань друку етикеток:
1) В поле Шаблон друку етикеток (Мал. 1 (2)) Ви можете вибрати необхідний
шаблон.
2) Перемикач Друк на принтер (Мал. 1 (3)) - якщо активовано даний перемикач, то
при скануванні штрих-коду, етикетка відразу буде роздрукована на принтері, якщо
вимкнений - етикетка буде показана на попередній перегляд.
3) Зупиняти сканування, якщо товар не знайдено (Мал. 1 (4)) - при активованому
перемикачі, в разі, якщо буде відсканований товар, якого немає на складі, програма
покаже відповідне повідомлення.
4) Друкувати одну етикетку (Мал. 1 (5)) - буде надрукована одна етикетка на товар
5) Друкувати в кількості на складі (Мал. 1 (6)) - роздрукується та кількість етикеток,
скільки даного товару на складі на обраному Центрі обліку
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6) В поле Центр обліку (Мал. 1 (7)) вказується центр обліку, для якого необхідно
надрукувати етикетки.
7) Додавати в буфер друку етикеток (Мал. 1 (8)). При активації даного перемикача
стає доступною група параметрів Параметри додавання в буфер друку етикеток
(Мал. 2) для можливості додавання товару в буфер друку етикеток:
· Додавати одну етикетку;
· Додавати в кількості на складі - при скануванні товару, він буде доданий в буфер в

кількості на складі (якщо товар знайдений на обраному центрі обліку та ще не був
доданий в буфер). Рекомендується очистити буфер друку етикеток для правильного
додавання товару в кількості на складі.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Параметри додавання в буфер друку етикеток визначаються відповідними настройками
на поточній формі. Якщо товар додається з форми передрукували етикетку в кількості одна
одиниця., то в той же самий час він може бути доданий з форми Буфер друку етикеток в
кількості на складі.
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5.2.21 Довідник піктограм
Даний пункт меню призначений для завантаження піктограми і подальшої прив'язки її до
виду товару. Після прив'язки піктограми до виду товару є можливість друку етикеток з
піктограмою виду товару.
Розглянемо на прикладі як це працює.
Насамперед завантажимо піктограму. Заходимо в пункт меню Товарознавство - Довідник
піктограм, відкриється відповідне вікно (Мал. 1) і натискаємо на кнопку Додати

.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Відкриється вікно Піктограма виду товару (Мал. 2) в якому потрібно ввести Назву
піктограми і після натискання на кнопку Відкрити логотип з файлу
збережену піктограму на комп'ютері.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Після збереження, піктограма з'явиться у вікні попереднього перегляду. Для того, щоб
відкрити піктограму в окремому вікні попереднього перегляду, слід натиснути на кнопку
. Видаляється піктограма після натискання на кнопку Очистити логотип

. Після

додавання піктограми натискаємо на кнопку Записати.
У вікні Довідник піктограм (Мал. 1) з'явиться рядок з піктограмами і Назвою
піктограми. При натисканні на кнопку Змінити

, відкриється вікно Піктограма виду

товару (Мал. 2) обраної піктограми для внесення змін до назви та піктограми. Кнопка
Видалити

, видаляє поточний запис.

Піктограму додано в Довідник піктограм. Далі слід прив'язати піктограму до виду
товару.
Заходимо в пункт меню Товарознавство - Вид товару, вибираємо зі списку необхідний
вид товару і натискаємо на кнопку Змінити

, відкриється вікно Вид товару (Мал. 3).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

316

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Для додавання піктограми потрібно натиснути на кнопку Відкрити логотип з файлу
, відкриється вікно Довідник піктограм (Мал. 1) в якому зі списку потрібно вибрати
необхідну піктограму та натиснути на кнопку Вибрати. Піктограма відобразиться у вікні
попереднього перегляду. Для того, щоб відкрити піктограму в окремому вікні попереднього
перегляду, слід натиснути на кнопку
кнопку Очистити логотип

. Видаляється піктограма після натискання на

. Після додавання піктограми натискаємо кнопку Записати.

Піктограма "прив'язана" до виду товару.

Як прив'язати піктограму виду товару при друку етикетки на
товар?
Прив'язати піктограму до виду товару при друку етикеток можна декількома способами.
1.При оприходуванні товара.
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2.В стані складу.
Розглянемо один з варіантів, як налаштовується і зберігається новий шаблон. Надалі
можна при друку просто вибрати необхідний шаблон для друку етикеток.
Розглянемо друк етикеток з пункту меню Склад - Стан складу.
Після того як зайшли в даний пункт меню, натискаємо кнопку Друк

, зі списку

вибираємо Друк бирок на товари поштучно/в кількості на складі. Відкриється вікно Друк
етикеток на товари (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

Натискаємо на кнопку Налаштування (Мал. 4 (1)), відкриється вікно Налаштування
друку бирок в якому необхідно вибрати формат друку (Мал. 4 (2)) і натиснути на кнопку
Змінити

(Мал. 4 (3)), відкриється вікно Налаштування друку бирок (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

В даному вікні необхідно встановити перемикач Використовувати піктограму виду
товару в шаблоні (Мал. 5 (1)) і натиснути на кнопку Налаштування (Мал. 5 (2)),
відкриється вікно програми FastReport (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 9.2.8.5)

Насамперед слід створити місце для відображення піктограми. Робиться це в такий
спосіб, натискаємо на кнопку Об'єкт "Малюнок" (Мал. 6 (1)) і в полі етикетки
встановлюємо курсор і натискаємо лівою кнопкою миші. Відкриється вікно Картинка,
натискаємо на кнопку ОК (Мал. 6 (2)). Далі в лівій колонці в полі DataSet вибираємо зі
списку Етикетки, а в полі DataField - Піктограма виду товару (Мал. 6 (3)). Після
виконаних операцій необхідно зберегти даний шаблон. Можна зберегти його в цей же
шаблон натисканням на кнопку Зберегти

, а можна створити новий, зайшовши в пункт

меню Файл - Зберегти як.... Після збереження шаблону закриваємо форму, в вікні
Налаштування друку бирок (Мал. 5) натискаємо ОК. До етикетки прив'язана піктограма,
для її перегляду виберіть і підтвердіть в вікні Налаштування друку бирок шаблон, який Ви
зберегли тільки що, натисканням на кнопку Зробити поточної

(Мал. 4 (4)). У вікні

Друк етикеток на товари (Мал. 4) натискаємо на кнопку Перегляд

, відкриється

вікно перегляду етикетки.
До виду товару додана піктограма, аналогічним способом можна додати піктограму до
будь-якого виду товару.
За допомогою даного пункту меню Ви зможете додавати піктограми до видів товарів і
друкувати етикетки на будь-які товари з піктограмою виду товару.
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5.2.22 Довідник поставок товару
Даний режим використовується для того, щоб користувачі програми мали можливість
створювати партії поставки і до вже створених партій поставки прив'язувати як існуючі, так і
нові прихідні накладні. Вибір партії поставки впливає тільки на Аналіз прибутковості
прихідної накладної, де також додана можливість із застосуванням відповідних фільтрів,
вказати необхідну партію поставки, після чого буде сформовано список прибутковості
прихідної(-них) накладних.
Для того, щоб почати користуватися партіями поставок, зайдіть в пункт меню
Товарознавство - Довідник поставок товару (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Насамперед, створюємо партію поставки після натискання на кнопку Додати
відкриється вікно Партії поставки (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

В даному вікні вказуємо Дату поставки, вводимо Назву, за необхідності, вказуємо
Виробника за допомогою Довідника

і Коментар. Далі вказуємо зі списку Статус:

Активний або Вилучений. Якщо обраний Активний - дану поставку можна вибрати для
прихідної накладної, а також в пункті меню Аналіз - Аналіз прибутковості прихідної
накладної. Якщо Вилучений - дана партія не відображається для вибору. У даному режимі у
Вас є можливість редагувати усі поля в будь-який момент.
Варто зазначити, що в даному режимі є можливість обмеження для обраної ролі
(користувача), Налаштування – Налаштування ролей.
Після створення партії поставки, оприходуємо новий товар або відкриваємо на
редагування існуючий прихід (Документ – Прихід товару - Вибрати існуючий прихід і
натискаємо на кнопку Змінити параметри приходу

).). У параметрах приходу з'явиться

новий список, що випадає Партія поставки (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Є можливість вибрати зі списку, або Довідника

, створеної раніше партії поставки.

Також, можна створити нову після натискання на кнопку Додати
(Мал. 2). При натисканні на кнопку Видалити

, відкриється вікно

, буде очищено поле Партія поставки.

Тепер в пункті меню Аналіз – Аналіз прибутковості прихідної накладної (Мал. 4),
можна аналізувати по партіях поставки, а не тільки за конкретною накладною. Для
зручності, додані фільтри по Центру обліку та Виробникові, які здійснюють фільтруючий
вплив на фільтри: Перелік прихідних накладних та Партія поставки.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

При зміні значень фільтрів, звіт не оновлюється. Для того, щоб зміни вступили в силу,
використовуйте кнопку Оновити

5.3

.

Документ

В даному розділі описуються опції програми, які дозволяють вести роботу зі всілякими
складськими документами (прибуткові та видаткові накладні, накладні списання, відомості
інвентаризації і т.д.). У цьому розділі описані такі розділи:
· Прихід товару
· Коригування закупівельних цін
· Перевірка прибуткових накладних
· Повернення товару постачальнику
· Повернення браку
· Реалізація товару
· Реалізація товару
· Реалізація товару VIP-клієнту
· Повернення
· Внутрішня передача
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· Списання товару зі складу
· Відомість інвентаризації
· Комплектація
· Торгівля з випискою рахунку
· Комерційна пропозиція
· Рахунок
· Повернення
· Формування замовлення постачальнику
· Замовлення постачальникові
· Склад постачальника
· Акт переоцінки
· Протокол переоцінки
· Розрахунок закупівельних цін
· Замовлення колекції
· Прайс-лист клієнта
· Реалізація зі складу та магазину
· Замовлення клієнта на виріб
· Виконання замовлення клієнта
· Замовлення віддаленого клієнта
· Виробництво готової продукції
· Операції маршрутного листа
· Замовлення на виробництво
· Планування виробництва
· Облік податкових накладних
· Замовлення торгової точки на склад
· Перенесення товару між прибутковими накладними
· Розподіл товару
· Ремонт
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Прихід товару

Даний пункт меню описує як здійснити прихід товару в програмі Тор гсофт. Детальніше
про прихід товару описано тут.
5.3.2

Коригування закупівельних цін

За допомогою даного пункту меню є можливість здійснити коригування по
закупівельним цінам в розрізі прихідної накладної.
Для початку заходимо в пункт меню Документ - Коригування закупівельних цін, де слід
Вибрати накладну

після натискання на відповідну кнопку. У вікні Перелік приходів

(Мал. 1) слід вибрати прихідну накладну і натиснути на кнопку Вибрати.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Після вибору прихідної накладної вікно Коригування закупівельних цін матиме такий
вигляд (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Дане вікно відображає наступні стовпчики:
· Штрих-код
· Назва
· Кількість
· Закупівельна ціна

У шапці вікна буде написаний номер прихідної накладної, дата приходу, постачальник і
центр обліку в який поступив товар з приходу. При натисканні на кнопку Змінити шапку
накладної

, відкриється вікно Прихід (Мал. 3) в якому є можливість змінити всі дані по

приходу.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Після внесення змін натисніть на кнопку Записати

.

Для того, щоб змінити закупівельну ціну, наведіть курсор на ціну поля Закупівельна
ціна, клікніть по ньому мишкою, введіть нову ціну та натисніть на клавішу Enter для
підтвердження. Щоб нова ціна вступила в силу, слід натиснути на кнопку Встановити
останню закупівельну ціну

.

При натисканні на кнопку Встановити закупівельну ціну

- відкриється вікно (Мал.

4) в якому необхідно вказати нову закупівельну ціну на виділені товари (працює
багаторядковий режим) і натиснути на кнопку Записати, вона відобразиться в стовпці
Закупівельна ціна.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

При такому способі зміни закупівельної вартості, необхідно перерахувати собівартість
для коректного відображення ціни закупівлі.
За допомогою даного пункту меню Ви зможете побачити і змінити закупівельні ціни
товару в розрізі прихідних накладних.
5.3.3

Перевірка прихідних накладних

Форма Документ - Перевірка прихідних накладних (Мал. 1) - служить для перевірки
накладних за сумами і для заборони редагування перевірених накладних. Як правило, це є
доступно тільки користувачеві з правами системного адміністратора.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Для контролю, виберіть потрібну прихідну накладну, позиціонуючись на ній.
Скористайтеся фільтрами по постачальнику, центру обліку та періоду для швидкого пошуку
потрібного документа.
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Щоб відкрити документ для перегляду і редагування, скористайтеся кнопкою
«Відкрити» (клавіша Enter). Відкриється знайома Вам форма Прихід товару (Мал. 2), де Ви
зможете змінити дані введення, якщо це необхідно.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

У правому нижньому куті екрана, віконце з фото товару, якщо є. Варто відзначити, що
дане віконце можна змінювати в розмірі і "перетягувати" в будь-яке положення в даному
вікні.
Після перевірки документа, поставте на ньому ознаку контролю, для чого натисніть
кнопку Контроль виконано (клавіша F2). Кнопка Відкрити - стане неактивною. Прихідну
накладну з ознакою Контроль виконано не можна викликати на редагування і з форми
Прихід товару. Виконати контроль можна для накладних як відкритого так і закритого
періодів (докладніше про закриття періоду див. тут), а скасувати контроль можна тільки для
документів відкритого періоду.
Для скасування ознаки Контроль виконано і дозволу редагування документа - натисніть
кнопку Скасувати контроль (клавіші Ctrl + F2).
Додана можливість надає обмеженим ролям проводити перевірку прихідних накладних,
що дозволяє власникові бізнесу довірити таку дію іншій людині.
Варто відзначити, що в вікні Перевірка прихідних накладних (Мал. 1), стовпець
Контролер, буде відображатися користувач, який встановив ознаку Контроль виконано.
Якщо контролер вніс зміни в картку товару, тоді він буде відображатися в стовпці Змінив.
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Повернення товару постачальнику

Дуже часто підприємці беруть товари у своїх постачальників під реалізацію, або з
відстрочкою по оплаті, наприклад, якусь нову продукцію, для того, щоб зрозуміти, наскільки
ефективними будуть його продажі. Іноді такі товари підприємці повертають постачальнику
за непотрібністю, щоб не "заморожувати" гроші в товар, який погано продається. Для цього
в програмі передбачений режим Повернення товару постачальнику (Документ Повернення товару постачальнику).
Для створення нового повернення необхідно натиснути на кнопку Додати

.

Відкриється вікно Повернення постачальнику (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

У цьому вікні необхідно вказати, котрому з постачальників оформляється повернення
(поле Постачальник), також необхідно вказати валюту повернення (поле Валюта), це
необхідно для коректного ведення товарно-грошового балансу з зазначеним постачальником.
Крім того, якщо облік ведеться з розділенням по підприємствах, необхідно заповнити поле
Підприємство. Поля Період, Дата і Номер заповнюються автоматично, але можуть бути
змінені вручну за потребою користувача.
При натисканні на кнопку Файли документа
документа (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Після заповнення всіх полів, потрібно натиснути на кнопку Записати

. Тим самим,

буде створена "шапка" накладної повернення постачальнику (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Слід звернути увагу, що в "шапці" накладної, користувач може також бачити свій борг
перед цим постачальником на певну дату. Якщо число боргу з мінусом, то це означає, що
постачальник винен користувачеві.
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Для додавання товару в накладну повернення, користувач може сканувати штрих-код
товару, що повертається. Також, можна вибрати товар за допомогою кнопок Вибрати зі
складу

та Вибрати зі складу за видами товару

.

Пр имітка. Як тільки товар потр апив в документ, він уже вважається повер нутим
постачальнику.
У таблицю Склад повернення постачальнику додано колонку Номер накладної
постачальника, в якій відображається інформація з прихідного документа, з якого
здійснюється повернення (внутрішній номер накладної постачальника і дата). Якщо
повернення товару здійснюється з кількох приходів, то номера накладної постачальника
будуть перераховані через крапку з комою. Також дана колонка додана на форму Перелік
поставок, а в шаблон друку звіту Накладна постачальника додано дане Номер накладної
постачальника (формат виведення даних аналогічний відображенню номера накладної в
однойменній колонці).
Крім того, товар можна вибрати за допомогою кнопки Вибрати з переліку поставок
. При натисканні на кнопку буде відкриватися форма Перелік поставок (Мал. 4), в якій буде
відображатися інформація про всі поставки товару від даного постачальника.

Мал. 4 (версія програми 2020.4.2)

У відповідних колонках буде відображатися інформація про назву товару, скільки було
поставлено даного товару від постачальника (колонка Поставлено), його артикул, скільки
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було повернуто даного товару постачальнику (колонка Повернуто), дата останньої поставки
товару, максимальна ціна, мінімальна ціна товару, ціна в валюті, кількість на поточному
складі і валюта поставки. Для вибору потрібного товару, необхідно клікнути по потрібного
товару мишею і натиснути на кнопку

по центру внизу екрану. Після чого, товар

потрапить в документ повернення постачальнику в кількості однієї штуки. Для зміни
кількості товару, що повертається, необхідно двічі клікнути по товару і у вікні, вказати
необхідну кількість. У цьому ж вікні можна переглянути закупівельні і роздрібні ціни даного
товару після натискання на кнопку

. Для підтвердження введеної кількості,

користувач повинен натиснути на кнопку Записати

. У відповідних колонках на формі

Повернення товару постачальнику відображається інформація про назву товару, його
штрих-код, повернуту кількість, закупівельну ціну (колонка Ціна), суму закупівлі (колонка
Сума), роздрібну ціну (колонка Ціна по прайсу) і артикул.
Перемикач Надходження на центр обліку накладної повернення постачальнику. При
включеному перемикачі автоматично буде встановлений фільтр по центру обліку,
відповідний до відправника в накладній повернення постачальнику, тобто будуть
відображатися і додаватися в повернення тільки ті товари, які були реалізовані на поточному
центрі обліку.
При натисканні на кнопку Вибір існуючого повернення

, користувач може

викликати на редагування раніше створений документ повернення постачальнику. Для змін
параметрів документа (перепризначення постачальника або валюти), є кнопка Змінити
. Для друку накладної повернення служить кнопка Друк

параметри документа

-

Друк накладної, або Друк товарної накладної № ТОРГ - 12. Вар то відзначити, що
змінна Підстава автоматично заповнюється текстом "Повер нення неякісного товар у"
виключно пр и др уку товар ної накладної пр и повер ненні товар у постачальнику. Для
завантаження товару з терміналу збору даних служить кнопка Завантажити товар з
терміналу збору даних

.

У шаблон друку Накладна постачальника додано поле Серійні номери. Для кожного
товару з гарантійним обліком, включеного в повернення постачальнику, список серійних
номерів виводиться рядком через крапку з комою. Для того, додати змінну, необхідно
налаштувати шаблон друку.
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Повернення браку

Даний пункт меню описує, як зробити повернення браку постачальнику за допомогою
програми Тор гсофт. Детально про повернення браку описано тут.
5.3.6

Реалізація товару

У цьому розділі докладно описано про види реалізації товару, а також гарячі клавіші:
· Опис і можливості формиРеалізація;
· Особливості продажу товару VIP-клієнтам
· Решта на картку;
· Гарячі клавіші.
5.3.6.1

Реалізація товару

Список гарячих клавіш для роботи на формі Реалізація та спосіб задати нові читай тут.
Для проведення операції реалізації виберіть пункт Документ - Реалізація (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Зовнішній вигляд форми налаштовується в пункті меню форми Вид. Для зручності
роботи, Ви можете включити відображення додаткової панелі з великими кнопками, а також
включити відображення фотографії товару. Віконце з фото відображається внизу форми,
праворуч від поля Сума до оплати. При натисканні на кнопку Перемістити фотографію

,

фото товару можна переміщувати в будь-яке місце на формі. Для того, щоб повернути
фотографію в статичне положення, використовуйте кнопку Закріпити фотографію
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Також можна налаштувати Відображення екрана покупця (доступно при активованій
додатковій опції Підключення дисплея покупця), який буде інформувати покупця про
придбані товари на окремому моніторі. На формі частково дублюється інформації з
Реалізації. Використання другого монітора дозволить відобразити набагато більше
інформації, на відміну від дисплея покупця. Детальніше про екран покупця читай тут.
При натисканні на кнопку Змінити параметри документа

, відкриється вікно

Реалізація (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

В даному вікні є можливість внести коректування в параметри документа, такі як:
· Період;
· Дата;
· Номер.

Вказати Вид торгівлі:
· Роздріб;
· Опт.

Встановити ряд перемикачів:
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· Установка знижки вручну - при встановленому перемикачі вікно % знижки доступне

для редагування. Ручна знижка (знижка документа) має найвищий пріоритет, яка
застосовується до всіх товарів в реалізації
· Застосувати ручну знижку незалежно від обмежень (максимальна знижка у виді

товару, виробникові);
· Відновити товарні знижки;
· Продати товар за останньою закупівельною ціною.

Вибрати зі списку Підприємство і записати Коментар, якщо необхідно. При натисканні
на кнопку Файли документа, можна прикріпити файли документа (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Даний режим дозволяє прикріпити безліч документів, а також переглянути,
скопіювати або видалити обраний файл.
По завершенню установки необхідних параметрів натиснути на кнопку Записати.
При натисканні на кнопку Друк, доступний список звітів (Мал. 4):
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

· Налаштування друку чека - відкриється вікно програми FastReport для редагування

чека. У шаблон друку чека додані дані "Кількість в упаковці" і "Кількість штук
метричного товару". Це дасть можливість налаштувати шаблон, щоб до назви товару
автоматично додавати текст (в уп-ці N од.). Для цього необхідно редагувати шаблон і
додати необхідні поля.
· Друк етикеток - відкриється вікно для друку етикеток на товар.
· Накладна - відкриється вікно видаткової накладної на перегляд з можливістю

зберегти в різні формати або відправити на друк.
· Податкова накладна - відкриється вікно податкової накладної на перегляд з

можливістю зберегти в різні формати або відправити на друк.
· Баланс - відкриється вікно картки взаєморозрахунків на перегляд з можливістю

зберегти в різні формати або відправити на друк.
· Баланс за період - відкриється вікно картки взаєморозрахунків із зазначенням періоду

на перегляд з можливістю зберегти в різні формати або відправити на друк.
· Звіт продавця за товаром - відкриється вікно Продаж товару продавцем за період,

де Ви можете подивитися, які реалізації здійснив той чи інший продавець за вказаний
Вами період.
· Товарний звіт за видами товару - Ви можете переглянути звіт за певними видами

товарів.
· Друк гарантійного талона - відкриється вікно гарантійного талона (гарантійного

товару) на перегляд з можливістю зберегти в різні формати або відправити на друк.
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· Друк товарної накладної № ТОРГ - 12 - відкриється вікно товарної накладної на

перегляд з можливістю зберегти в різні формати або відправити на друк. Додані
змінні: Адреса, ІПН, КПП. Вар то відзначити, що змінна Підстава автоматично
заповнюється текстом "Повер нення неякісного товар у" виключно пр и др уку
товар ної накладної пр и Повер ненні товар у постачальнику.
· Друк

товарно-транспортної накладної №1-Т - відкриється вікно товарно-

транспортної накладної на перегляд з можливістю зберегти в різні формати або
відправити на друк. Додані змінні: Адреса, ІПН, КПП.
· Друк рахунку - відкриється вікно рахунок-фактури на перегляд з можливістю зберегти

в різні формати або відправити на друк.
· Друк рахунок-фактури (для РФ) - відкриється вікно рахунок-фактури (РФ) на

перегляд з можливістю зберегти в різні формати або відправити на друк. Вар то
зазначити, що дані поля ІПН / КПП пр одавця і покупця в р ахунку-фактур і (для РФ)
бер уться для:

Шпокупця: кар тка клієнта - закладка Інше - Індивідуальний податковий номер ;
Шпр одавця: Налаштування - Тор гівельна мер ежа - вер шина дер ева з центр ами
обліків - поле Ідентифікаційний код

· Налаштування друку накладної - відкриється вікно (Мал. 5) з можливістю вибору

Методу сортування товарів.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

Після вибору необхідних параметрів натисніть Записати.
При відкритті форми, автоматично створюється документ реалізації, запис про який
відображається у верхній частині панелі, наприклад, Реалізація товару в роздріб №17 від
14/06/2017.
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Якщо реалізація проводиться клієнту з дисконтною карткою, необхідно зчитати її
штрих-код у поле ШК/Арт, де автоматично встановлюється курсор при вході в форму
реалізації. Інформація з особистої картки клієнта відобразиться на панелі Інформація
клієнта. Варто відзначити, що якщо Ви не хочете, щоб продавець мав можливість вводити
номер дисконтної картки вручну (для виключення можливості використання чужої картки
продавцем при продажу товару), то необхідно в пункті меню Налаштування - Параметри Доступ включити перемикач Заборонити продавцеві вводити номер дисконтної картки
товару з клавіатури (тільки сканером).
Потім зчитується штрих-код товару, після чого товар запишеться в реалізацію в
кількості 1 шт. за замовчуванням (можна встановити перемикач у вікні реалізації, де
відображається Сума до оплати - Запитувати кількість товару), після цього програма буде
запитувати кількість товару, що продається, а також відображати кількість товару на складі
(Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.2)

В поле Підготовка товару до продажу можна записати коментар. При встановленій
галочці Розраховувати кількість за формулою, в поле Підготовка товару до продажу,
можна ввести числову формулу (напр иклад, 2 + 2, 3 * 4) для зручності розрахунку необхідної
кількості товару. Результат виразу буде записаний в поле К-сть (зр учно викор истовувати,
напр иклад, пр и пр одажі плитки і т.д.) .
Якщо вказано Вид торгівлі-Опт, то при додаванні товару в реалізацію, на даній формі
буде відображатися оптова ціна товару.
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Також є можливість замість штрих-коду товару в поле ШК/Арт вводити артикул. При
цьому, якщо введений штрих-код або артикул мають кілька товарів, буде представлена 
можливість вибору потрібного товару.
Варто відзначити, що назва поля ШК/Арт змінюється в залежності від налаштувань
програми:
· ШК / Арт / Назв, якщо в пункті меню Налаштування - Параметри - Облік в поле

Пошук товару встановлено значення За шк / арт. / назвою;
· ШК / Арт / С.Н., якщо в пункті меню Налаштування - Параметри - Облік в поле

Пошук товару встановлено значення За серійним номерам;
· Артикул, якщо в пункті меню Налаштування - Параметри - Облік в поле Пошук

товару встановлено значення За артикулами.
Поле № Диск служить для введення номера дисконтної карти вручну. Найчастіше дане
поле служить для введення коротких номерів дисконтних карт, коли облік дисконтних карт
ведеться без сканера і на картках немає штрих-коду.
Інформація про розрахунок суми реалізації відображається внизу вікна.
Є можливість дізнатися ціну товару на складі, не додаючи товар в реалізацію. Для цього
в поле ШК/Арт введіть штрих-код товару і натисніть CTRL + ENTER, після чого
відкриється вікно Ціна товару на складі (Мал. 7), в якому відображається інформація про
Роздрібну і Оптову ціну товару, а також його Кількість на складі.

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.2)

Варто відзначити, що якщо в настройках системи дозволено продаж з усіх торгових
точок (Налаштування - Параметри - Облік - Дозволити продаж з усіх торгових точок на
формах "Реалізація" і "Торгівля з випискою рахунку") і товар знаходиться на декількох
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центрах обліку або, наприклад , товар має повторюваний штрих-код, дане вікно
відображатися не буде.
Доступні дії на формі Реалізація:
Змінити запис введеного товару. Дає можливість змінити кількість товару і ввести
знижку на товар в реалізації. Якщо у користувача є права власника, то він має можливість
змінити ціну товару, що продається. Якщо на товар встановлена Уцінка, то у вікні Склад
реалізації буде попередження Увага товар уцінений (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.2)

Видалити запис виділеного товару. Варто зазначити, якщо включена опція в
Налаштування - Параметри - Доступ - Реєструвати видалення товару з реалізації, то в
залежності від обраних там пунктів, необхідно буде виконати дії, які описані до кожного з
режимів.
Вибір клієнта. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Клієнти, з якого
необхідно вибрати клієнта, якому виконується реалізація. Інший способи вибору клієнта сканування дисконтної картки клієнта (її штрих-коду) за умови, що курсор знаходиться в
полі ШК/Арт.
Додаткова реалізація. Відкривається друге вікно реалізації. При роботі буває так,
що відбувається реалізація товару одному покупцю, він відходить, щоб добрати товари, які
забув. Далі з'являється другий покупець. Щоб сканувати товар другого, доводиться або
скасовувати товари в реалізації, або просити почекати, або пробивати товар на пам'ять вже
після продажу першому. Для вирішення даної ситуації була додана можливість відкриття
другої реалізації.
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Вибрати реалізацію. Вибір існуючої реалізації. Використовується для реалізацій
VIP-клієнтам.
Вар то зазначити, що р еалізацію не можна відкр ити на р едагування під обмеженим
кор истувачем пр огр ами, якщо виконуються всі пер ер аховані умови:
· обр ана р еалізація пов'язана з пр одавцем;
· цей пр одавець не відповідає поточному;
· встановлений р ежим зв'язку з пр одавцем і пр одавець р еєстр ується один р аз пр и вході

в пр огр аму;
· поточний кор истувач не володіє пр авами системного адміністр атор а, тобто не

Власник магазину.
Змінити параметри документа. Зміна параметрів документа. Є можливість
коригувати період документа, дату, його номер, встановити на реалізацію знижку вручну.
При включенні перемикача застосовується знижка на товар.
Вибір товару зі складу. Застосовується для пошуку товару на складі. Вибір
робиться із загального списку товарів за допомогою потрібних фільтрів. Інший спосіб
вибору товару - сканування штрих-коду товару.
У 9 версії програми здійснена функція додавання товару і введення кількості за
допомогою комбінації CTRL + Q. Виберіть необхідний товар, натисніть CTRL + Q,
з'явиться вікно в якому потрібно ввести кількість товару, що продається, натискаємо кнопку
Продати. Після виконаних операцій з'явиться вікно в правому нижньому кутку програми
Обраний товар. В даному вікні буде відображатися товар, який буде йти в реалізацію. Є
можливість змінювати кількість товару, що продається, прямо в цьому вікні, натиснувши в
колонці Кількість в необхідному рядку. Якщо товар буде вибраний за допомогою
многострочного режиму (включити режим багаторядкового вибору CTRL + X), з'явиться
вікно в якому потрібно вибрати в якій кількості товар буде доданий в реалізацію: По одній
одиниці, В кількості на складі, або Задати кількість. Тиснемо кнопку Додати. З'явиться
вікно Обраний товар, описане вище. Після того, як весь товар доданий, тиснемо кнопку
Вибрати (по центру екрана внизу). Товар додасться в реалізацію в заданій кількості.
Вибір товару зі складу за видами товару. Товар на складі відображається за
видами товару. Відображається дерево довідника видів товару, і при фіксації на будь-якiй
формi показується товар, що належить цьому виду. Пошук товару по артикулу, штрих-коду,
найменуванню, ціною. Цей режим може бути зручним, якщо на формі вибору товару за
видами вимкнути перемикач Вид. В цьому випадку стає недоступним дерево видів товару і,
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для пошуку потрібного товару, користувачеві необхідно ввести у відповідні рядки пошуку
інформацію про один або декількох параметрів: артикул, штрих-коді, найменуванні, ціною.
Будь-який з цих параметрів дозволяє вибрати всі товари, що містять цю інформацію і
включити в продаж. Ця форма дозволяє робити вибір швидше, ніж форма Вибору товару зі
складу, тому що при відкритті відображає тільки необхідну інформацію або не відображує
нічого.
Також стає недоступним дерево довідника видів товару в тому випадку, якщо в
Параметрах включений перемикач Дозволити продаж з усіх торгових точок на формах ''
Реалізація '' і '' Торгівля з випискою рахунку ''.

Вибрати товар за розміром. Здійснюється вибір товару по необхідному розміру. У
формі, що відкрилася необхідно вказати необхідний розмір і натиснути на кнопку Шукати.
Розукомплектувати. Застосовується

при

необхідності

розукомплектації

комплектів, для продажу складових комплекту окремо. Використовується для забезпечення
попередньої

підготовки

(розкриття

коробок)

складових

товарів

для

продажі.

Використовувати попереднє розкриття (розукомплектації) необов'язково, так як при
включенні складеного товару в реалізацію, користувачеві буде запропоновано вибрати всю
коробку або будь-яку її складову частину, а також виконати розукомплектацію, якщо на
складі недостатньо частин для продажу.
Вибрати послугу. Здійснюється вибір послуги для подальшої її "реалізації".
Вибрати шаблон. При натисканні на кнопку, здійснюється вибір шаблону
комплектації. У реалізацію буде додано товар, який входить до складу шаблона. Також,
якщо сканувати штрих-код / артикул шаблону, склад товару шаблону буде додано в
реалізацію.
Підгонка суми. Призначений в торгових точках, де можлива реалізація товару за
договірною ціною. Вказується кінцева договірна сума реалізації.
Оплатити. Дублюється велика кнопка внизу панелі. Оплата може проводитися
звичайному клієнту (Мал. 1), коли вказується сума покупки, внесена клієнтом сума і
розраховується здача. Також може бути оплата за безготівковим розрахунком. Крім того,
продаж може здійснюватися VIP-клієнту.
Видати гроші з каси. Застосовується для видачі грошей з каси на потреби фірми,
розрахунки з контрагентами і для оплати VIP-клієнтів.
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Внести гроші в касу. Операція, зворотня попередній. Вносяться гроші, не пов'язані
зі складськими документами.
Інкасація. Під інкасацією розуміється процес вилучення грошей власником з каси.
Інкасація зменшує залишок грошей в касі на суму, зазначену в ній. Вказуються дата, час,
об'єкт обліку інкасації. Вноситься сума інкасації, вказується інкасатор. При необхідності,
може бути зареєстрований новий інкасатор за допомогою кнопки Додати.
Здати виручку. Мається на увазі переказ грошей з каси об'єкта обліку в центральну
касу. На відміну від інкасації при здачі виручки, гроші не зникають із системи, а
переводяться в іншу касу (власника) для подальшого врахування витрат. Це відповідає
повному фінансовому обліку і якщо Ви збираєтеся вести облік витрат, то рекомендується
використовувати саме Здачу виручки для вилучення грошей.
Видалити оплати. Операція, яка видаляє оплати з діючої накладної (Реалізації).
Продати подарунковий сертифікат. Здійснюється продаж подарункового
сертифіката по штрих-коду на ньому. Можливо тільки після активації платної функції
Подарункові сертифікати.
Звіт по реалізації за день. Можливість роздрукувати звіт по реалізаціям зроблених
за день. Також є можливість роздрукувати повний звіт за день, в якому відображаються такі
елементи: 1. Дата і час відкриття касового дня (перша операція), 2. Дата і час закриття
касового дня (остання операція), 3. Кількість операцій (чеків) реал. + повернення, 4.
Кількість реалізацій, 5. Кількість повернень, 6. Сума реалізацій готівка, 7. Сума реалізацій
безгот, 8. Сума повернень, 9. Сума в касі на початок дня, 10. Сума в касі на кінець дня, 11.
Сума інкасації (здавання виручки), 12. Сума надходжень до каси з р / р, 13. Сума вилучень з
каси на р / р, 14. Сума інших приходів, 15. Сума інших витрат, 16. Касири в цей день (хто
здійснював продажу), 17. Назва каси, 18. Об'єкт обліку, 19. Дата друку.
Товарний звіт за період. При натисканні на цю кнопку, відкриється вікно Звіт по
проданим товарам. У ньому слід вказати інтервал часу, за який Ви хочете переглянути звіт.
Також в цьому вікні вкажіть Вид торгівлі і Формат звіту. Після чого, натисніть на кнопку
Створити звіт. У вікні, Ви побачите звіт по продажах за введений період.
Варто відзначити, що в Звіті по реалізації за день і в Товарному звіті за період є
можливість вказувати Час продажів. Це дає можливість побудувати звіт за вказаний
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проміжок часу періоду (якщо ми р обимо звіт за кілька днів, то в нього потр аплять
пр одажі зазначеного пр оміжку часу по кожному дню пер іоду звіту) .

Звіт по касі за день. При натисканні на цю кнопку, відкриється звіт по касі за
поточний день.
Друк. З меню, що випадає виберіть потрібний пункт.
Вибір продавця. Дана кнопка служить для вибору продавця вручну. Якщо
реалізація зв'язуються з продавцем, але частину реалізацій здійснює сам власник фірми, або
інший продавець і ці реалізації повинні виключатися з розрахунку зарплати продавців. Як
правило, вибір продавця здійснюється шляхом сканування його бейджа.
Зберегти. Збереження накладної в обраному форматі, збереження прайс-листа.
Замовлення товару та передплата. Кнопка служить для оформлення і видачі
замовлень. Варто зазначити, якщо активована дод. функція Розрахунок зарплати, при
видачі замовлення, він записується на співробітника і бригаду, які брали замовлення. Це
зручно для розрахунку зарплати і ведення обліку.
Додаткові дії. При натисканні на кнопку, є можливість сформувати Повний звіт за
день

. Даний звіт надає можливість переглянути перелік руху товару, реалізації,

товарного звіту.
Розрахунок накопичувальної знижки за підсумками місяця застосовується для
оптової торгівлі. Знижка розраховується відповідно до політики знижок для зазначеного
клієнта за підсумками місяця.
Отримати інформацію з терміналу збору даних. При натисканні на цей пункт,
програма пропонує користувачеві вибрати текстовий документ, який вивантажений раніше з
терміналу збору даних, якщо користувач застосовував термінал збору даних для продажу
товару.
Реєстрація початку роботи. Здійснюється для визначення часу приходу на
роботу працівника магазину (продавця).
Реєстрація закінчення робочого дня. Здійснюється для визначення часу
закінчення роботи працівника магазину (продавця). Якщо активована додаткова функція
Розрахунок зарплати і вихід реєструє співробітник, який знаходиться в діючій бригаді, то
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програма автоматично вимагатиме перезміну, так як продавці можуть продавати далі,
змінюючи склад бригади.
Наявність розмірів моделі. При натисканні на цей пункт відкриється вікно
Наявність розмірів моделі в торговій мережі (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.2)

Для початку потрібно вибрати Центри обліку, для цього необхідно зайти в пункт меню
Налаштування - Вибір центрів обліку (необхідні центри відзначити галочкою). Скануємо
штрих-код або артикул моделі (або вводимо вручну). Також можна ввести назву моделі. Далі
потрібно вибрати необхідну модель і програма відкриє вікно в якому відображаються центри
обліку та розміри, які є у відображених центрів обліку, а також їх кількість.
Імпорт з Excel - після натискання на цю кнопку відкриється вікно Імпорт (Мал.
10). Дії, які можна виконати в даному вікні аналогічні діям, описаним в Імпорті товару.
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.2)

Даними діями здійснюється пошук існуючого товару, якщо такий є, то товар
підставляється в реалізацію, якщо немає - значить такий товар відсутній.
Заборонити повернення товару. Дана дія необхідно в тому випадку, коли потрібно
встановити заборону на повернення товару. Для цього необхідно вибрати товар зі складу
реалізації та натиснути на цю кнопку (також можна використовувати комбінацію клавіш
ALT + D). При натисканні на кнопку відкриється вікно Введення причини заборони на
повернення товару (Мал. 11), де у відповідному полі необхідно ввести Причину заборони
на повернення товару (максимальна довжина 64 символи) і Записати.

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.2)

Після чого на вказаний товар встановлено заборону на повернення, про що свідчить
піктограма

біля назви товару.
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При додаванні товару в повернення з ознакою заборони на повернення, буде виводитися
підтвердження про те, що на товар була встановлена заборона повернення і з якої причини,
продовжити повернення товару чи ні (Мал. 12).

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.2)

Варто зазначити, що у видатковій накладній такі товари відображаються червоним
кольором. Також в друковану форму видаткової накладної (реалізація) додані дані
Заборонено повернення товару (значення Так / Ні) і Причина заборони на повернення
товару.
Дозволити повернення товару. Скасовує ознаку заборони на повернення товару.
План продажів (дія активна за підключеної додаткової функції Розрахунок
зарплати). При натисканні на кнопку, відкриється вікно Виконання плану продажів (Мал.
13).
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Мал. 13 (Версія програми 2020.4.2)

В даному вікні відображається графік виконання плану продажів по діючій торговій
точці (загальний план) у вигляді двох стовпців:
· перший (синій) стовпець - фактичний виторг;
· другий (жовтий) стовпець - планований виторг.

В полі План продажів відображається перелік всіх планів, які доступні для
співробітника. При виборі плану, він автоматично перераховується і відображається на
графіку. Варто відзначити, що при зміні співробітника або центру обліку, список планів
стане пустим .
Також на графіку можна подивитися графік плану особистих продажів (необхідно, щоб
був створ ений План особистих пр одажів для цього співр обітника, а в Тор говій точці
встановлений метод обліку р оботи пр одавців бр игадна р обота з ур ахуванням особистих
пр одажів) . Для цього необхідно активувати перемикач Особистий план, а в полі План
продажів вибрати співробітника, після чого на графіку автоматично відобразиться план
особистих продажів для обраного співробітника.
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відкриється вікно, в

якому можна подивитися як рейтинг бригад, так і рейтинг співробітників по центрам обліку,
які доступні для співробітника.
Закрити касу. За допомогою даної дії можна проводити проміжні перевірки
залишку в касі, а також є можливість закрити касу. При виборі дії Закрити касу,
відкривається вікно Покупюрна перевірка каси (Мал. 14).

Мал. 14 (Версія програми 2020.4.2)

Необхідно заповнити колонку Кількість, щодо кожного номіналу згідно наявності
купюр в касі. Для додавання в програму номіналу банкнот служить пункт меню
Налаштування - Валюта - таблиця Банкноти. Якщо для валюти каси, для якої пр оводиться
покупюр на пер евір ка, не заповнений пер елік банкнот (або всі банкноти виведені з дії) , то
пр и відкр итті фор ми Покупюр на пер евір ка відобр азиться повідомлення пр о необхідність
заповнити пер елік банкнот для зазначеної валюти.
Також в даному вікні можна побачити наступне:
· Залишок в касі - результат перевірки при вході в програму або результат останньої

перевірки попереднього касового дня;
· Виторг за день - сума виторгу по касі за день;
· Витрати з каси - сума оплат з каси за день;
· Разом в касі - сума в касі за підсумками поточної перевірки.
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· Сума розбіжності за підсумками поточної перевірки.

Зверніть увагу, що для користувача з роллю ПРОДАВЕЦЬ значення Разом по касі і
Сума розбіжності за підсумками поточної перевірки доступні тільки в тому випадку, якщо
в пункті меню Налаштування - Параметри - Доступ активний параметр Продавець може
бачити залишки в касі при здачі виручки та інкасації.
Також дана форма містить ряд дій:
· Зберегти

- служить для збереження результатів покупюрної перевірки залишку в

касі;
· Закрити касу
· Очистити

- для закриття касового дня;
- очищає результати поточної перевірки;

· Підсумки за день

- після натискання на дію відкривається форма Підсумки по

касі за день, яка містить інформацію про витрати по касі за день (Мал. 15).

Мал. 15 (Версія програми 2020.4.2)

Варто зазначити, що доступ до дії Підсумки за день

можна налаштувати в пункті

меню Налаштування - Параметри - Роль - Покупюрна перевірка - перемикач Дозволено
переглядати підсумки по касі за день при закритті каси.
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Остання перевірка. При натисканні на кнопку завантажуються результати
останньої покупюрної перевірки каси.
Також покупюрну перевірку можна провести в режимі перевірки залишку в касі при
вході в програму.

Картка клієнта. Вискакує картка обраного клієнта для перегляду і редагування.
Видалити ідентифікацію клієнта. Видаляє запис про обраного клієнта для даної
реалізації.
Додаткова інформація про клієнта. Відкриється вікно Додаткова інформація про
клієнта (Мал. 16) і служить для додавання або перегляду додаткової (довільної) інформації
про клієнта.

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.2)

В даному вікні відображаються два стовпці: Параметр і Значення. Для того, щоб
додати додаткову інформацію про клієнта, необхідно натиснути кнопку Додати
чого відкриється вікно Додатковий параметр (Мал. 17).
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Мал. 17 (Версія програми 2020.4.2)

У цьому вікні вказується Назва параметра і його Значення. Додана інформація буде
відображатися у вікні Додаткова інформація про клієнта (Мал. 16), яке, при необхідності,
можна закріпити, натиснувши на кнопку

, яка знаходиться в лівому верхньому кутку

панелі, щоб завжди відображалася додаткова інформація про клієнта.
Також, додаткова інформація додається / відображається в картці клієнта у вкладці Дод.
інфо.
Варто відзначити, що якщо по клієнту вже заповнена додаткова інформація, то значок
Додаткова інформація про клієнта буде мати такий вигляд

.

Додану Додаткову інформацію клієнта можна відобразити і роздрукувати в Витратній
накладній. Як налаштувати шаблон дивись тут.

Для зручності і швидкості роботи, кнопки Скасувати

і Скасувати всі

винесені з

кнопкової панелі. Також для зручності роботи, є можливість з форми Реалізація заходити на
форму Повернення.
5.3.6.2

Реалізація товару VIP-клієнту

Існує три режими роботи з VIP-клієнтами (докладніше про налаштування та особливості
роботи режимів див.VIP). Реалізація в кожному режимі має свої особливості:
1. Режим Вести товарно-грошовий баланс.
На формі Реалізація (Документ- Реалізація) натисніть кнопку Вибір клієнта

(або

скануйте карту VIP-клієнта). Відкриється форма Клієнти (докладніше див. Клієнти).
Встановіть фільтр по VIP-клієнтам у верхньому лівому кутку цієї форми. Виділіть
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потрібного клієнта натисканням лівої кнопки миші і натисніть на кнопку Вибрати.
Інформація про обраного клієнта відобразиться у верхній частині форми Реалізація (панель
Інформація про клієнта) (Мал.1):

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

В поле Борг, після натискання на напис Розрахувати (Мал.1 (1)), з'явиться інформація
про борг клієнта. У разі наявності боргу, можна оплатити його до продажу нових товарів
цьому клієнту - натисканням кнопки Оплатити

(без додавання нового товару в

реалізацію) (Мал. 1 (2)). Відкриється діалогове вікно Оплата. В поле введення До оплати
буде автоматично записана сума боргу. При бажанні її можна скорегувати і оплатити частину
зазначеної суми.
Також погасити борг можна через Касовий ордер. Для цього на формі Реалізація
натисніть кнопку Внести гроші в касу

(Мал. 1 (3)). Відкриється однойменне вікно

(Мал. 2):
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

У ньому виберіть операцію Прийняти гроші від клієнта (Мал. 2 (1)) і натисніть на
кнопку Продовжити (Мал. 2 (2)). Відкриється форма Касовий ордер (Мал.3):

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

При натисканні на напис Розрахувати борг (Мал. 3 (1)), з'явиться інформація про суму
боргу клієнта (наприклад, Батрух Тарас повинен: 457 грн.). Навпроти цієї інформації
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натисніть на напис Погасити для автоматичного внесення суми боргу в поле Сума (вказати
суму в цьому полі можна вручну) (Мал. 3 (2)). Натисніть кнопку Записати

для

погашення зазначеного боргу.
Рекомендуємо оплачувати бор ги VIP-клієнтів чер ез "Касовий ор дер " лише в р ежимі
Вести товар но-гр ошовий баланс.
Для продажу товарів VIP-клієнту, додайте товар в реалізацію і натисніть кнопку
Оплатити

. З'явиться діалогове вікно "Оплата VIP-клієнта". Діалогове вікно "Оплата

VIP-клієнта" в цьому режимі виглядає так (Мал. 4):

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

Вказана сума поточної реалізації (покупки) (Мал. 4 (1)). Нижче розрахований сумарний
борг клієнта (з урахуванням цієї реалізації) (Мал. 4 (2)) і доступні наступні форми оплати
для різних випадків:
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· Прийняти гроші (для погашення частини поточного боргу клієнта) (Мал. 4 (3));
· Погасити борг (тільки для повного погашення боргу клієнта) (Мал. 4 (4)). При

натисканні на цю кнопку, відкриється діалогове вікно "Оплата". У ньому поле До
оплати заповнюється відповідно до розміру боргу - автоматично (Мал. 5). Вручну
немає можливості змінити зазначену тут суму. Заповніть поле Отримано і натисніть
кнопку Оплатити. Потім у вікні "Оплата VIP-клієнта" натисніть кнопку
Продовжити.

Мал. 5 (Версія програми 9.3.4)

· Повернути гроші (клієнт переплатив раніше за будь-які покупки і хоче повернути свої

гроші) (Мал. 4 (5)). При натисканні на цю кнопку, відкривається діалогове вікно
"Повернення грошей VIP-клієнта" (Мал. 6). Можна побачити борг клієнта
(від'ємний борг означає, що магазин повинен гроші клієнту). Внесіть потрібну суму в
поле Сума і натисніть кнопку Повернути.
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.2)

· Натисніть Продовжити для видачі клієнту товару без оплати (Мал. 4 (6)). В цьому

випадку, вся сума за покупку перейде в борг клієнтові.
· Кнопка Оплатити чек (для оплати тільки поточної реалізації) в цьому режимі

неактивна (Мал. 4 (7)). Для оплати тільки поточної покупки, натисніть кнопку
Прийняти гроші. Відкриється вікно "Оплата". В поле До оплати, введіть суму
поточної покупки і натисніть кнопку Оплатити. Вікно "Оплата" закриється. У
діалоговому вікні "Оплата VIP-клієнта" натисніть кнопку Продовжити.
2. Режим Пов'язувати оплати з реалізацією (при стандартному розрахунку умов
продажу).
Після сканування карти VIP-клієнта, з'являється форма "Неоплачені реалізації" (в разі
наявності у клієнта боргу) (докладніше див. Неоплачені реалізації VIP-клієнтів) із списком
неоплачених реалізацій цього клієнта. Неоплачені реалізації з простроченою оплатою будуть
виділені малиновим кольором. Слід проінформувати клієнта про наявність боргів. Можна
залишити борги без оплати, закрити форму "Неоплачені реалізації" і проводити продаж
товарів за аналогією з реалізацією для VIP-клієнтів в режимі Вести товарно-грошовий
баланс.
Оплатити борги клієнта можна з форми "Неоплачені реалізації" або закрити її і на
формі "Реалізація", натиснути кнопку Оплатити. Відкриється діалогове вікно "Оплата". В
поле До оплати, введіть потрібну суму і натисніть Оплатити.
Для проведення оплати боргів через форму "Неоплачені реалізації", виберіть зі списку
потрібну реалізацію (Мал. 7 (1)) і натисніть на кнопку Оплатити (Мал. 7 (2)):
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.2)

З'явиться діалогове вікно "Оплата VIP-клієнта". У заголовку вікна вказана дата
закінчення максимального терміну затримки оплати по цій реалізації (Мал. 7 (3)). Дата
продубльована нижче (Мал. 7 (5)). На формі сума по цій реалізації не вказана. Можна
побачити тільки загальний борг клієнта (Мал. 7 (4)).
Для оплати суми за цією реалізації натисніть кнопку Оплатити чек (Мал. 7 (6)). Якщо
оплата не прострочена, відразу з'являється діалогове вікно "Оплата" (Мал. 8). Введіть суму
в поле До оплати (Мал. 8 (1)) і натисніть Оплатити (Мал. 8 (2)):
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.2)

Якщо виплата по реалізації прострочена, то після натискання на кнопку Оплатити чек
з'явиться повідомлення про несвоєчасне погашення боргу з можливістю знизити знижку
клієнта для цієї реалізації на вказаний в налаштуваннях відсоток (зниження знижки діє
тільки пр и стандар тному р озр ахунку умов пр одажу. Пр и вдосконаленому р озр ахунку умов
пр одажу, таке повідомлення не з'являється) .
При виборі дії в цьому повідомленні з'явиться діалогове вікно "Оплата". В полі До
оплати, автоматично записується сума по цій реалізації (її можна корегувати). Натисніть
кнопку Оплатити. Реалізація оплачена.
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Натисніть на кнопку Продовжити для закриття діалогового вікна "Оплата VIPклієнта".
Оплачена таким чином реалізація буде автоматично видалена зі списку неоплачених
реалізацій (форма "Неоплачені реалізації").
Для погашення всього боргу клієнта на формі "Оплата VIP-клієнта" натисніть кнопку
Погасити борг (Мал. 9(1)).

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.2)

З'явиться діалогове вікно "Оплата". В полі До оплати, вказана сума боргу (її
корегувати не можна) (Мал. 9 (2)). Натисніть кнопку Оплатити. Борг оплачений. Потім
натисніть кнопку Продовжити для закриття діалогового вікна "Оплата VIP-клієнта".
Оплачені через погашення боргу реалізації не видаляються зі списку неоплачених (Мал. 10):
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.2)

При цьому, значення в колонках Оплачено і Борг не змінюється (Мал. 10 (1)).
Повторно оплатити ці реалізації не можна. Видаляються вони зі списку неоплачених
реалізацій вручну. Для цього, виберіть потрібну реалізацію (або всі реалізації за допомогою
гарячих клавіш Ctrl + A) (Мал.10 (2)) і натисніть на кнопку Видалити зі списку
неоплачених

(Мал. 10 (3)). Підтвердіть видалення і натисніть Закрити на формі

"Неоплачені реалізації".
Далі проводяться нові продажі товарів по аналогії з реалізацією для VIP-клієнтів в
режимі Вести товарно-грошовий баланс:
- додається товар в реалізацію і натискається кнопка Оплатити;
- у вікні "Оплата VIP-клієнта" доступний весь перелік дій (в т.ч. Оплатити чек
для оплати тільки діючої покупки клієнта).
3. Режим Часткова оплата з розшифровкою по товару
Для реалізації - сканується карта VIP-клієнта. В полі Борг після натискання на напис
Розрахувати - з'явиться інформація про борг клієнта. У разі наявності боргу у клієнта,
можна переглянути розшифрування боргу із зазначенням всіх неоплачених товарів. Для
цього, перед додаванням товарів в реалізацію натисніть кнопку Оплатити (Мал. 11):

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.2)

У розшифровці можна відзначити потрібні клієнтові товари для оплати. Для цього,
натисніть перемикач поруч з назвою потрібного товару (Мал. 11 (1)). Натисніть на кнопку
Оплатити (Мал. 11 (2)). Відкриється вікно Оплата. В поле До оплати буде автоматично
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

363

Торгсофт 2022.0.17

вписана вартість обраних товарів без можливості зміни цієї суми. Для решти неоплачених
товарів з розшифровки необхідно зробити повернення (наприклад, клієнт взяв без оплати 3
товара, а оплатив 1. Решта він захотів повернути).
Для продажу товару VIP-клієнту, додайте товар в реалізацію і натисніть на кнопку
Оплатити. У вікні Оплата VIP-клієнта (Мал. 12) доступні тільки дві функції: видати товар
клієнту без оплати (кнопка Продовжити) і оплата діючої покупки (кнопка Оплатити чек).

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.2)

Виберіть потрібну функцію.
При натисканні на кнопку Оплатити чек, відкриється вікно Оплата товару за
накладною Реалізація ... (Мал. 13). Дане вікно містить товар діючої реалізації. Необхідно
вибрати товар, який клієнт буде оплачувати і натиснути кнопку Оплатити.
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Мал. 13 (Версія програми 2020.4.2)

Також є можливість виписувати рахунок за вибраними товарами. Для цього слід
зазначити необхідні товари і натиснути на кнопку Виписати рахунок для обраних товарів
. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Рахунок (Мал. 14), в якому потрібно
вибрати Розрахунковий рахунок (якщо оплата буде проводиться за безготівковим
розрахунком), при необхідності залишити Коментар і натиснути Записати.

Мал. 14 (Версія програми 2020.4.2)
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Після чого відкриється вікно підтвердження, що "За обраним товарам створений рахунок
№ ... Перейти до рахунку?". За згодою, натисніть Так, і ви автоматично перейдете на вкладку
Виписані рахунки (Мал. 15). У разі, якщо Ви натиснули Ні, для швидкого переходу до
виписаним рахунком виділіть необхідний товар і натисніть на кнопку Знайти відповідний
рахунок

. Відкриється вкладка Виписані рахунки і буде виділений рахунок, який був

виписаний по обраному товару.

Мал. 15 (Версія програми 2020.4.2)

Дана вкладка служить для перегляду виписаних рахунків для діючого VIP-клієнта. За
допомогою фільтра Стан оплати (Мал. 15 (5)) можна відобразити неоплачені, частково
оплачені, оплачені, неоплачені і частково оплачені, а також переплачені рахунки. Для
того, щоб відобразити всі виписані рахунки даного клієнта, необхідно очистити фільтр
використовуючи кнопку Очистити

праворуч від фільтра.

Для оплати рахунку служить кнопка Оплатити рахунок

(Мал. 15 (1)). При

натисканні на кнопку відкриється вікно Оплата, в якому поле До оплати заповнюється
автоматично відповідно до суми рахунку (вручну не можна змінити зазначену тут суму).
Заповніть поле Отримано і натисніть на
безготівковим розрахунком, у вікні

кнопку Оплатити. У разі, якщо оплата за

Оплата активуйте перемикач

Безготівковий

розрахунок, далі виберіть Розрахунковий рахунок і натисніть Продовжити. Якщо при
створенні рахунку був зазначений розрахунковий рахунок, перемикач Безготівковий
розрахунок буде активований автоматично.
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При необхідності можна скасувати оплату за рахунком, використовуючи кнопку
Видалити оплату рахунку

(Мал. 15 (2)).

При натисканні на кнопку Видалити рахунок

(Мал. 15 (3)) можна видалити

вибраний рахунок.
За допомогою кнопки Надрукувати рахунок

(Мал. 15 (4)) можна роздрукувати

обраний рахунок.
Зверніть увагу! Виписані рахунки через режим Неоплачені товари VIP-клієнта на
формі Торгівля з випискою рахунку НЕ відображаються.
5.3.6.3

Решта на картку

Для можливості переведення суми решти по реалізації на дисконтну картку клієнта
необхідно активувати настройку Решта на картку в Налаштування - Параметри - Чек (Мал.
1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

Після активації перемикача, стають доступними настройки:
1. Округлення суми решти:
· Не округляти;
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· Округляти до цілого;
· До 10 цілих;
· До 100 цілих;
· До 1000 цілих

2. Додати до чеку як послугу - визначає те, яким чином буде зафіксований факт
зарахування суми решти на карту і як це буде відображено при друку чека:
· якщо перемикач активований, то сума решти на карту буде відображатися як

додаткова послуга в документі реалізації і в чеку окремим рядком. При цьому
(одноразово) буде створено вид товару Решта на карту і послуга Решта на карту
(бонуси), що належить до даного виду (даний вид товар у заноситься в список видів
товар у, для яких забор онений повер нення від клієнта без можливості видалення його
з цього списку) .
· якщо настройка виключена, то сума решти на карту заноситься окремим фінансовим

документом як небалансовая прибуткова. При видаленні оплати з реалізації даний
фінансовий документ також автоматично видаляється. Для відображення суми
решти, виплаченої готівкою або перерахованої на карту (бонуси) в налаштування
шаблону чека додані змінні Решта готівкою і Решта на карту (бонуси). Додавати
дані змінні чек має сенс тільки в тому випадку, якщо настройка Додати до чеку як
послугу вимкнена. В іншому випадку значення змінної Решта на карту (бонуси)
завжди дорівнюватиме 0.
Для кор ектного відобр аження значення р ешти на кар ту пр и др уку фіскальних чеків
пер еконайтеся, щоб в Виді товар у Решта на кар ту була встановлена настр ойка
Фіскальний (на відобр аження суми здачі в звичайних чеках дана настр ойка не впливає)
(Товар ознавство - Вид товар у) .
Також вар то зазначити, що пр и змішаному типі чека р ешта на кар ту в чеку
відобр ажатися не буде.
3. Текстова назва для "Решта на карту" - назва поля для решти на карту на формі
Оплата (Мал. 2).
Пр и збер еженні налаштувань, пер езапустіть пр огр аму.
Після активації настройки Решта на карту на формі Оплата стає доступним поле
Решта на карту (відображається тільки під час продажу іменованому клієнтові) (Мал. 2).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

368

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

Після заповнення поля Отримано, в поле Решта на карту буде підставлятися сума
решти, яка може бути переведена на дисконтну карту в якості бонусів. Дана сума
розраховується в залежності від значення Округлення суми решти. Наприклад, сума решти
дорівнює 114,35, то:
· не окр угляти - значення Решта на кар ту буде дор івнює 0 з можливістю вказати

довільну суму;
· окр угляти до цілого - сума здачі на кар ту буде дор івнювати 0,35;
· до 10 цілих - 4,35;
· до 100 цілих - 14,35;
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· до 1000 цілих - 114,35

Значення полів Решта і Решта на карту може бути змінено вручну. При зміні одного
поля, значення другого поля автоматично перераховується так, щоб в сумі решта і решта на
карту відповідали сумарній решті по реалізації (До оплати мінус Отр имано). При цьому, при
зміні значення поля Отримано, значення поля Решта і Решта на карту перераховуються
відповідно до встановленого налаштування Округлення суми решти.
Особливості роботи режиму Решта на карту з VIP-клієнтами (докладніше про
реалізацію товару VIP-клієнту див. тут):
1. Поле Решта на карту (Мал. 2) буде не доступно, якщо оплата не пов'язана з
реалізацією.
2. Решта на карту можлива, якщо оплата від VIP-клієнта пов'язана з конкретною
реалізацією (кнопка Оплатити чек або вибрати реалізацію зі списку неоплачених).
Зарахування бонусів на карту відбувається як коригування бонусів і відображається в
Аналіз руху бонусів (Мал. 3) і в Баланс з партнерами (Картка взаєморозрахунків) (Мал.
4) з відповідними коментарями. При видаленні оплат з реалізації, бонуси також
видаляються.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

Надалі використовувати зараховану решту на карту можна в вигляді бонусів
(Реалізація - кнопка Оплатити бонусами) (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

371
5.3.6.4

Торгсофт 2022.0.17
Гарячі клавіші Реалізації

На формі Налаштування вигляду форми Реалізація доступний список дій з
відповідними гарячими клавішами за замовчуванням та можливістю встановити нові. Для
цього на формі Реалізація перейдіть до пункту Вид - Налаштування вигляду форми (Мал.
1).

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.17)

Нова гаряча клавіша задається шляхом виділення рядка у колонці Призначена
навпроти потрібної дії та натисканням нової комбінації на клавіатурі (Мал. 2).
Нова комбінація може бути призначена, якщо вона:
· не призначена для іншої дії;
· не задана як стандартна комбінація, яка ще не переназначена;
· не потрапляє до списку гарячих клавіш, які не можуть бути призначені в принципі

(список таких комбінацій наведено під таблицею).
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Мал. 2 (Версія програми 2022.0.17)

Натиснувши кнопку Скасувати призначені гарячі клавіші, можна очистити всі
призначені комбінації та повернутися до початкових.
Важливо! При призначенні/зміні/скасуванні призначених гарячих клавіш потрібно
перезавантажити програму для введення в дію змін.
Довідка! При призначенні як гарячої клавіша для будь-якої дії зі списку:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Вибір клієнта;
Оплата бонусами;
Вибір зі складу;
Наявність товару на складах;
Рахунок з реалізації;
Додаткова реалізація;
Перегляд реалізації протягом дня;
Нова реалізація;
Редагувати реалізацію.

клавіші Пробіл слід мати на увазі, що в цьому випадку символ пробілу не буде
додаватися до поля введення штрих-коду та номера дисконтної картки. У випадку, якщо всетаки необхідно призначити клавішу Пробіл для однієї з цих дій, рекомендується
використовувати її в комбінації з Alt або Ctrl.
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Звер ніть увагу! Пр и викор истанні клавіші Alt, він зчитується як Ctrl+Alt. Також Не
р екомендується викор истовувати р ос/укр р озкладку пр и пр изначенні гар ячих клавіш.
Напр иклад,

пр и

англійській

р озкладці натискання

клавіші Alt+К

буде показана

собівар тість, а пр и р ос/укр р озкладці нічого не відбудеться. Також, якщо на р ос/укр
р озкладці для якоїсь дії пр изначити Alt+К, воно вважатиметься як Ctrl+Alt (лівий) +K на
р ос/укр р озкладці, а на англійській р озкладці Ctrl+Alt (пр авий і лівий) +K.
Нище наведено перелік гарячих клавіш форми Реалізації:
Анулювати чек
Ctrl+Alt+A
Баланс за період
Ctrl+Shift+B
Баланс
Ctrl+B
Внесення готівки
Ctrl+Alt+I
Внести гроші до каси
F10
Вставити
Ctrl+V
Вибір клієнта
Ctrl+K
Вибір продавця
Ctrl+S
Вибір зі складу за видами товаруCtrl+F11
Вибір товару зі складу
F11
Вибрати товар за розміром
Ctrl+T
Вибрати послугу
Ctrl+U
Видалити оплати
Ctrl+Shift+BkSp
Видати гроші з каси
F9
Видати замовлення
Ctrl+N
Вилучення готівки
Ctrl+Alt+O
Додаткова реалізація
Alt+R
Закрити касу
Alt+C
Заборонити повернення товару Alt+D
Звіт з реалізації за день
Ctrl+P
Звіт за касою за день
Ctrl+O
Змінити параметри документа Ctrl+F3
Інкасація
Ctrl+I
Калькулятор метричного товару Alt+M
Місце зберігання товару
ALT+G
Накладна
Alt+P
Наявність розмірів моделі
Alt+W
Наявність товару на складах
Ctrl+W
Надрукувати 0-чек
Ctrl+Alt+N
Надрукуватит X-звіт
Ctrl+Alt+X
Надрукувати Z-звіт
Ctrl+Alt+Z
Надрукувати звіт з реалізованих Ctrl+Alt+T
товарів
Надрукувати періодичний звіт Ctrl+Alt+P
Нова реалізація
Ctrl+F4
Ознайомлення з графіком
Ctrl+G
роботи
Оплатити бонусами
F2
Оплатити всі товари бонусами Ctrl+F2
Оплатити
F6
Останній чек
Ctrl+L
Перезмінка
Alt+Q
Підгонка суми
Ctrl+F6
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Повернення
Повний змін за день
Прийняти замовлення
Продати відріз
Розукомплектувати
Реєстрація початку роботи
Реєстрація закінчення роботи
Скасувати все
Скасувати
Собівартість товару
Створити рахунок за
реалізацією
5.3.7 Повернення
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F12
F8
Ctrl+M
Alt+X
Ctrl+R
Ctrl+Alt+Q
Ctrl+Q
Ctrl+Alt+BkSp
Alt+BkSp
Alt+K
Alt+B

Повернення товару в системі проводиться на формі Документ - Повернення (Мал. 1).
Форма також викликається з вікна Документ - Реалізація при натисканні кнопки
.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.2)

1. Якщо покупець надає чек на якому є штрих-код (такі чеки формуються за допомогою
програми Тор гсофт), то необхідно відкрити форму Повернення, установити курсор у поле
для зчитування штрих-коду (Штрих-код) і сканувати штрих-код на чеку. Створювати
документ Повернення у цьому випадку не потрібно . Документ створюється автоматично,
після зчитування штрих-коду чека. Якщо сканер не може прочитати код з чека, то з
клавіатури можна ввести числовий код чека, який розміщується під штрих-кодом. При
цьому, буде відкрите вікно Повернення товару за чеком (Мал. 2) з переліком товару,
придбаного покупцем за даним чеком.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.2)

На цій формі вкажіть товар для повернення, для чого поставте галочку лівіше товару
(інший спосіб - виділіть товар і натисніть на кнопку Вибрати). Якщо необхідно вибрати усі
товари, використовуйте кнопку Вибрати все (Ctrl + A). Для зняття галочок з товару,
служить кнопка Скасувати вибір (Ctrl + S). Якщо покупець хоче повернути не всю
кількість, а тільки частину, то необхідно натиснути на кнопку Задати кількість повернення
(F2) і задати необхідну кількість товару.
Для зручності вибору товару можливий пошук по Штрих-коду або по Назві товару.
Встановіть курсор в поле введення значення, виберіть по якому значенню буде проводитися
пошук (по штрих-коду або по назві), введіть значення і натисніть Enter:

§ якщо знайдено 100% збіг і цей товар раніше не був обраний, кількість товару, що
повертається встановиться = 1;

§ якщо знайдено 100% збіг і цей товар раніше був обраний, він збільшиться на 1;
§ можливий частковий пошук. При натисканні Enter пошук триватиме поки не буде
знайдено останній збіг. При частковому пошуку товар не вибирається і не
збільшується;

§ по досягненню максимальної кількості товару, що повертається при скануванні штрихкоду, виводиться повідомлення про те, що Досягнуто максимальну кількість товару,
що повертається.
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, виводиться вікно з підказками по

роботі пошуку по Штрих-коду і Назві.
Після вибору товарів для повернення, необхідно натиснути на кнопку Повернути товар.
Буде автоматично створена накладна повернення.
Потім на формі Повернення, натисніть на кнопку Повернути гроші ( "F6") і у вікні
Повернення грошей за товар (Мал. 3) натисніть кнопку Гроші повернено.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.2)

Якщо потрібно роздрукувати чек повернення, поставте галочку лівіше напису Друк чеку
повернення. Якщо оплата була проведена на Розрахунковий рахунок, поставте галочку
біля Додатково і відзначте Повернути все з розрахункового рахунку і виберіть зі списку
Розрахунковий рахунок. Якщо Ви відзначите Повернути в тій же формі, в якій була
зроблена оплата за товар, то гроші буде повернено в тій формі, в якій було здійснено
оплату.
2. Також повернути товар можна за допомогою кнопки Вибрати чек для повернення
або комбінацією клавіш "Ctrl + F11". Після чого, відкриється форма Перелік витрат,
де необхідно вибрати відповідну реалізацію. Після вибору реалізації, відкриється
вищеописане вікно Повернення по чеку (Мал. 2). Порядок вибору товару для повернення
аналогічний опису вище.
3. Якщо покупець не має чека покупки, то порядок дій буде іншим:
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o Створіть документ повернення (кнопка Створити повернення

або комбінація

клавіш "Ctrl + F4").
o Якщо клієнт має при собі дисконтну картку, скануйте її штрих-код, фіксуючись у поле
Штрих-код.
o Якщо для клієнту заведена дисконтна картка, але він не має її при собі, виберіть
клієнта з довідника Клієнти з допомогою кнопки Вибір клієнта

.

o Після введення клієнта, інформація з його особової картки відобразиться на панелі
Інформація про клієнта. Видалити дані про клієнта з режиму Повернення можна за
допомогою кнопки Видалити ідентифікацію клієнта

.

o Для різних неіменованих клієнтів, товар вводиться після створення документа.
o Введіть товар для повернення, скануючи його штрих-код. Якщо ж неможливо
сканувати штрих-код товару, виберіть його зі списку реалізованого товару при
натисканні на кнопку Вибрати з переліку реалізацій

(Мал. 4). У списку будуть

відображатися за замовчуванням товари за період, зазначений в настройках, як
максимальний термін повернення. Для зазначеного клієнта відобразяться тільки
товари, які куплені ним. За замовчуванням будуть відображатися товари, придбані на
поточному центрі обліку. При необхідності можна відобразити товари, придбані в
іншому центрі обліку, використовуючи відповідний фільтр. Для того, щоб відобразити
перелік товарів по всім центрам обліку, очистіть фільтр Центр обліку після
натискання на кнопку Видалити

.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.2)

У документі буде вказуватися така сама кількість товару, що і в реалізації. Якщо
повертається не вся кількість, а лише частина, то виділивши товар, відкрийте форму
редагування кнопкою Змінити

, у вікні Склад повернення вкажіть потрібну кількість.

Видалення запису товару здійснюється за допомогою кнопки Видалити

.

Після вказівки товарів в поверненні, можна повернути гроші клієнту за допомогою
кнопки Повернути гроші

.

Варто відзначити, що Повернення товару можливе протягом того періоду, який
виставлений в налаштуваннях програми (Налаштування - Параметри - Загальні Максимальний термін повернення). У разі, якщо кількість днів з дня покупки товару
перевищує допустимий максимальний термін повернення, програма повідомить про це.
На формі Повернення, є можливість друку звітів повернення за день (кнопка Показати
повернення за період

).

Для зручності роботи продавця, для повернення на форму Реалізація, служить
однойменна кнопка

.

При натисканні на кнопку Друк накладної повернення

, є можливість роздрукувати

накладну повернення. Налаштування накладної відбувається в пункті меню Налаштування Налаштування шаблонів друку - Накладна повернення покупцеві.
При натисканні на кнопку Змінити параметри документа

, можна прикріпити

файли складського документа (Мал. 5), натиснувши на кнопку Файли документа
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.2)

Якщо активована додаткова функція Підключення фіскального реєстратора, стане
доступною кнопка Фіскальний реєстратор. При натисканні на кнопку можна Анулювати
чек - у разі будь-якої помилки, що виникає під час друку фіскального чека, обраний чек
анулюється.

Повернення товару від VIP-клієнта
Виходячи з того, який обраний режим роботи з VIP-клієнтами (докладніше про
параметри та особливості роботи режимів див.VIP-клієнти), Повернення товару від VIPклієнта має свої особливості:
1. Режим Вести товарно грошовий баланс
При поверненні товару, після натискання на кнопку Повернути гроші, з'явиться
діалогове вікно Оплата VIP-клієнта (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.2)

1) Якщо VIP-клієнт повертає неоплачений товар, натискаємо на кнопку Продовжити.
2) В разі, коли клієнт повертає оплачений товар, повернення грошей за товар, що
повертається не обов'язкове, тому що для клієнта дозволені відкладені розрахунки. Якщо
необхідно повернути гроші, використовуйте кнопку Повернути гроші. У цьому режимі
немає зв'язку реалізації та оплати, тобто сума повернення визначається особисто оператором.
За допомогою кнопок Прийняти гроші і Погасити борг можна відповідно частково або
повністю погасити борг клієнта.

2. Режим Пов'язувати оплати з реалізацією
При скануванні карти VIP-клієнта або виборі VIP-клієнта зі списку Клієнти, якщо у
нього є неоплачений товар, з'являється підтвердження (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.2)
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В такому випадку, необхідно вибрати дію:
1) Якщо клієнт хоче повернути неоплачений товар, необхідно вибрати ТАК, після чого
відкриється форма Неоплачені реалізації VIP (Мал. 8) з переліком неоплачених реалізацій
цього клієнта.

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.2)

Для повернення неоплаченого товару виберіть потрібну неоплачену реалізацію і
натисніть на кнопку Повернути товар

. Відкриється форма Повернення товару з

реалізації (Мал. 9):

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.2)

Виберіть товари для повернення за допомогою сканера або вручну (натисканням лівої
кнопки миші на потрібний товар). Далі, необхідно натиснути на кнопку Повернути товар
на цій формі. Товар буде повернено на склад.
2) Якщо клієнт хоче повернути оплачений товар, натисніть НІ (Мал. 7). Після цього
відкриється стандартна форма повернення товару (Мал. 1), де необхідно ввести товар для
повернення, скануючи його штрих-код або вибрати його з переліку реалізованого товару
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. Повернення грошей здійснюється

як для звичайних клієнтів (Мал. 3).
Якщо при цьому буде все таки обрано неоплачений товар, з'явиться вікно помилки
(Мал. 10), після чого необхідно буде перейти на форму Неоплачені реалізації VIP (Мал. 8).

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.2)

3) Відмовитися від вибору клієнта - натисніть СКАСУВАТИ (Мал. 7).

3. Режим Часткова оплата з розшифровкою по товару
1) Якщо товар оплачений, то повернення буде як для звичайного клієнта.
2) В разі, якщо товар не оплачений, то після натискання на кнопку Повернути гроші
з'явиться діалогове вікно Оплата VIP-клієнта (Мал. 6) як і в режимі Вести товарно
грошовий баланс. Відмінність тільки в тому, що користувач знає, що за товар не платили.

Звер ніть увагу, що в одній накладній забор онено повер тати товар и з р озшифр овкою
і без р озшифр овки оплати р еалізації (оплачений і неоплачений товар ) . Повер нення
таких товар ів необхідно р обити р ізними накладними.
5.3.8

Внутрішня передача

Даний пункт меню описує, як відбувається внутрішнє переміщення товару. Детальніше
про внутрішню передачу описано тут.
5.3.9

Списання товару зі складу

Даний пункт меню описує, як списати товар зі складу. Детально про списання товару
описано тут.
5.3.10 Відомість інвентаризації
Даний пункт меню описує, як формується відомість інвентаризації. Детальніше про
відомість інвентаризації описано тут.
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5.3.11 Комплектація
Даний пункт меню описує, як формуються комплекти, а також, як розукомплектувати
створений комплект. Детальніше про створення комплектацій описано тут.
5.3.12 Торгівля з випискою рахунку
Режим "Торгівля з випискою рахунку" (пункт головного меню Документ - Торгівля з
випискою рахунку) - зручний інструмент для обліку торгових операцій, які проходять за
участю менеджера з продажу, а покупки оформлюються виписаним рахунком на оплату і
накладної. Крім створення комерційних пропозицій, рахунків, накладних, податкових
накладних та актів виконаних робіт, цей режим дозволяє вносити оплати частинами, робити
відвантаження без оплати і бронювати оплачений товар в якості резерву.
Для зручності пошуку на формі редагування "Торгівля з випискою рахунку" присутні
такі фільтри:
- за Періодом часу
- за Контрагентом (поле служить для вказівки одержувача, посередника або клієнта
посередника);
- за Одержувачем (звер ніть увагу! Пр и вибор і одер жувача неактивний фільтр по
Контр агенту) ;
- за Підприємством
- за Центрами обліку
- за Валютою
Форма "Торгівля з випискою рахунку" містить вкладки:
· Комерційна пропозиція
· Рахунок

;

· Видаткова накладна
· Повернення

;

;

· Товар в рахунку
· Резерв

;

;

· Оплати клієнтів
· Аналіз

;

;

;

· Відправлені повідомлення

(доступна, якщо активована додаткова функція

Масове розсилання SMS і e-mail);
· Прокат

(доступна, якщо активована додаткова функція Прокат товару).
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Комерційна пропозиція
Програма Тор гсофт дозволяє створювати комерційні пропозиції для потенційних
клієнтів (покупців).
Для створення комерційної пропозиції, виберіть пункт головного меню Документ Торгівля з випискою рахунка - вкладка Комерційна пропозиція. Натисніть кнопку
Додати

для створення нової комерційної пропозиції. Відкриється форма Комерційна

пропозиція (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

В поле Номер (Мал. 1 (1)) автоматично проставляється порядковий номер комерційної
пропозиції і Дата (Мал. 1 (2)) її створення (при необхідності їх можна міняти). Поле Регіон
(Мал 1 (3)) доступно в тому випадку, якщо в програмі є хоча б один Регіон. Необхідно
вибрати один зі Станів комерційної пропозиції (підготовка, виписаний рахунок, відправлено,
відмова) (Мал. 1 (5)). В поле Одержувач (Мал 1 (6)) необхідно зі списку вказати Вашого
можливого партнера. Крім того, є можливість вибрати одержувача за допомогою кнопки
Довідник

. При натисканні на кнопку відкриється форма Клієнти. Ви також можете

створити новий запис, натиснувши на кнопку Додати
Компанія Торгсофт®
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(Мал 1 (7)). Відкриється форма редагування Клієнт. Після заповнення всіх необхідних
полів, натисніть на кнопку Записати

. Комерційну пропозицію створено. Залишилося

внести в неї товар.
Товар вноситься в нижній частині вікна (закладка Комерційна пропозиція). Там
доступні наступні закладки: Товар комерційної пропозиції, Наявність товару на складах,
Контакти комерційної пропозиції, Контакти клієнта.
На вкладці Товар комерційної пропозиції відбувається додавання товару в комерційну
пропозицію. При натисканні на кнопку Додати

- відкривається форма Товар. В поле

Товар, або за допомогою списку, або після натискання на кнопку Додати

, вибирається

необхідний товар. В поле Кількість вказується відповідно його кількість. Також, якщо
необхідно, є можливість вручну вказати знижку і ціну на ту чи іншу позицію.
На закладці Наявність товару на складі, також можна заносити товар, але частіше за
все дана закладка служить для перевірки наявності товару на складі, тобто якщо будь-якого
товару немає на складі (в від'ємній або в нульовій кількості), то він підфарбовується
червоним кольором. Крім того, на закладці Наявність товару на складі не відображаються
послуги внесені в комерційну пропозицію.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)
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, відкриється вікно Повного списку

товарів і послуг (Мал. 2), де можна вибрати послугу звичайним для Вас способом або після
натискання на клавіші (CTRL + 1) - додасться виділений товар в кількості 1 шт. і буде
відображено вікно (аналогічно в Стані складу) Обраний товар (Мал. 3), де буде
відображатися товар, доданий таким шляхом.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

Також, можна скористатися поєднанням клавіш (CTRL + Q) - відкриється додаткове
вікно, де потрібно вказати кількість виділеного товару (Мал. 4), якщо ви обираєте декілька
товарів, відкриється вікно (Мал. 5). Після вказівки кількості і натискання на кнопку
Продати, товар потрапить у вікно Обраний товар (Мал. 3).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Вибрати шаблон

, відкриється вікно Шаблони

комплектацій для вибору необхідного шаблону і додавання в комерційну пропозицію
складу товару вибраного шаблону.
Є можливість сортування комерційних пропозицій за датою - в порядку убування, за
номером і одержувачу в порядку зростання.
На основі комерційної пропозиції є можливість сформувати рахунок після натискання на
кнопку Створити рахунок

. При цьому, якщо ціни на товар в комерційній пропозиції не

відповідають цінам на складі, то програма проінформує про це і Ви зможете переглянути
зміни ціни на товар.

Виписка рахунків
Версія 2022
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Для оформлення документа реалізації товару за безготівковим розрахунком служить
форма Документ - Торгівля з випискою рахунку.
На однойменній панелі, що відкрилася, виберіть закладку Рахунок
Для створення рахунку натисніть кнопку Додати

.

на панелі Рахунок, форми Торгівля

з випискою рахунку і на формі редагування Рахунок (Мал. 6), введіть необхідні дані
документа.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.3)

Поточна дата і номер рахунку відобразяться автоматично. В поле Розрахунковий
рахунок

відобразиться

розрахункового

рахунку

рахунок,
за

вказаний

в

замовчуванням.

налаштуваннях
Якщо

підпункту

розрахунковий

Вибір

рахунок

за

замовчуванням не вказано, виберіть його зі списку. Вкажіть дату, до якої дійсний
створюваний рахунок.
Компанія Торгсофт®
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В поле Валюта рахунку необхідно вказати валюту рахунку. Якщо обрана валюта
відмінна від національної, то з'явиться поле Курс, в якому можна буде вказати поточний
курс, або після натискання на кнопку Змінити курс на "число", пропишеться курс взятий з
форми Курс валют (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.3)

Якщо включити перемикач Фіксувати курс для оплати, то при оплаті рахунку буде
заборонено редагування курсу розрахунку еквівалента.
В поле Форма рахунку необхідно вибрати форму рахунку:
1) Безпосередньо одержувачу. У цьому випадку рахунок відправляється безпосередньо
одержувачу. Необхідно зі списку вибрати одержувача в поле Одержувач або, після
натискання на кнопку Довідник

, вибрати зі Списку клієнтів. Також, можна
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. Перемикач Покупець

автоматично встановлює одержувачем системного покупця.
2) Посередникові (платить посередник). У цьому випадку рахунок виписується на ім'я
Посередника, з урахуванням його посередницької знижки. В поле Одержувач
необхідно зі списку вибрати посередника. Нижче з'явиться поле Клієнт посередника,
в якому необхідно вибрати клієнта, c яким працює посередник.
3) Клієнту через посередника (платить клієнт). Рахунок буде виписаний на ім'я
клієнта, при цьому потрібно вказати посередника з яким працює клієнт. В цьому
випадку знижка посередникові за покупку клієнта буде врахована при розрахунку на
формі Баланс з посередниками.
В поле Регіон (доступно, якщо в програмі вказані Регіони) можна вибрати зі списку або
з Довідника

необхідний регіон для визначення ціни продажу.

Якщо в картці клієнта вказано регіон, то при створенні рахунку на такого клієнта, регіон
визначається автоматично. При необхідності, регіон можна замінити на будь-який інший,
вибравши зі списку або з Довідника

, або прибрати, використовуючи кнопку Очистити

.
У разі, якщо рахунок виписаний на посередника, то регіон визначається для клієнта
посередника.
При створенні рахунку із зазначенням регіону, ціни на товар будуть підтягуватися з
регіонального прайс-листа.
На панелі Товар рахунку, форми Торгівля з випискою рахунку, вводиться перелік
товару, який оплачується за рахунком. Для цього, натисніть кнопку Додати

, панелі

Товар рахунку. У вікні Товар рахунку, вкажіть товар в поле Товар, вибравши його зі
списку, або вибравши з довідника Повний перелік товарів, або вибравши зі складу
(натиснути кнопку Вибрати зі складу). В поле Кількість, вкажіть кількість товару. В поле
Ціна, відображається ціна продажу на товар, Ви можете змінити її вручну. Після заповнення
полів натисніть кнопку Записати.
Кнопка Сканувати штрих код товару

служить для швидкого пошуку товару на

складі. Слід зазначити, що при скануванні товару, програма пропонує вибрати товар з різних
центрів обліку, тільки якщо встановлено в параметрах Дозволити продаж з усіх торгових
точок.
Кнопка Відправити по e-mail

- дозволяє прямо з вікна Торгівля з випискою

рахунку відправити рахунок клієнту. При натисканні на кнопку відкривається вікно
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Попередній перегляд електронного листа (Мал. 8). Дана кнопка активна, тільки якщо у
клієнта в картці Контрагента в поле електронна адреса, вказана його електронна адреса.

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.3)

В поле Текст листа, користувач може внести необхідний текст, який буде включено до
листа. Крім того, якщо рахунок "прив'язується" (при створенні нового рахунку, поле
Створив співробітник) до того співробітнику, який його створює, то в поле Текст листа,
може автоматично підставлятися його підпис. У картці співробітника (Налаштування Версія 2022
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Співробітник - клікнути по співробітнику - натиснути на кнопку Змінити - поле Підпис
електронного листа), можна ввести власний підпис для формування і автоматичного
підставляння в створюваний лист з рахунком для відправки (Мал. 8). Якщо текст, який
супроводжує відправку рахунку є незмінним, то має сенс зробити так, щоб необхідний текст
підставлявся в створюваний лист постійно. Для цього в робочому каталозі програми (C: \
TORGSOFT \ PROGRAM2) необхідно створити файл "Текст електронного листа для
рахунку.txt" в якому можна ввести необхідний текст.
При натисканні на кнопку

(Вкласти файл) у вікні Перегляд електронного листа,

дозволяє прикріпити до листа один або кілька файлів до створюваного листа. Щоб
переглянути вкладення, служить кнопка

(Перелік вкладень). Сам рахунок, який

створив співробітник, буде прикріплений до електронного листа автоматично. Для миттєвої
відправки листа, служить кнопка Надіслати. В даному випадку, користувач не зможе
переглянути сформований лист перед відправкою. При натисканні на кнопку Підготувати,
відкриється створений електронний лист. У вікні користувач зможе переглянути його ще
раз, зробити потрібні зміни і тільки потім відправити адресату. Усі надіслані листи за
замовчуванням зберігаються на локальному диску С - папка Журнал Torgsoft - Відправлені
рахунки.

Пр имітка. Листи будуть відпр авлятися тільки в тому випадку, якщо у кор истувача
включений Microsof t Outlook. Пр и вимкненому Microsof t Outlook, листи будуть "висіти"
в р озділі "Вихідні".

Регіональні налаштування для відправлення та друку рахунку
(комерційної пропозиції, видаткової накладної)
Програма може автоматично встановити відповідний шаблон документа, залежно від
обраного в рахунку регіону або в клієнта. Це може бути зручно у випадку, коли потрібно
надсилати документи різними мовами.
Щоб вибрати та додати шаблон, потрібно перейти до групи дій Друк - Налаштування
друку та надсилання рахунку та натиснути Регіональні налаштування (Мал. 9).
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Мал. 9 (Версія програми 2022.0.11)

Після натискання на кнопку відкривається форма Регіональні налаштування друку
(Мал. 10).

Мал. 10 (Версія програми 2022.0.11)

При першому відкритті форми буде автоматично створено налаштування для
"порожнього" регіону (за замовчуванням буде використовуватися для всіх повідомлень).
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, відкриється форма Регіональні налаштування

друку та надсилання рахунку (Мал. 11).

Мал. 11 (Версія програми 2022.0.11)

Параметр Ім'я файлу шаблону документа буде взято з реєстру (якщо використовується
шаблон листа), параметр Текст буде завантажено з файлу Текст електр онного листа для
р ахунку.txt (якщо він є). Параметри Тема та Ім'я файлу додатку будуть сформовані за
шаблоном: Рахунок для <клієнт> №<номер рахунку> від <дата рахунку> з використанням
змінних (детальніше див. нижче). Аналогічно алгоритм працюватиме і для комерційної
пропозиції. За замовчуванням

метод

відправки

"Outlook". В

подальшому, якщо

налаштування для "порожнього" регіону було створено, дані з реєстру та файлів не
використовуватимуться.
Ці настройки будуть використовуватися для надсилання листів тих рахунків, у яких не
вибраний конкретний регіон (або у клієнта не вибраний регіон). Якщо потрібно,
налаштування для "порожнього" регіону можна змінити.
Щоб додати нове регіональне налаштування, натисніть Додати
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Мал. 12 (Версія програми 2022.0.11)

У полі Регіон виберіть регіон, який вказуватимете на те, що ця установка буде
використовуватися. У полі Ім'я файлу шаблону за кнопкою Огляд

виберіть потрібний

файл шаблону рахунку. При необхідності шаблон документа можна відредагувати за
допомогою кнопки Налаштувати

.

Для параметрів Тема, Текст листа та Ім'я файлу додатку може бути використаний
механізм встановлення змінних (аналогічно як для шаблонів масової розсилки). Для цього
доступна кнопка Вставити змінну зі списком, що випадає: Тема, Текст листа, Ім'я файлу
додатку. При виборі будь-якого з пунктів відкривається список змінних, які можуть бути
використані. Для додавання змінної слід встановити курсор у потрібному місці елемента
введення відповідного параметра, натиснути кнопку Вставити змінну (Мал. 13 (1)), у
списку вибрати для якого параметра (Тема, Текст листа, Ім'я файлу додатку) потрібно
вставити змінну та вибрати відповідну змінну (Мал. 13 (2)), натиснути Вибрати (Мал. 13
(3)). Після чого змінну буде додано (Мал. 13 (4)).
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Мал. 13 (Версія програми 2022.0.11)

Щоб переглянути, як виглядатиме результат підстановки реальних даних замість
змінних, натисніть кнопку Перевірити. Результат буде відображено у вікні Пробний лист
(Мал. 14).
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Мал. 14 (Версія програми 2022.0.11)

За замовчанням вибрано Метод відправки Outlook. Також доступні методи надсилання
SMTP та сервіс SendGrid. Докладніше про налаштування цих сервісів читай тут.
Після заповнення всіх необхідних полів, збережіть додане регіональне налаштування на
кнопку Записати

.

За натисканням на кнопку Відправити по e-mail

відкривається вікно Перегляд

електронного листа (Мал. 15). Вміст форми залежатиме від наявності (відсутності)
регіонального налаштування. Якщо регіональне налаштування створено, на формі не
відображатимуться поля Префікс та Результат. Також якщо в регіональній настройці вказано
метод відправки не Outlook, кнопка Підготовка буде недоступна.
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Мал. 15 (Версія програми 2022.0.11)

Як відправляється електронний лист за наявності регіональних
налаштувань?
· Якщо для рахунку (комерційної пропозиції) заданий регіон, то використовуються

налаштування для цього регіону;
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· Якщо для рахунку (комерційної пропозиції) регіон не заданий, але встановлений регіон

для клієнта (картка клієнта), використовуються налаштування для регіону клієнта;
· Якщо ні для рахунку (комерційної пропозиції), ні для клієнта регіон не встановлений,

використовуються настройки для "порожнього" регіону;
· У випадку, якщо регіональні налаштування не задавалися ніколи, буде використано

стандартний алгоритм із використанням даних із реєстру та відповідних файлів.
У разі видаткової накладної використовуються дані рахунку, за яким вона створена.

Відправка рахунку та комерційної пропозиції на FTP
Для можливості надсилання рахунку та комерційної пропозиції на FTP та формування
http-посилання на файл для відправки клієнту в тексті листа або масової розсилки потрібно
перейти в Налаштування друку рахунку (Друк рахунку - Налаштування друку та
відправлення рахунку) (Мал. 16).

Мал. 16 (Версія програми 2022.0.12)

На цій формі по кнопці Додати можна додати параметри FTP (Мал. 17):
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Мал. 17 (Версія програми 2022.0.15)

В полі Адреса доставки інформації потрібно вибрати або додати нову адресу доставки,
яка буде використовуватися для відправки рахунку на FTP (Мал. 18).

Мал. 18 (Версія програми 2022.0.15)

При створенні нової адреси потрібно вказати:
· Назва
· FTP адреса;
· FTP логін;
· FTP пароль;
· FTP директорія

Також для FTP відправки вкажіть:
· Префікс

(посилання

для

"https://mysite.ua/example/Photo/";
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· Термін знаходження файлів у директорії (днів) - може приймати значення від 1 до

365. Якщо параметр заданий, то при черговому відправленні рахунку (комерційної
пропозиції) на FTP всі файли старші за зазначену кількість днів будуть видалені
(видалення відбувається не частіше одного разу на день).
Таким чином, на обрану адресу доставки на формі Налаштування друку буде
відправлятися рахунок (або комерційна пропозиція).
Налаштування FTP може бути створ ене окр емо для відпр авки р ахунку та комер ційної
пр опозиції.
Якщо налаштовано і вибрано налаштування FTP, то доступна кнопка Відправити на
FTP і отримати посилання

(Мал. 19).

Мал. 19 (Версія програми 2022.0.12)

Така ж дія доступна на формах Перегляд електронного листа та Надіслати
повідомлення клієнту (Мал. 20) (якщо форма викликається відповідною дією з вкладки
Рахунок).

Версія 2022
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Мал. 20 (Версія програми 2022.0.12)

При виклику дії Надіслати на FTP та отримати посилання

буде сформовано файл

рахунку (комерційної пропозиції) відповідно до заданих параметрів друку та відправки (з
урахуванням регіонального налаштування) та відправлено на FTP. Якщо надсилання було
успішним, то буде відображено форму-повідомлення (Мал. 19), на якій буде вказано
сформоване посилання з можливістю перейти по ньому в браузері. Посилання буде
автоматично скопійовано до буфера обміну. Також на формі є кнопка, за якою посилання
можна примусово скопіювати в буфер обміну. Посилання може бути вставлено в текст листа
(масової розсилки) перед надсиланням.
Посилання матиме такий вигляд (приклад):
http s://mysite.ua/examp le/Photo/Bill_16_bwi7h.p df , де:
"https://mysite.ua/example/Photo/" - префікс, який настроюється у формі "Налаштування
FTP для надсилання...";
“Bill” – ознака типу документа (Bill – для рахунку, CommOffer – для комерційної
пропозиції)
"16" - номер рахунку (комерційної пропозиції)
"bwi7h" – випадковий набір символів унікальний для файлу;
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"pdf" - розширення файлу документа (відповідно до налаштування друку та
відправлення).
Для рахунку та комерційної пропозиції можна додати змінну <посилання на файл> до
шаблону електронного листа та масового розсилання (за рахунком) (Мал. 21). Якщо змінна
додана до шаблону, то при попередньому перегляді тексту електронного листа (масового
розсилання) вона буде позначена значенням *HTTPLink*. При надсиланні (підготовці) листа
(масової розсилки) з такою змінною безпосередньо перед відправкою буде сформовано файл
листа, надісланий на FTP і значення *HTTPLink* буде позначено отриманим посиланням.

Мал. 21 (Версія програми 2022.0.12)

Якщо перед надсиланням такого листа (масової розсилки) буде викликано дію
Відправити на FTP і отримати посилання

, то також будуть виконані дії описані вище

(сформований файл, надісланий на FTP, відобразиться повідомлення зі сформованим
посиланням та після натискання кнопки ОК на формі повідомлення значення *HTTPLink*
буде позначено отриманим посиланням).
Зверніть увагу, що змінна <посилання на файл> не повинна застосовуватись у темі
листа/повідомлення та імені файлу вкладення при налаштуванні шаблону електронного
листа.
Також для масового розсилання за рахунком з видом розсилки Viber можна настроювати
URL-натискання для кнопки в повідомленні. У полі URL натискання може бути додана
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змінна <посилання на файл>, яка буде позначена під час надсилання повідомлення за
алгоритмом, аналогічним тому, що описано вище (Мал. 22).
Виберіть змінну в URL натискання, вкажіть Заголовок кнопки - таким чином, у
повідомленні viber клієнт по натисканню на кнопку перейде за посиланням на файл рахунку.
Докладніше про те, як налаштувати Viber повідомлення читай тут.

Мал. 22 (Версія програми 2022.0.12)

Зверніть увагу! Змінна <посилання на файл> не може одночасно бути присутньою у
тексті повідомлення та в полі URL натискання при налаштуванні шаблону масової розсилки
по Viber з типом Рекламна.

Видаткова накладна
В даній вкладці є можливість сортування товарів за:
· Назвою товару;
· Кількістю;
· Ціною;
· Сумою;
· Відсотком знижки;
· В порядку введення (прямий);
· Артикулом.
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На панелі Рахунок, форми Торгівля з випискою рахунку, Ви можете по введеному
рахунку створити видаткову накладну. Для цього, натисніть кнопку Створити видаткову
накладну. Система запросить підтвердження про створення накладної та зняття товару зі
складу. За згодою, натисніть кнопку Так. Створена видаткова накладна відобразиться на
панелі Накладна, закладки Видаткова накладна. Якщо активована додаткова функція
Розрахунок зарплати, то створювана видаткова накладна прив'язується до бригади, яка
складається зі співробітника, який створив рахунок і співробітникові, який створив рахунок.
Також, є можливість зробити передоплату за необхідним рахунком без створення
видаткової накладної. Дана операція здійснюється після натискання на кнопку Внести
передплату. У нижній частині екрана на закладці Рахунок, є закладка Передоплата
рахунку, в якій відображаються всі внесені гроші за цим рахунком.
Є можливість повернути передплату за рахунком, якщо не була створена Видаткова
накладна. При натисканні на кнопку Повернення передплати

- відкриється вікно

(Мал. 23) в якому автоматично підставляються Форма оплати, Дата повернення і Сума
повернення.

Мал. 23 (Версія програми 9.3.4)
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Варто відзначити, є можливість об'єднання рахунків від одного контрагента в одній
валюті, за якими не створені видаткові накладні. При натисканні на кнопку Вибрати для
об'єднання

, виділений рахунок буде суміщений з усіма виділеними таким способом

рахунками після того, як натиснете кнопку Об'єднати рахунки

. Користувач має

можливість вибрати рахунок, який залишиться. Об'єднуються передоплати за рахунками,
товари в рахунок додаються окремими рядками.
Крім того, на закладці Видаткова накладна в нижньому правому куті екрана, з'явився
блок Фінансові витрати за накладною, в якому відображаються всі оплати накладної та її
витрати на відповідних закладках.
Доданий рахунок Ви можете оплатити. Для оплати рахунку, натисніть кнопку Внести
оплату за товар. При оплаті рахунку без створення видаткової накладної, накладна
створюється автоматично, про що видається повідомлення системи.
Якщо ціни на додані товари в рахунку змінилися, скористайтеся кнопкою Оновити ціни
. Ціна на товар зміниться на поточну ціну по прайсу.
По створеному рахунку Ви можете роздрукувати рахунок-фактуру, для цього натисніть
кнопку Надрукувати рахунок.
На закладці Видаткова накладна є можливість змінити перелік товарів видаткової
накладної або його кількість. Це зроблено для випадку, коли рахунок сплачено за заздалегідь
обраному товару, але при відвантаженні якихось найменувань не виявилося на складі і
необхідно зробити заміну на інший товар. Тут же можна здійснити оплату за видатковою
накладною, для чого натисніть кнопку Внести оплату за товар

.

Для друку видаткової накладної натисніть кнопку Надрукувати видаткову накладну.
Також можна змінити шаблон накладної та додати поля "Ціна по прайсу", "Сума по
прайсу" для можливості обчислення знижок. Також є можливість додати дані "Кількість в
упаковці" і "Кількість штук метричного товару". Це дасть можливість налаштувати
шаблон, щоб до назви товару автоматично додавати текст (в уп-ці N од.). При друку
видаткової накладної, якщо оплата здійснювалася на розрахунковий рахунок обраного
центру обліку, то в поле Постачальник буде підставлятися значення, яке написано в поле
Підприємець (Налаштування - Торгівельна мережа - вибрати центр обліку на який
проводиться оплата - Змінити - вкладка Загальні - поле Підприємець) . З'явилася
можливість додати змінні Дата договору поставки і Номер договору поставки клієнта, які
підтягуються з картки клієнта, закладка Інше.
Також Ви можете надрукувати товарний чек за видатковою накладною. Для цього
натисніть кнопку Надрукувати товарний чек. Варто відзначити, що в шаблон друку
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товарного чека додана перемінна Коментар з накладної, за допомогою якої ви можете
вивести на чек інформацію, зазначену в коментарі до накладної. Для додавання змінної
необхідно налаштувати шаблон друку чека.
Для скасування оплати видаткової накладної, необхідно натиснути кнопку Скасувати
оплату.
Кнопка Замінити одержувача, дозволяє замінити клієнта у видатковій накладній,
рахунку, повернення, фінансовому документі і оплаті видаткової накладної та повернення.
Кнопка Видалити - служить для видалення видаткових накладних. При видаленні
накладної з переліку витрат (перевірка на повернення, передача по каналах даних і т.д.).
Якщо накладна була передана по каналу даних, то користувачеві пропонується запит на
дозвіл її редагування. Редагування буде дозволено в тому випадку, якщо включений
перемикач Налаштування - Параметри - Доступ - Дозволено змінювати складські
документи, передані по каналу передачі даних. Якщо користувач дозволив змінювати
передану накладну, то вона буде передана в найближчому пакеті даних і замінить раніше
прийняту накладну на приймаючому комп'ютері.
У вкладках Комерційна пропозиція, Рахунок та Видаткова накладна можна
скористатися сортуванням товару "У порядку введення (прямий)".

Оплати клієнтів
На закладці Оплати клієнтів

, є можливість переглянути всі оплати створені за

обраний період часу. Також можна отримати інформацію про те, якого числа пройшла та чи
інша фінансова операція, по якому рахунку, видатковій накладній, який борг залишився за
накладною, якщо оплата накладної була частковою. Крім того, можна побачити в яку касу,
або на який розрахунковий рахунок надійшли гроші. Також є можливість Здати виручку
і провести Інкасацію

.

5.3.12.1 Комерційна пропозиція

Програма Тор гсофт дозволяє створювати комерційні пропозиції для потенційних
клієнтів (покупців).

Створення комерційної пропозиції
Для створення комерційної пропозиції, виберіть пункт головного меню Документ Торгівля з випискою рахунку - вкладка Комерційна пропозиція - верхня панель
Комерційна пропозиція. Натисніть кнопку Додати

для створення нової комерційної

пропозиції. Відкриється форма Комерційна пропозиція (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

Автоматично вказується порядковий Номер (Мал. 1 (1)) комерційної пропозиції і Дата
(Мал. 1 (3)) його створення (при необхідності їх можна міняти). В поле Валюта (Мал. 1 (4))
зі списку необхідно вибрати валюту взаєморозрахунків з одержувачем комерційної
пропозиції.
Є можливість змінювати Стан комерційної пропозиції (Мал. 1 (5)):
· Підготовка;
· Відправлено;
· Виписаний рахунок;
· Відмова.

Для більшої зручності, стан змінюється автоматично при відправленні комерційної
пропозиції або виставлення рахунку по ньому.
В поле Одержувач (Мал 1 (6)) необхідно зі списку вказати Вашого можливого
партнера. Крім того, є можливість вибрати одержувача за допомогою кнопки Довідник

.

При натисканні на кнопку відкриється форма Клієнти. Ви також можете створити новий
запис, натиснувши на кнопку Додати

на формі Комерційна пропозиція (Мал 1 (7)).

Відкриється форма редагування Клієнт.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

410

Далі зі списку виберіть Вид торгівлі (Опт або Роздріб) (Мал. 1 (8)) для додавання в
комерційну пропозицію товарів і послуг за відповідними цінами (оптовим або роздрібним).
Програма дозволяє робити знижку на товари і послуги комерційної пропозиції. Для
цього потрібно заповнити поле % знижки (Мал. 1 (9)). Ця знижка не поширюється на товари
з оптовими цінами. При активному перемикачі Знижка комерційної пропозиції має
найвищий пріоритет (Мал. 1 (10)) - ця знижка діє на оптові ціни і "перемагає" всі інші
знижки, крім максимальної знижки на товар.
Також, можна вказати співробітника, який створює комерційну пропозицію. Для цього,
виберіть його прізвище зі списку в поле Створив співробітник (Мал. 1 (11)).
Програма дозволяє вказати підприємство, на якому створюється комерційна пропозиція.
Для цього, необхідно вибрати його в поле Підприємство зі списку (Мал. 1 (12)).
Після заповнення форми, натисніть Записати

(Мал. 1 (13)).

Комерційну пропозицію створено.

Додавання товару (послуги) в комерційну пропозицію
Далі необхідно додати товар або послугу в створену комерційну пропозицію в нижній
панелі Товар комерційної пропозиції (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні є можливість сортування товарів за:
· Назвою товару
· Кількістю
Компанія Торгсофт®
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· Ціною
· Сумою
· Відсотком знижки
· В порядку введення (прямий)
· Артикулом

Існує кілька способів додавання товару (послуги) в комерційну пропозицію на вкладці
"Товар комерційної пропозиції":
1) натисніть кнопку Додати

(Мал.2 (1))

Відкривається форма Товар (Мал. 3). Для вибору потрібного товару натисніть кнопку
Товар

(F4) (Мал.3 (1)), За видами товару

складу

(Мал. 3 (11)) або виберіть товар Зі

(F6) (Мал. 3 (2)). Для додавання послуги натисніть кнопку Послуга

(F5)

(Мал. 3 (3)).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

Також можна скористатися багаторядковим вибором товару зі складу (CTRL + Q). Якщо
вибрати один товар на складі і натиснути клавіші (CTRL + Q), відкриється вікно Введення
кількості товару в реалізації (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)

Якщо виділити кілька товарів і натиснути клавіші (CTRL + Q), відкриється вікно (Мал.
5), в якому є можливість вказати в якій кількості буде додано товар в реалізацію:
· По одній одиниці
· У кількості на складі
· Задати кількість

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)

Назва вибраного товару (послуги) відображається в полі Товар (Мал. 3 (4)). Нижче,
автоматично заповнюються поля Ціна по прайсу (оптова або роздрібна) (Мал. 3 (5)),
Відсоток знижки (Мал.3 (6)) (із зазначенням нижче Виду знижки (Мал. 3 (7))) і Ціна з
урахуванням знижки (Мал. 3 (8)). При необхідності, значення в цих полях можна змінювати
вручну.
Далі, необхідно вказати кількість товару (Мал. 3 (9)).
Компанія Торгсофт®
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Натисніть кнопку Записати

(Мал. 3 (10)). Товар (послуга) доданий в комерційну

пропозицію.
2) натисніть кнопку Сканувати штр их-код товар у (послуги)

(Мал.2 (2)).

У вікні (Мал. 6) в поле вводу Штрих-код/Арт. (Мал. 6 (1)) необхідно сканувати штрихкод товару (послуги) в потрібній кількості (або вказати артикул товару (послуги) і натиснути
на клавіатурі клавішу Enter).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.3)

Товар (послуга) доданий в комерційну пропозицію.
Для зручності додавання в комерційну пропозицію декількох одиниць одного товару,
активуйте перемикач Запитувати кількість (Мал. 6 (2)). При скануванні штрих-коду товару
(або введенні артикулу), з'являється вікно для вказівки кількості товару (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.3)

Введіть потрібну кількість (Мал. 7 (1)) і натисніть кнопку Записати (Мал. 7 (2)).
Закрийте вікно сканування штрих-коду (Мал. 6 (3)). Товар (послуга) доданий в
комерційну пропозицію.
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(докладніше

див. Тер мінал збор у даних)
4) натисніть кнопку Імпор тувати товар з Excel

(докладніше див. Імпор т

товар у)
5) для швидкого додавання р озмір ного р яду товар у натисніть кнопку Введення
р озмір ного р яду
У вікні необхідно вказати товар. Для цього, скануйте штрих-код товару в поле Штрихкод (Мал. 8 (1)) або вкажіть артикул товару в поле Артикул (Мал. 8 (2)).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.3)
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Також, вказати товар можна зі Списку моделей

(Ctrl + M) (Мал. 8 (3)), зі Складу

(Ctrl + W) (Мал. 8 (4)), Складу за видами товарів

(Ctrl + G) (Мал. 8 (5)) або з

(Ctrl + L) (Мал. 8 (6)). Назва вибраного товару

Повного списку товарів і послуг
з'явилося в поле Модель (Мал. 8 (7)).

Нижче, в колонці Розмір, відображається розмірний ряд обраного товару. Необхідно
задати кількість кожного розміру в колонці Кількість (Мал. 8 (9)) вручну або вказати
однакову кількість для всіх розмірів даної моделі в пункті Задати кількість для всіх
розмірів (Мал. 8 (8)).
При включеному перемикачі Циклічне введення (Мал. 8 (10)), вікно для введення
розмірного ряду автоматично відкривається для вказівки розмірного ряду іншого товару.
Вимкніть перемикач і натисніть кнопку Записати для закриття вікна. Товар (послуга) додані
в комерційну пропозицію.

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Вибрати послугу

(Мал. 2 (11)), відкриється вікно

Повного списку товарів і послуг (Мал. 9), де можна вибрати послугу звичайним для Вас
способом або після натискання на клавіші (CTRL + 1) - додасться виділений товар в
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кількості 1 шт. і буде відображено вікно (аналогічно в Стані складу) Обраний товар (Мал.
10), де буде відображатися товар, доданий таким шляхом.

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.3)

Також, можна скористатися поєднанням клавіш (CTRL + Q) - відкриється додаткове
вікно, де потрібно вказати кількість виділеного товару (Мал. 11), якщо ви обираєте декілька
товарів, відкриється вікно (Мал. 12). Після вказівки кількості і натискання на кнопку
Продати, товар потрапить у вікно Обраний товар (Мал. 10).

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.3)
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Мал. 12 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Вибрати шаблон

(Мал. 2 (9)), відкриється вікно

Шаблони комплектацій для вибору необхідного шаблону і додавання в комерційну
пропозицію склад товару вибраного шаблону.
При натисканні на кнопку Вибрати товар зі складу

(Мал. 2 (8)), відкриється вікно

стану складу для вибору і додавання товару в комерційну пропозицію.
При натисканні на кнопку Вибрати товар зі складу за видами товару

(Мал. 2

(10)), відкриється вікно Залишки товару на складі, в якому можна вибрати і додати товар в
комерційну пропозицію.
Також, товар (послугу) в комерційну пропозицію можна додавати на вкладці Наявність
товару на складах аналогічним чином (Мал. 13).
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Мал. 13 (Версія програми 2020.4.3)

Звер ніть увагу! На вкладці Наявність товар у на складах не відобр ажаються додані в
комер ційну пр опозицію послуги. Вкладка служить для перевірки наявності товару на складі.
Товар в нульовій чи від'ємній кількості виділяється червоним кольором.
В даній вкладці є можливість сортування товарів за:
· Назвою товару
· Кількістю
· Ціною
· В порядку введення (прямий)
· Артикулом

Вкладка Контакти комерційної пропозиції призначена для ведення записів всіх
контактів з поточної комерційної пропозиції. Наприклад, було створено комерційну
пропозицію і відправлено клієнту. Менеджер подзвонив клієнту і переконався в тому, що
комерційну пропозицію отримано клієнтом. На вкладці Контакти комерційної пропозиції,
менеджер записує інформацію про контакт з клієнтом. Для цього, необхідно натиснути
кнопку Додати

Компанія Торгсофт®
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Мал. 14 (Версія програми 2020.4.3)

У вікні Контакт необхідно вибрати Напрямок (Вхідний, Вихідний) (Мал. 14 (1)).
При необхідності, можна заповнити поле Інформація (наприклад, комерційна
пропозиція № ... на суму .... клієнтом отримано) (Мал. 14 (2)). При натисканні на кнопку
Картка клієнта

(Мал. 14 (4)), відкривається картка клієнта. Після внесення всієї

необхідної інформації про контакт, необхідно натиснути кнопку Записати

(Мал. 14 (3)).

На вкладці Контакти клієнта відображається перелік усіх контактів з усіх комерційних
пропозицій поточного клієнта (Мал. 15).
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Мал. 15 (Версія програми 2020.4.3)

Комерційна пропозиція створено і товар до неї додано.
На основі існуючої комерційної пропозиції можна створити нову. Для цього, необхідно
вибрати потрібну комерційну пропозицію і натиснути кнопку Копіювати

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.3)
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У верхній панелі Комерційна пропозиція є можливість сортувати комерційні пропозиції
(Мал. 16 (2)):
· за одержувачем;
· за номером;
· за номером і датою;
· за сумою (докладніше див. Методи сортування даних)

Також на вкладці можна сортувати комерційні пропозиції по станам. Для цього
необхідно вибрати зі списку Стан комерційної пропозиції потрібний стан (Мал. 16 (3)):
· Підготовка (програма покаже тільки комерційні пропозиції на стадії підготовки).
· Відправлено (програма покаже тільки відправлені комерційні пропозиції).
· Виписаний рахунок (програма покаже тільки комерційні пропозиції, на підставі яких

були виписані рахунки).
· Відмова (програма покаже тільки комерційні пропозиції, відмічені як відмова).

Можна вручну змінити статус комерційної пропозиції. Для цього необхідно натиснути
кнопку Змінити статус комерційної пропозиції

і зі списку вибрати потрібну дію (Мал.

16.4):
1) Позначити як відправлене
2) Позначити як відмову
При необхідності, програма дозволяє оновити ціни на товари (послуги) комерційної
пропозиції. При натисканні кнопки Оновити ціни

(Мал. 16 (5)), програма встановить на

всі товари (послуги) комерційної пропозиції поточні прайсові ціни з урахуванням центру
обліку, валюти і регіону одержувача. Також, зміняться кінцеві ціни продажу відповідно до
раніше встановленої знижки. Якщо на товар не була встановлена знижка (або вона
автоматична), то знижка на товар може змінитися відповідно до поточних умов продажу
(знижка комерційної пропозиції, товарна знижка, знижка по акції і т.д.).
Комерційну пропозицію можна роздрукувати. Для цього, необхідно виділити комерційну
пропозицію, натиснути кнопку Друк
Надрукувати комерційну пропозицію

(Мал. 16 (6)) і зі списку вибрати дію
(Мал. 16 (7)).

Також, програма дозволяє надрукувати комерційну пропозицію з розшифровкою по
розмірному ряду (кнопка Друк

- Друк з розмірним рядом

(Мал. 16 (8))) або ж

консолідований звіт по комерційній пропозиції з розшифровкою по розмірному ряду
(кнопка Друк

- Друк з р / рядом (консолідований)
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Відправлення клієнтові комерційної пропозиції по електронній
пошті
Програма дозволяє відправити клієнту комерційну пропозицію по електронній пошті.
Для цього повинні бути виконані наступні умови:
1) наявність в Картці клієнта адреси електронної пошти;
2) налаштований і включений Microsoft Outlook (при вимкненому Microsoft Outlook,
листи не надсилаються і зберігаються в папці "Вихідні").
Для відправки комерційної пропозиції по електронній пошті, необхідно вибрати зі
списку потрібну комерційну пропозицію і натиснути кнопку Надіслати по e-mail
Відкривається вікно Перегляд електронного листа (Мал. 17).
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Мал. 17 (Версія програми 2020.4.3)

У верхній частині вікна заповнюється тема електронного листа. Вона складається із
записів в полях Префікс (Мал. 17 (1)) і Тема (Мал. 17 (2)). Підсумкова назва теми
відображається в полі Результат (Мал. 17 (3)).
В поле Текст (Мал. 17 (4)) можна ввести текст листа. У вікні присутні стандартні
способи форматування тексту:
· виділити напівжирним
· змінити шрифт

, курсивом

і його колір

, підкресленим

(Мал. 17 (5));

(Мал. 17 (6));
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· вирівняти текст по центру

, правому

чи лівому

краю (Мал. 17 (7)).

Також, програма дозволяє Додати гіперпосилання в текст
гіперпосилання

) (Мал. 17 (8)); Додати лінію

(9)), Додати картинку
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(або Видалити

, Додати товарний знак ® (Мал. 17

(Мал. 17 (10)).

Нижче, відображається файл комерційної пропозиції (Мал. 17 (11)). Він прикріплюється
до листа автоматично.
Програма дозволяє прикріпити інші файли до листа. Для цього, необхідно натиснути
кнопку Вкласти файл

(Мал. 17 (12)) і вибрати потрібний файл. Щоб переглянути

список вкладених файлів - натисніть кнопку Перелік вкладень

(Мал. 17 (13)). У вікні

можна видаляти вкладені файли. Для цього, необхідно вибрати потрібний файл і натиснути
кнопку Видалити

(Мал. 18).

Мал. 18 (Версія програми 2020.4.3)

Для миттєвої відправки листа, натисніть кнопку Відправити (Мал. 17 (14)). В даному
випадку, користувач не зможе переглянути сформований лист перед відправкою.
При натисканні кнопки Підготувати (Мал. 17 (15)) - відкриється створений
електронний лист в Microsoft Outlook. У вікні можна переглянути лист ще раз, зробити
потрібні зміни і відправити адресату.
Щоб скасувати надсилання комерційної пропозиції - натисніть кнопку Скасувати (Мал.
17 (16)).
Усі надіслані листи за замовчуванням зберігаються на локальному диску С - папка
Журнал Torgsoft-Відправлені рахунки.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

425

Торгсофт 2022.0.17

Створення рахунку на основі комерційної пропозиції
На основі комерційної пропозиції можна створити рахунок. Для цього необхідно вибрати
потрібну комерційну пропозицію і натиснути кнопку Створити рахунок

(Мал. 19).

Мал. 19 (Версія програми 2020.4.3)

У вікні Рахунок, автоматично вказується Дата (Мал. 19 (1)) створення рахунку і його
порядковий Номер (Мал. 19 (2)) (при необхідності їх можна міняти). Дані в поле Валюта
рахунку (Мал. 19 (4)) вносяться автоматично і відповідають даним комерційної пропозиції
(наприклад, якщо при створенні комерційної пропозиції була вказана валюта "гривня", то
при створенні рахунку на основі цієї комерційної пропозиції буде автоматично вказана
валюта "гривня").
В поле Розрахунковий рахунок (Мал. 19 (5)) необхідно вказати зі списку
розрахунковий рахунок для перерахування на нього оплати від клієнта.
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Далі виберіть зі списку Стан рахунку (Мал. 19 (6)):
· Відправлений рахунок;
· Отриманий клієнтом;
· Відправлений повторно;
· Перевиставлений;
· Відмова клієнта;
· Скоро буде отримано;
· Оплата буде відстрочена;
· Скасовано;
· Інше;
· Готовий до відвантаження;
· Відправлено повідомлення.

В поле Дійсний до (Мал. 19 (7)), можна вказати термін дії рахунку для стимулювання
надходження оплати від клієнта.
Поле Вид торгівлі (Роздріб або Опт) (Мал. 19 (8)), служить для додавання в рахунок
товарів і послуг за відповідними цінами (оптовим або роздрібним). В поле автоматично
вказується вид торгівлі комерційної пропозиції, на основі якого створюється поточний
рахунок. При необхідності, вид торгівлі можна міняти.
Програма дозволяє вказати зі списку Підприємство (Мал. 19 (9)), на якому створюється
рахунок. Також, можна вибрати зі списку Співробітника (Мал. 19 (10)), який створює
рахунок (за замовчуванням в це поле підставляється прізвище співробітника, який створив
комерційну пропозицію).
В поле Форма рахунку (Мал. 19 (11)) необхідно вказати спосіб отримання грошей зі
списку:
1) Безпосередньо одержувачу. У цьому випадку рахунок відправляється безпосередньо
одержувачу. Необхідно зі списку вибрати одержувача в поле Одержувач або, після
натискання на кнопку Довідник

, вибрати зі Списку клієнтів. Також, можна

додати нового клієнта, використовуючи кнопку Додати

. Перемикач Покупець

автоматично встановлює одержувачем системного покупця.
2) Посередникові (платить посередник). У цьому випадку рахунок виписується на ім'я
Посередника, з урахуванням його посередницької знижки. В поле Одержувач
необхідно зі списку вибрати посередника. Нижче з'явиться поле Клієнт посередника,
в якому необхідно вибрати клієнта, c яким працює посередник.
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3) Клієнту через посередника (платить клієнт). Рахунок буде виписаний на ім'я
клієнта, при цьому потрібно вказати посередника з яким працює клієнт. В цьому
випадку знижка посередникові за покупку клієнта буде врахована при розрахунку на
формі Баланс з посередниками.
В поле Регіон (Мал. 19 (3)) (доступно, якщо в програмі вказані Регіони) можна вибрати
зі списку або з Довідника

необхідний регіон для визначення ціни продажу.

Програма дозволяє робити знижку на товари і послуги рахунку. Для цього, потрібно
заповнити поле % знижки (Мал. 19 (13)). Ця знижка не поширюється на товари з оптовими
цінами. За замовчуванням в цьому полі вказується знижка комерційної пропозиції, на основі
якого створюється рахунок. При необхідності, її можна змінювати
При активному перемикачеві Знижка рахунку має найвищий пріоритет (Мал. 19 (14))
ця знижка діє на оптові ціни і "перемагає" всі інші знижки, крім максимальної знижки на
товар.
Програма дозволяє вказати Дату доставки (Мал. 19 (15)) товару рахунку.
Також, можна записати Умови доставки (наприклад, доставка "Новою поштою") (Мал.
19 (16)).
Поле Коментар (Мал. 19 (17)) служить для внесення додаткової інформації про
рахунок.
Для підтвердження створення рахунку, натисніть Записати

(Мал. 19 (18)).

Створений рахунок відображається на вкладці Рахунок (докладніше див. Рахунок).
5.3.12.2 Рахунок

Програма Тор гсофт дозволяє виписувати рахунки для клієнтів.

Cтворення рахунку
Створювати рахунок в програмі Тор гсофт можна декількома способами:
1) На основі існуючої комерційної пропозиції (докладніше див. Створення рахунку на
основі комерційної пропозиції). Особливість: у вікні "Рахунок", деякі поля заповнюються
автоматично, виходячи з інформації комерційної пропозиції. При необхідності, інформацію в
них можна міняти. Також в такий рахунок автоматично додаються товари (послуги)
комерційної пропозиції. При необхідності, можна їх видаляти, змінювати або додавати інші
товари (послуги).
2) На вкладці "Рахунок" (форма "Торгівля з випискою рахунку") натиснути кнопку
Додати

. Особливість: у вікні "Рахунок" більшість полів не заповнено. Приклад

заповнення вікна "Рахунок" див. Створення рахунку на основі комерційної пропозиції.
Версія 2022
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Якщо активована додаткова функція Розрахунок зарплати, то створювана видаткова
накладна прив'язується до бригади, яка складається зі співробітника, який створив рахунок і
співробітникові, який створив рахунок.
Варто відзначити, що при створенні рахунку, враховується Вид торгівлі (Мал. 10)
Центру обліку, а також Вид торгівлі клієнта (Маркетинг - Клієнти - відкриваємо на
редагування клієнта, який цікавить - вкладка Загальні - поле Вид торгівлі, який може бути:
Роздріб, Опт, Оптом та у роздріб). При зміні клієнта, вид торгівлі в рахунку може
змінюватися, якщо у клієнта однозначно встановлено вид торгівлі (Опт, або Роздріб). Якщо
було проведено зміну виду торгівлі, то про це буде повідомляти миготливе повідомлення
"Вид торгівлі".
Створений рахунок з'являється в списку на вкладці Рахунок. Бордовим кольором виділені неоплачені рахунки. Синім кольором - виділені частково оплачені рахунки. Зеленим
кольором - виділені повністю оплачені рахунки. Переплачений рахунок - виділений чорним
кольором.
Рахунки можуть бути відзначені піктограмами:
- в рахунку вказана дата доставки товару та у видатковій накладній встановлено стан
доставки - Відправлено;
- накладений платіж;
- у видатковій накладній встановлено стан доставки - Доставлений;
- рахунок виставлений повторно;
- за рахунком створена видаткова накладна;
- рахунок частково оплачений;
- рахунок повністю оплачений;
- переплачений рахунок;
- повернення передоплати;;
- оплата за рахунком відстрочена;
-рахунок скасований;
- рахунок отриманий клієнтом;
- рахунок скоро буде оплачений;
- клієнт відмовляється платити за рахунком;
- за рахунком є контакт з клієнтом з категорії "Інше";
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- товар рахунки готовий до відвантаження;
- клієнтові відправлено повідомлення по рахунку;
- повернення товару в рахунку;
- необхідна відправка документів;
- документи відправлені;
- зворотні документи отримані.
Для зручності перегляду інформації на вкладці Рахунок існує ряд фільтрів:
1) Стан рахунку
- Створена видаткова накладна (відображаються тільки рахунки зі створеними за ним
видатковими накладними);
- Не створена видаткова накладна (відображаються тільки рахунки, по яких не була
створена видаткова накладна);
- Є дата доставки (відображаються тільки рахунки із зазначеною датою доставки
товару).
2) Стан оплати
- Неоплачені (відображаються тільки неоплачені рахунки);
- Частково оплачені (відображаються тільки частково оплачені рахунки);
- Повністю оплачені (відображаються тільки повністю оплачені рахунки);
- Неоплачені або частково оплачені (відображаються тільки неоплачені або частково
оплачені рахунки);
- Переплачені (відображаються тільки переплачені рахунку).
3) Стан контакту за рахунком:
- Відправлений рахунок;
- Отримано клієнтом;
- Відправлений повторно;
- Перевиставлений;
- Відмова клієнта;
- Скоро буде отримано;
- Оплата буде відстрочена;
- Скасовано;
- Інше;
- Готовий до відвантаження;
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- Відправлено повідомлення;
- Маркетинговий контакт.
4) Дійсний до (в цьому фільтрі можна задати період часу дії рахунку. Буде відображено
рахунки, термін дії яких задовольняє заданому періоду часу).
5) Дата доставки (в цьому фільтрі можна задати період часу доставки товару рахунку.
Будуть відображатись рахунки, дата доставки товару яких, задовольняє заданому періоду
часу)
6) Стан доставки:
- Відправлено;
- Доставлений;
- Не доставлений.
7) Форма оплати:
- Без післяплати;
- З післяплатою.
Також на вкладці Рахунок, можна сортувати інформацію:
- за Датою створення рахунку;
- за номером рахунку;
- за Одержувачем рахунку;
- за терміном дії (Дійсний до)
- за Датою доставки;
- за Сумою рахунку;
- за № замовлення.
3) Створити новий рахунок на основі існуючого. Для цього, необхідно вибрати
потрібний рахунок і натиснути кнопку Копіювати

При натисканні на кнопку Картка клієнта

.

, відкриється картка виділеного клієнта

Додавання товару в рахунок
Далі, необхідно додати товар (послугу) в рахунок на вкладці Товар рахунку.
В даному вікні є можливість сортування товарів за:
· Назвою товару
· Кількістю
· Ціною
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· Сумою
· Відсотком знижки
· В порядку введення (прямий)
· Артикулом

Товар в рахунок додається аналогічно додаванню товару (послуги) в комерційну
пропозицію за допомогою кнопок Додати

, Сканувати штрих-код товару

Завантажити товари з терміналу збору даних
розмірного ряду

, Імпорт з Excel

,

, Введення

(докладніше див. Додавання товару (послуги) в комерційну

пропозицію ), Вибрати шаблон
складу за видами товару

, Вибрати товар зі складу

, Вибрати товар зі

. Варто зазначити, якщо додається товар з серійним номером і

в програмі ведеться Строгий гарантійний облік за обраним товару, то слід ввести його,
натиснувши на кнопку Серійні номери товару

, де після натискання на кнопку Додати

введіть серійний номер (подивитися сер ійний номер товар у можна в Склад - Стан
складу - вибир аємо товар , за яким ведеться гар антійний облік і натискаємо кнопку Рух
товар у

- Сер ійні номер и товар у на складі
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Вибрати послугу

, відкриється вікно Повного переліку

товарів і послуг (Мал. 1), де можна вибрати послугу звичайним для Вас способом, або після
натискання на клавіші (CTRL + 1) - додасться виділений товар в кількості 1 шт. і буде
відображено вікно (аналогічно в Стані складу) Обраний товар (Мал. 2), де буде
відображатися товар, доданий таким способом.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

Також, можна скористатися поєднанням клавіш (CTRL + Q) - відкриється додаткове
вікно, де потрібно вказати кількість виділеного товару (Мал. 3), якщо Ви обираєте декілька
товарів, відкриється вікно (Мал. 4). Після вказівки кількості і натискання на кнопку
Продати, товар потрапить у вікно Обраний товар (Мал. 2).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Вибрати шаблон

, відкриється вікно Шаблони

комплектацій для вибору необхідного шаблону і додавання в рахунок склад товару
вибраного шаблону.
Якщо в Рахунок доданий Автоматичний комплект

, а його мало на складі, то при

створенні видаткової накладної, комплект збирається автоматично в кількості, якого бракує
на складі.
Варто відзначити, що якщо в налаштуваннях програми встановлено Попередити про
нестачу товару на складі (Налаштування - Параметри - Облік), а товарів для зборки
комплекту недостатньо на складі, з'явиться попередження про те, що на складі не вистачає
товару для збірки автокомплекту.
А в разі, якщо в налаштуваннях програми встановлено Заборонити продаж в мінус
(Налаштування - Параметри - Облік), а товарів для зборки комплекту недостатньо на
складі, комплектація виконана не буде.
При виклику форми редагування товару у видатковій накладній (після натискання на
кнопку Змінити
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)

При додаванні автокомплекту в видаткову накладну зі стану складу (після натискання на
кнопку Вибрати товар зі складу

), комплект автоматично збирається. При цьому форма

редагування товару видаткової накладної (Мал. 5) не з'явиться, а товар у видатковій
накладній просто збільшується на 1.
У разі, якщо видалити видаткову накладну з автокомплектів або видалити автокомплект
у видатковій накладній, то цей комплект автоматично розбирається, якщо він був
автоматично зібраний.
Також на вкладці Товар рахунку, є можливість Перевірити товари рахунку

. Ця

функція корисна для комірників. Наприклад, менеджер виписує рахунок і комірник за цим
рахунком виконує складання товарів/послуг. Далі, він перевіряє відповідність зібраних
товарів/послуг та зазначених в рахунку товарів/послуг. Для цього, комірник натискає кнопку
Перевірити товари рахунку

. У вікні він сканує штрих-код товару/послуги або вводить

його артикул. При розбіжності готівкового товару і заявленого в рахунку - програма видасть
повідомлення Товар/послуга зі штрих-кодом/Арт... не знайдено. Для швидкого введення
кількості товару, необхідно натиснути кнопку Запитувати кількість.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.3)
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Можна задати в програмі дозвіл на виписку видаткових накладних за всіма рахунками
або тільки за перевіреними рахунками. Для цього необхідно вибрати пункт головного меню
Налаштування - Параметри - вкладка Облік. В поле Виписувати накладні за рахунком,
необхідно вибрати зі списку дію:
- Без обмежень (виписувати видаткові накладні можна за всіма рахунками)
- Тільки за перевіреними рахунками (виписувати видаткові накладні можна тільки за
перевіреними рахунками);
- Попереджати, якщо рахунок не перевірений (при спробі виписати видаткову
накладну по неперевiреному рахунку, програма видасть повідомлення про те, що рахунок не
перевірений).
Програма дозволяє застосовувати промоакцію Приведи друга при створенні рахунку.
Для надання клієнту бонусів і його другу знижки в торгівлі з випискою рахунку, необхідно
натиснути кнопку Сканувати керуючий штрих-код

(докладніше див. Промоакція

"Приведи друга").
Також, можливо резервування товару - переміщення товару з центру обліку на склад
резерву (склад внутрішнього зберігання).
Є можливість зарезервувати як усі товари в рахунку, так і окремі товари.
Резервування товару може бути необхідно в тих випадках, коли одночасно в одній базі
даних працюють кілька менеджерів, які виписують рахунки. У такій ситуації, один і той же
товар може бути призначений для двох покупців. Наприклад, двом різним покупцям
виписали рахунок на 5 однакових моніторів. Два покупця свої рахунки на покупку оплатили
в один день. Ми їм повинні відвантажити 10 однакових моніторів, але в момент створення
рахунку і на момент оплати, їх на складі 5 штук. У підсумку, ми повинні в терміновому
порядку дозамовляти у постачальників ще 5 моніторів, щоб вчасно відправити замовлення.
При резервуванні товару, виконується внутрішнє переміщення з центру обліку на склад
тимчасового зберігання цього центру обліку. Якщо товарів недостатньо, по підтвердженню
кількості в наявності, переміщується недостатня кількість, заноситься до Переліку товарів,
які очікують резервування.
При знятті з резерву товару, виконуються зворотні внутрішні переміщення зі складу
тимчасового зберігання на центр обліку.
Резерв містить товари, що знаходяться в резерві, або перебували в резерві раніше.
При даному доопрацюванні, користувач який створює рахунок, може зарезервувати
товар, якщо він знає, що даний товар закінчується на складі і його не можна більше нікому
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продавати і на нього виписати рахунок. Інший користувач, при спробі виписати рахунок на
цей товар, буде бачити, що його немає на складі і він в резерві і своєчасно зробить
замовлення необхідного товару у постачальника.
Для того, щоб роздрукувати рахунок скористайтеся кнопкою Друк рахунку Надрукувати рахунок. Для того, щоб в рахунку відображалися фото товару, необхідно
попередньо налаштувати шаблон і поставити галочку в Друк рахунку - Налаштування
друку і відправки рахунку - Друк фотографії товару.
Варто відзначити, що в таблиці Рахунок є колонка Плановий прибуток. Планований
прибуток розраховується за формулою = фактична ціна - поточна собівартість товару витрати по рахунку. Після створення видаткової накладної дані в колонці Плановий
прибуток не змінюються. В поле підсумків відображається підсумок по даному стовпчику.

Налаштування шаблону - розшифровка змінних:
Рахунок:
· Номер рахунку
· Дата рахунку
· Сума рахунку прописом
· Сума знижки
· Сума ПДВ - відображається, як: "123,45".
· Сума ПДВ з валютою - відображається, як: "123,45грн".
· Сума оплати - відображається, як: "123,45"
· Сума оплати (рядок) - відображається, як: "Оплачено: 123,45".
· Сума боргу - відображається, як: "123,45".
· Сума боргу (рядок) - відображається, як: "Борг: - 123,45".
· Валюта рахунку
· Розрахунковий рахунок - дані беруться з пункту меню Налаштування - Торгова

мережа - вибираємо головний (верхній) центр обліку - Змінити - вкладка
Розрахунковий рахунок - вибираємо необхідний розрахунковий рахунок - Змінити.
Поля з яких береться інформація: Номер рахунку, Банк, ОКПО (Мал. 7 (6)).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.3)

· Номер розрахункового рахунку
· Дата резерву
· Умови доставки - вказується при створенні рахунку, поле Умови доставки (Мал. 8

(1)).
· Дата доставки - вказується при створенні рахунку, поле Дата доставки (Мал. 8 (2)).
· Центр обліку
· Назва підприємства - підприємство, яке зазначено при створенні рахунку в поле

Підприємство (Мал. 8 (3)).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.3)

· Назва організації для оплати - дані беруться з пункту меню Налаштування -

Торгова мережа - вибираємо головний (верхній) центр обліку - Змінити - вкладка
Розрахунковий рахунок - вибираємо необхідний розрахунковий рахунок - Змінити.
Поля з яких береться інформація: Назва організації від імені якої буде виставлений
рахунок на оплату (Мал. 7 (7)).
·

Номер замовлення - вказується той номер, який був виставлений на підставі
замовлення, за умови активної додаткової функції Сполучення з Інтернет-магазином
- Замовлення клієнта на виріб.

· Тип р / р - вказується або р/р (розрахунковий рахунок) або к/р (картковий рахунок).

Береться з пункту меню Налаштування - Торгова мережа - вибираємо головний
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(верхній) центр обліку - Змінити - вкладка Розрахунковий рахунок - вибираємо
необхідний розрахунковий рахунок - Змінити.- поле Тип рахунку (Мал. 9 (6)).

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.3)

Відправник:
· Постачальник - дані беруться із зазначеного розрахункового рахунку при створенні

рахунку, а саме з пункту меню

Налаштування - Торгова мережа - вибираємо

головний (верхній) центр обліку - Змінити - вкладка Розрахунковий рахунок вибираємо необхідний розрахунковий рахунок - Змінити. - поле Власник рахунку
(Мал. 7 (7)). Якщо в даному полі порожньо (не вказано), то буде вказуватися:
Налаштування - Торгова мережа - вибираємо той центр обліку, яка була вказана при
створенні рахунку - Змінити - вкладка Загальні - поле Підприємець. Якщо і тут
порожньо (не вказано), то в Налаштування - Торгова мережа - головний центр
обліку - Змінити - вкладка Загальні - поле Підприємець
· ІПН Центру обліку - дані беруться із зазначеного центру обліку при створенні

рахунку, а саме з пункту меню Налаштування - Торгова мережа - вибираємо той
центр обліку, яка була вказана при створенні рахунку - Змінити - вкладка
Налаштування - поле Індивідуальний податковий номер (Мал. 10) .
· КПП Центру обліку - дані беруться із зазначеного центру обліку при створенні

рахунку, а саме з пункту меню Налаштування - Торгова мережа - вибираємо той
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центр обліку, яка була вказана при створенні рахунку - Змінити - вкладка
Налаштування - поле КПП (код причини постановки на облік) (Мал. 10).
· ЄДРПОУ Центру обліку - дані беруться із зазначеного центру обліку при створенні

рахунку, а саме з пункту меню Налаштування - Торгова мережа - вибираємо той
центр обліку, яка була вказана при створенні рахунку - Змінити - вкладка
Налаштування - поле ЄДРПОУ (Мал. 10).

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.3)

· Телефон Центру обліку - дані беруться із зазначеного центру обліку при створенні

рахунку, а саме з пункту меню Налаштування - Торгова мережа - вибираємо той
центр обліку, яка була вказана при створенні рахунку - Змінити - вкладка Загальні поле Телефон (Мал. 11).
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Мал. 11 (Версія програми 2020.4.3)

· Адреса Центру обліку - дані беруться із зазначеного центру обліку при створенні

рахунку, а саме з пункту меню Налаштування - Торгова мережа - вибираємо той
центр обліку, яка була вказана при створенні рахунку - Змінити - вкладка Загальні поле Адреса (Мал. 11).
· Індекс Центру обліку - дані беруться із зазначеного центру обліку при створенні

рахунку, а саме з пункту меню Налаштування - Торгова мережа - вибираємо той
центр обліку, яка була вказана при створенні рахунку - Змінити - вкладка Загальні поле Індекс (Мал. 11).
· Місто Центру обліку - дані беруться із зазначеного центру обліку при створенні

рахунку, а саме з пункту меню Налаштування - Торгова мережа - вибираємо той
центр обліку, яка була вказана при створенні рахунку - Змінити - вкладка Загальні поле Місто (Мал. 12).
· Документ Центру обліку;
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· Юр. адреса підприємства - юридична адреса підприємства. Дані беруться із

зазначеного Підприємства при створенні рахунку (Мал. 8 (3)), а саме з пункту меню
Налаштування - Підприємство - вибираємо то підприємство, яке вказали при
створенні рахунку - Змінити - поле Юридична адреса (Мал. 12 (2)).

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.3)

· Факт. адреса підприємства - фактична адреса підприємства. Дані беруться із

зазначеного Підприємства при створенні рахунку (Мал. 8 (3)), а саме з пункту меню
Налаштування - Підприємство - вибираємо то підприємство, яке вказали при
створенні рахунку - Змінити - поле Фактична адреса (Мал. 12 (3)).
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· Власник підприємства - дані беруться із зазначеного Підприємства при створенні

рахунку (Мал. 8 (3)), а саме з пункту меню Налаштування - Підприємство вибираємо то підприємство, яке вказали при створенні рахунку - Змінити - поле
Фактична адреса (Мал. 12 ( 1)).
Варто відзначити, що якщо при створенні рахунку вказано Підприємство (Мал. 8 (3)),
то ЄДРПОУ Центру обліку підтягується з Підприємства (Мал. 12 (4)), якщо вказано. У
разі, якщо не вказано - підтягується з Центру обліку. Цей принцип є актуальним і для інших
полів, які дублюються в підприємстві і Центрі обліку.

Одержувач:
· Платник - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле Одержувач.

Маркетинг - Клієнти - виділяємо клієнта - Змінити - вкладка Загальні - поле
Найменування клієнта (Мал. 13).

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.3)
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· ІПН платника - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле

Одержувач. Маркетинг - Клієнти - виділяємо клієнта - Змінити - закладка Інше - поле
Індивідуальний податковий номер (Мал. 14).

Мал. 14 (Версія програми 2020.4.3)

· КПП платника - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле

Одержувач. Маркетинг - Клієнти - виділяємо клієнта - Змінити - закладка Інше - поле
КПП (код причини постановки на облік) (Мал. 14).
· Р/р платника - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле Одержувач.

Налаштування - Контрагент - вибираємо контрагента - Змінити - вкладка
Розрахунковий рахунок - вибираємо рахунок - Змінити - поле Назва рахунку (Мал.
15).
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Мал. 15 (Версія програми 2020.4.3)

· Телефон платника - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле

Одержувач. Маркетинг - Клієнти - виділяємо клієнта - Змінити - вкладка Загальні поле Телефон (мобільний) (Мал. 13).
· Адреса платника - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле

Одержувач. Маркетинг - Клієнти - виділяємо клієнта - Змінити - вкладка Загальні поле Поштова адреса (Мал. 13).
· Індекс платника - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле

Одержувач. Маркетинг - Клієнти - виділяємо клієнта - Змінити - вкладка Загальні поле Індекс (Мал. 13).
· Місто платника - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле

Одержувач. Маркетинг - Клієнти - виділяємо клієнта - Змінити - вкладка Загальні поле Місто (Мал. 13).
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· Сума бонусів платника - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле

Одержувач. Оплата -Баланс з партнерами - знаходимо контрагента - стовпець
Залишилося бонусів (Мал. 16).
· Борг платника по балансу з партнерами - дані беруться із зазначеного при створенні

рахунку - поле Одержувач. Оплата -Баланс з партнерами - знаходимо контрагента стовпець Мій борг (Мал. 16).

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.3)

Банк:
· Найменування банку - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле

Розрахунковий рахунок. Налаштування - Торгова мережа - вибираємо головний
(верхній) центр обліку - Змінити - вкладка Розрахунковий рахунок - вибираємо
необхідний розрахунковий рахунок - Змінити - навпроти поля Банк, натискаємо на
кнопку Змінити - поле Назва (Мал. 17 (7)).
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Мал. 17 (Версія програми 2020.4.3)

· Кореспондентський рахунок банку - дані беруться із зазначеного при створенні

рахунку - поле Розрахунковий рахунок. Налаштування - Торгова мережа вибираємо головний (верхній) центр обліку - Змінити - вкладка Розрахунковий
рахунок - вибираємо необхідний розрахунковий рахунок - Змінити - навпроти поля
Банк, натискаємо на кнопку Змінити - поле Кореспондентський рахунок (Мал. 17
(8)).
· Банківський ідентифікаційний рахунок - дані беруться із зазначеного при створенні

рахунку - поле Розрахунковий рахунок. Налаштування - Торгова мережа вибираємо головний (верхній) центр обліку - Змінити - вкладка Розрахунковий
рахунок - вибираємо необхідний розрахунковий рахунок - Змінити - навпроти поля
Банк, натискаємо на кнопку Змінити - поле БІК (Банківський ідентифікаційний
код) (Мал. 17 (9)).
·

Місто банку - дані беруться із зазначеного при створенні рахунку - поле
Розрахунковий рахунок. Налаштування - Торгова мережа - вибираємо головний
(верхній) центр обліку - Змінити - вкладка Розрахунковий рахунок - вибираємо
необхідний розрахунковий рахунок - Змінити - навпроти поля Банк, натискаємо на
кнопку Змінити - поле Місто (Мал. 17 (10)).

Для сортування товарів по Артикулу, Назві товару в друкованій формі, необхідно
провести настроювання шаблону Друк рахунку - Налаштування відправки і друку
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рахунку (Мал. 18) установити перемикач Методу сортування товарів навпроти
відповідного запису - Артикул, Назва товару.

Мал. 18 (Версія програми 2020.4.3)

Після того, як створили рахунок і додали товар до рахунку, є можливість створити
видаткову накладну після натискання на відповідну кнопку

. В цьому випадку відкриється

вікно підтвердження (Мал. 19), що товар буде знятий зі складу.

Мал. 19 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Так, відкриється ще одне вікно в якому можна вказати
інформацію про накладну (Мал. 20).
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Мал. 20 (Версія програми 2020.4.3)

У вікні Накладна вказуються такі параметри:
· Номер рахунку
· Дата рахунку
· Підприємство
· Номер накладної
· Дата накладної
· Через кого - вказується посередник (якщо є)
· Оплатити до
· Картка клієнта - відкривається вікно картки клієнта

Перемикач Під реалізацію - може бути фільтром за переліком видаткових накладних в
списку видаткових накладних і в картці взаєморозрахунків.
Звірення накладної:
· Дата звірення - відображається дата звірення накладної;
· Звірив - ім'я користувача, який встановив документу ознаку Звірено.

Вар то зазначити, щоб відзначити звір ений документ, на фор мі Тор гівля з випискою
р ахунку

на

вкладці

Видаткова

накладна

доступна

гр упа

дій

Звір ення

(Звір ено/Скасувати звір ення) . За допомогою фільтр а Звір ення можна відобр азити пер елік
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звір ених/не звір ених накладних. Звір ені накладні помічаються відповідною піктогр амою
в колонці Одер жувач.
Довіреність
· Довіреність №
· Дата довіреності
· Дійсна від
· Дійсна до

Перемикач Відправляти повідомлення - якщо встановлено перемикач, то необхідно
вибрати коли відправляти повідомлення:
· Після створення накладної - повідомлення відправляється після створення накладної;
· Після заповнення номера декларації - відправляється при збереженні накладної,

якщо є номери декларації (вкладка Стан доставки, вікно Накладна).
А також спосіб відправки:
· Автоматично
· Запитувати підтвердження

Повідомлення для накладної відпр авляється один р аз. Повтор но відпр авити можна
тільки в р учному р ежимі.
Вказати Коментар у відповідне поле.
Варто зазначити, якщо при відправці повідомлення, потрібно змінити номер телефону
одержувача (клієнта), є можливість це зробити. При натисканні на кнопку Відправити
повідомлення клієнту

, буде відкрито відповідне вікно (Мал. 21) в якому необхідно

встановити перемикач Змінити телефон одержувача і вказати номер одержувача
повідомлення. В такому випадку, повідомлення буде відправлено на вказаний Вами номер в
даному полі. Варто відзначити, що номер телефону клієнта не зміниться.
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Мал. 21 (Версія програми 2020.4.3)

Також є дві вкладки:
1. Відправка документів - вибираєте зі списку Відправка документів (Необхідне
відправлення документів

, Документи відправлені документи відправлені

Зворотні документи отримані

,

). Записуєте Спосіб доставки документів, а також

вказуєте Дату відправлення та Отримання. При натисканні на кнопку Файли документа
, можна прикріпити файли складського документа (Мал. 22).
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Мал. 22 (Версія програми 2020.4.3)

2. Параметри доставки (Мал. 23) - вибираєте зі списку Стан доставки (Відправлений
або Доставлений) і вводите Номер декларації.

Мал. 23 (Версія програми 2020.4.3)

В поле Контрагент доставки автоматично буде підтягуватися основний контрагент (той,
на якого виписаний рахунок). Також є можливість додати іншого контрагента доставки
(контактна особа одержувача) після натискання на кнопку Додати

. Відкриється вікно

Контрагент доставки товарів (Мал. 24), де необхідно ввести ПІБ і Номер телефону
контрагента. Також вибрати одержувача можна зі списку Контрагенти доставки товару
після натискання на кнопку Довідник

.
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Мал. 24 (Версія програми 2020.4.3)

Для того, щоб додати Адресу доставки, необхідно натиснути на кнопку Додати

,

після чого відкриється вікно Адреса доставки товарів (Мал. 25), в якому необхідно ввести
дані про адресу доставки.

Мал. 25 (Версія програми 2020.4.3)

Також, Контрагент доставки товарів і Адреса доставки товарів можна додати в картці
клієнта у вкладці Параметри доставки.
Дані про Параметри доставки, а саме Одержувач доставки товару, Адреса доставки
товару і Телефон одержувача доставки товару можуть бути додані в друковану форму
Витратної накладної в Торгівлі з випискою рахунку і в Реалізації. Для цього необхідно
налаштувати шаблон. В Торгівлі з випискою рахунку настройка шаблону проводиться у
вкладці Видаткова накладна - Друк накладної - Надрукувати видаткову накладну - у
вікні, виберіть варіант Налаштувати звіт - Налаштування.
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Після вказівки всіх необхідних параметрів у вікні Накладна (Мал. 20), натисніть на
кнопку Записати. З'явиться інформаційне вікно про те, що по рахунку створена накладна.
Потім в залежності від обраного параметра автоматично відправляти або запитувати
підтвердження з'явиться вікно Надіслати повідомлення клієнту (Мал. 26).

Мал. 26 (Версія програми 2020.4.3)

Додана можливість прикріплювати рахунок при відправці електронного листа. Для цього
необхідно, щоб в шаблон масової розсилки було відзначено Прикріпити рахунок як
додаток (Мал. 27). При відправці такого листа, автоматично до листа буде прикріплюватися
файл рахунку.
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Мал. 27 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Відправити, у вкладці Рахунок в поле Дата буде додана
іконка

, яка інформує нас про те, що по рахунку створена Видаткова накладна. Для

швидкого переходу до видаткової накладної використовуйте кнопку Знайти видаткову
накладну за рахунком

- відкриється вкладка Видаткова накладна і буде виділена

видаткова накладна, яка прив'язана до даного рахунку. Аналогічним способом можна знайти
рахунок виходячи від видаткової накладної після натискання на кнопку Знайти відповідний
рахунок

у вкладці Видаткова накладна.

Ще один спосіб, після того, як створили рахунок і додали товар - натиснути на кнопку
Створити накладну і оплатити її

у вкладці Рахунок. Відкриється вікно підтвердження

(Мал. 19), що товар буде знятий зі складу. При натисканні на кнопку Так, відкриється ще
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одне вікно Надіслати повідомлення клієнту (Мал.261). При натисканні на кнопку
Відправити, буде відправлено відповідний лист і відкриється вікно Оплата за рахунком
(Мал. 28).

Мал. 28 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні необхідно вибрати Форму оплати:
· Готівкова - вибрати зі списку Касу і Підприємство, вказати Дату оплати

(встановлюється автоматично), Оплачено суму (встановлюється автоматично).
· Безготівкова - вибрати зі списку Розрахунковий рахунок і Підприємство, вказати

Дату оплати (встановлюється автоматично), Оплачено суму (встановлюється
автоматично).
Перемикач Надіслати повідомлення клієнту про надходження оплати - якщо
встановлено, то повідомлення буде відправлено.
Перемикач Не враховувати еквайринг - якщо встановлено, то програма не
враховуватиме % еквайрингу під час надходження грошей на розрахунковий рахунок.
При натисканні на кнопку Внести оплату - з'явиться вікно (Мал. 27) в залежності від
обраних налаштувань відправлення листа. Після відправлення листа, у вкладці Видаткова
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, яка інформує нас про те, що рахунок

повністю оплачений і закритий.
Д овідка! Якщо пер едоплата за р ахунком пер евищує суму бор гу за р ахунком (р ахунок
пер еплачений) , то пр и створ енні видаткової накладної за р ахунком на всі товар и р ахунку
(повне відвантаження) або пр и створ енні накладної на залишок товар у (часткове
відвантаження, після якого р ахунок буде повністю відвантажено) буде запр опоновано
пер еплатити видаткову накладну. У р азі відмови - пер едоплата за р ахунком буде пр ив'язана
до накладної у сумі бор гу за накладною, а сума пер едоплати за р ахунком зменшиться у сумі
бор гу. В іншому випадку - вся доступна пер едоплата буде пр ив'язана до накладної.

Переплата рахунку
У випадку, якщо оплата за рахунком, за яким створено кілька видаткових накладних
(часткове відвантаження), перевищує суму боргу за поточною видатковою накладною
(найранішою за датою), буде надана можливість розподілити всю суму оплати тільки на
накладні цього рахунку (відобразиться повідомлення про те, що рахунок переплачено).
При виборі цього варіанта залежно від стану відвантаження рахунку можливі такі
варіанти розподілу оплати:
1. Якщо рахунок відвантажений частково, то оплата буде розподілена за всіма
неоплаченими видатковими накладними рахунки у розмірі, що не перевищує борг за
видатковою накладною, а залишок від розподілу буде внесений як передоплата за рахунком.
2. Якщо рахунок відвантажений повністю, то оплата буде розподілена за всіма
неоплаченими видатковими накладними рахунки у розмірі, що не перевищує борг за
видатковою накладною, а залишок від розподілу буде внесений як переплата за останньою за
датою видаткової накладної.
Варто зазначити, якщо за рахунком була внесена передоплата (кнопка Внести
передплату) і не створена видаткова накладна, то є можливість повернути передоплату після
натискання на кнопку Повернення передоплати

- відкриється вікно (Мал. 29) в якому

автоматично підставляються Форма оплати, Дата повернення і Сума повернення.
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Мал. 29 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Внести оплату, гроші буде повернено. Варто зазначити, якщо
під час надходження грошей на р/р і повернення такого товару, то програма автоматично
запам'ятовує чи був врахований еквайринг чи ні і в залежності від цього буде відбуватися
відповідне рух грошей.
Варто зазначити, що при друку накладної повернення, є можливість додати змінну
"Ціна у валюті" в шаблон Накладної повернення, щоб відображалася ціна у валюті.
У свою чергу, на вкладці Передоплата рахунку (Мал. 30) відображається внесення або
повернення передоплати.
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Мал. 30 (Версія програми 2020.4.3)

В даній вкладці можна роздрукувати касовий ордер (Друк касового ордера

).

При необхідності можна роздрукувати фіскальний чек за передоплатою. Для цього
служить група дій Друк чека

(доступна при активній опції Підключення фіскального

реєстратора), в якій є можливість друку фіскального чека (Надрукувати фіскальний чек
), а також доступні всі сервісні дії по роботі з фіскальним реєстратором. При друку чека
передоплати, сума передоплати розподіляється по всім товарам рахунку по їх вартості (ціна
продажу * кількість). При цьому, в чеку друкуються тільки фіскальні товари і в назві товару /
послуги на початку додається префікс "Передоплата за". Повторний друк фіскального чека
за передоплатою неможливий. Якщо в налаштуваннях програми встановлена автоматичний /
за бажанням друк фінансового чека, то по не фіскальним товарам буде надрукований
фінансовий чек (з сумою розподіленої по не фіскальним товарам).
На вкладці Видаткова накладна є можливість друку накладної комірника. У разі, якщо
в рахунку є товари з інших центрів обліку, після натискання на кнопку Друк накладної Друк накладної комірника, буде роздрукована накладна для комірника.
Для

перегляду відправлених повідомлень

повідомлення (Мал. 31).
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Мал. 31 (Версія програми 2020.4.3)

В даній вкладці є можливість переглянути надіслані повідомлення, а також ті, які не
відправились. При натисканні на кнопку Відправити повідомлення повторно

, не

доставлене з якихось причин повідомлення відправляється повторно. При натисканні на
кнопку Оновити стан відправки

- оновлюється стан відправки повідомлення.

Для перегляду оплат, перейдіть у вкладку Оплати клієнтів.

Дія Коригування ціни рахунки для друку з ПДВ

. Якщо необхідне коригування

цін, то після натискання на цю кнопку відкриється вікно Коригування цін рахунку (Мал.
37)
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Мал. 37 (Версія програми 2019.4.2)

Дія доступна для рахунків в національній валюті. Якщо за рахунком була створена
видаткова накладна, то при виклику дії буде видано повідомлення про помилку. Якщо
коригування цін не потрібно, то видається відповідне інформаційне повідомлення.
Вар то зазначити, що чер ез особливості алгор итму р озр ахунку загальної суми
документа і загальної суми документа з ур ахуванням ПДВ, можлива ситуація, коли фор ма
Кор игування цін р ахунку викликається, але по факту кор игування цін не відбувається. Ця
ситуація не є помилкою. В цьому випадку зазвичай не видається інфор маційного
повідомлення пр о те, що ціни були змінені.
Кнопка Готовий до відвантаження (поєднання клавіш Alt + R)

створює контакт з

рахунком (вкладка Контакти рахунку) з категорією "Готовий до відвантаження" зі
стандартним повідомленням "Рахунок № ... готовий до відвантаження" і встановлює
відповідний статус рахунку.
Часткове відвантаження товару
Часткове відвантаження дозволяє створювати за рахунком кілька видаткових накладних,
вибирати товари рахунку, які будуть додані в видаткову накладну, і вказувати їх кількість.
Для часткового відвантаження товару необхідно включити перемикач Часткове
відвантаження (Мал. 37).
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Мал. 37 (Версія програми 2020.6.0)

Якщо перемикач включений, то при створенні видаткової накладної за рахунком буде
доступна можливість вказати які товари будуть включені до складу видаткової накладної та
в якій кількості. При натисканні на кнопку Створити видаткову накладну
Створити накладну і оплатити її

або

, відкриється вікно Відвантаження товару за

рахунком (Мал. 38).

Мал. 38 (Версія програми 2020.6.0)
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В даному вікні необхідно вибрати товари, які будуть відвантажені і натиснути
Відвантажити товар.
У списку рахунків частково відвантажені рахунку відображаються відповідною іконкою
в колонці Дата. Якщо за рахунком створено понад одну видаткової накладної, то для
такого рахунку колонки Накладна № та Номер декларації заповнюватися не будуть, а в
колонці Кількість видаткових накладних буде відображатися кількість створених
видаткових накладних (Мал. 39).

Мал. 39 (Версія програми 2020.6.0)

За допомогою фільтра Стан відвантаження можна відобразити:
· Не відвантажені рахунки;
· Частково відвантажені - частина товарів рахунку розподілена за видатковими

накладними, або якщо створена хоч одна видаткова накладна, навіть якщо вона не
містить товарів рахунку;
· Повністю відвантажені - усі товари рахунку розподілені за видатковими накладними

цього рахунку.
При внесенні передоплати за рахунком (якщо за рахунком створена хоч одна видаткова
накладна), на формі передоплати відображається інформація по рахунку (номер, дата, сума) і
інформація по видатковій накладній (номер, дата, сума) на яку в першу чергу буде
розподілена оплата (Мал. 40).
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Мал. 40 (Версія програми 2020.6.0)

Д овідка! Повер нути пер едоплату клієнту можна навіть в тому випадку, якщо за
р ахунком створ ена видаткова накладная. Сумма повер нення пер едоплати пр и цьому
визначається як загальна сума пер едоплат за р ахунком, що не р озподілена на видаткові
накладні. Пер едоплата за р ахунком може бути видалена, якщо вона не р озподілена на
жодні видаткові накладні.
Пер едоплата за р ахунком (як і оплата видаткової накладної) може бути внесена в
р ізних валютах. Пр и цьому бор г за р ахунком, бор г за видатковою накладною і р озподіл
пер едоплати буде р озр аховуватися у валюті р ахунку. У даній ситуації можливі незначні
пер еплати або недоплати за видатковою накладною за р ахунок пер ер ахунку пер едоплати в
валюту р ахунку. Також можливі незначні р озбіжності між бор гом за р ахунком і сумою
бор гу за видатковими накладними р ахунку (дана ситуації не є помилкою і це слід мати на
увазі, якщо оплата вноситься у валюті (валютах) відмінній від валюти р ахунку) .
На вкладці Передоплата рахунку знаходиться дія Розподілити передоплату

. Дана

дія дозволяє розподілити вільну (нерозподілену на видаткові накладні) загальну суму
Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

466

передоплати за рахунком на неоплачені (частково оплачені) видаткові накладні рахунки
(Мал. 41).

Мал. 41 (Версія програми 2020.6.0)

Д овідка. Пр и р озподілі оплати видаткової накладної або пер едоплати за р ахунком
повністю оплачені видаткові накладні автоматично закр иваються. Пр и цьому це не
відноситься до пер еплачені видаткові накладні.
Пр и знятті або видаленні оплат з видатковою накладною, оплати, які були р озподілені
з пер едоплати за р ахунком, будуть збер ежені. Видаляється лише р озподіл пер едоплати на
видаткові накладі. Пер едоплата р ахунку пр и цьому може бути р озподілена заново на
видаткові накладні дією Розподіл пер едоплати, повер нена клієнтові або видалена.
Повер нення пер едоплати клієнту на видаткові накладні не р озподіляють.
Пр и пр ив'язці невизначеної оплати створ юється пер едоплата за р ахунком, яка пр и
наявності несплачених видаткових накладних за р ахунком р озподіляється на ці накладні,
починаючи з самої р анньої дати створ ення. Пр и знятті (видаленні) таких оплат з
видаткових накладних пер едоплата за р ахунком не видаляється.
Алгор итм р озподілу для невизначеної оплати, пр ив'язаною до р ахунку, на видаткові
накладні р ахунки аналогічний алгор итму

р озподілу

пер едоплат за р ахунком

(дія

Розподілити пер едоплату Мал. 41) , але має особливості:
1. Пр и пр ив'язці невизначеної оплати до р ахунку на видаткові накладні р озподіляється
тільки ця конкр етна оплата навіть якщо є інші нер озподілені пер едоплати за р ахунком.
2. Пр и пр ив'язці невизначеної оплати до р ахунку вона може бути р озподілена на закр иті
видаткові накладні.
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При натисканні на кнопку Знайти видаткову накладну

відкриється форма Перелік

видаткових накладних (якщо за рахунком створено кілька видаткових накладних) (Мал.
42).

Мал. 41 (Версія програми 2020.6.0)
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5.3.12.3 Видаткова накладна

Для роботи з видатковими накладними, які створені за рахунками, служить вкладка
Видаткова накладна (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

У даній вкладки відображаються видаткові накладні, створені за рахунком у вкладці
Рахунок.
Створювати видаткові накладні можна на вкладці Рахунок двома способами:
1. По нажатию на кнопку Создать расходную накладную

. В цьому випадку

відкриється вікно підтвердження. При натисканні на кнопку Так, відкриється ще одне вікно
в якому можна вказати інформацію про накладну, при цьому накладна оплачена не буде
(Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

У вікні Накладна вказуються наступні параметри:
· Номер рахунку
· Дата рахунку
· Підприємство
· Номер накладної
· Дата накладної
· Через кого - вказується посередник (якщо є)
· Оплатити до
· Картка клієнта - відкривається вікно картки клієнта

Перемикач Під реалізацію - може бути фільтром за переліком видаткових накладних в
списку видаткових накладних і в картці взаєморозрахунків.
Звірення накладної:
· Дата звірення - відображається дата звірення накладної;
· Звірив - ім'я користувача, який встановив документу ознаку Звірено.

Вар то зазначити, щоб відзначити звір ений документ, на фор мі Тор гівля з випискою
р ахунку

на

вкладці

Видаткова

накладна

доступна

гр упа

дій

Звір ення

(Звір ено/Скасувати звір ення) . За допомогою фільтр а Звір ення можна відобр азити пер елік
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звір ених/не звір ених накладних. Звір ені накладні помічаються відповідною піктогр амою
в колонці Одер жувач.
Довіреність
· Довіреність №
· Дата довіреності
· Дійсна від
· Дійсна до

Перемикач Відправляти повідомлення - якщо встановлено перемикач, то необхідно
вибрати коли відправляти повідомлення:
· Після створення накладної - повідомлення відправляється після створення

накладної;
· Після заповнення номера декларації - відправляється при збереженні накладної,

якщо є номери декларації (вкладка Стан доставки, вікно Накладна).
А також спосіб відправки:
· Автоматично
· Запитувати підтвердження

Повідомлення для накладної відпр авляється один р аз. Повтор но відпр авити можна
тільки в р учному р ежимі.
Вказати Коментар у відповідне поле.
2. При натисканні на кнопку Створити накладну і оплатити її

. В цьому випадку

відкриється вікно підтвердження. При натисканні на кнопку Так, відкриється вікно Оплата
за рахунком (Мал. 3), в якому необхідно Внести оплату, після чого накладна буде
оплачена. Якщо у вікні Оплата за рахунком натиснути Скасувати, накладна буде створена,
але буде не оплачена!
Якщо активована додаткова функція Розрахунок зарплати, то створювана видаткова
накладна прив'язується до бригади, яка складається зі співробітника, який створив рахунок і
до співробітника, який створив рахунок.
Для зручності перегляду інформації на вкладці Видаткова накладна існує ряд
фільтрів:
1. Стан оплати:
· Неоплачені (відображаються тільки неоплачені накладні);
· Частково оплачені (відображаються тільки частково оплачені накладні);
· Повністю оплачені (відображаються тільки повністю оплачені накладні);
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· Неоплачені або частково оплачені (відображаються тільки неоплачені або частково

оплачені накладні);
· Переплачені (відображаються тільки переплачені накладні).

2. Фільтр по періоду Оплатити до - будуть відображатися накладні, в параметрах яких
вказана дата Оплатити до, яка потрапляє у вказаний період.
3. Стан:
· Відкрита (без замочка);
· Закрита (з замочком, за такими накладними заборонено вносити зміни).

Для відобр аження накладних з будь-яким станом, необхідно очистити даний пер іод по
кнопці Видалити

.

4. Відправка документів (стан відправки документів, вказаний при створенні
видаткової накладної в відповідній вкладці):
· Необхідне відправлення документів (в колонці № накладної відобр ажається

піктогр ама ) ;
· Документи відправлені

;

· Зворотні документи отримані

.

5. Звірення (для звір ення накладних гр упа дій Звір ення

):

· Не звірено;
· Звірено (звір ені документи помічаються піктогр амою

в колонці Одер жувач) .

6. Стан доставки:
- Відправлено;
- Доставлений;
- Не доставлений.
7. Накладений платіж:
· Без післяплати - відображаються всі видаткові накладні, які були створені без

ознаки Накладений платіж;
· З післяплатою - відображаються всі видаткові накладні, які були створені з ознакою

Накладений платіж (в колонці № накладної відобр ажається піктогр ама

);

Наступні тр и фільтр а доступні пр и викор истанні додаткової функції Синхр онізація з
Новою поштою.
· Гроші повинні прийти;
· Гроші отримано;
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· Гроші пришли.

8. Номер декларації:
· Є;
· Ні.

Перемикач Накладні під реалізацію - при включеному перемикачі список накладних
буде містити тільки накладні з ознакою "під реалізацію".
Доступні дії на вкладці Видаткова накладна:
Стандартні дії Змінити
Змінити стан

, Переглянути запис

, Видалити

, Оновити

.

. Після того, як накладна повністю оплачена, в поле № рахунку

відображається іконка, яка інформує про те, що рахунок повністю оплачений і закритий. При
необхідності, наприклад, для внесення змін до параметрів накладної, можна Відкрити /
Закрити накладну.
Внести оплату за товар

. Відкриється вікно Оплата за рахунком (Мал. 3)

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні необхідно вибрати Форму оплати:
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· Готівкова - вибрати зі списку Касу і Підприємство, вказати Дату оплати

(встановлюється автоматично), Оплачено суму (встановлюється автоматично).
· Безготівкова - вибрати зі списку Розрахунковий рахунок і Підприємство, вказати

Дату оплати (встановлюється автоматично), Оплачено суму (встановлюється
автоматично).
Перемикач Надіслати повідомлення клієнту про надходження оплати - якщо
встановлено, то повідомлення буде відправлено.
Перемикач Не враховувати еквайринг - якщо встановлено, то програма не
враховуватиме % еквайрингу під час надходження грошей на розрахунковий рахунок.
При натисканні на кнопку Внести оплату - з'явиться вікно (Мал. 27) в залежності від
обраних налаштувань відправлення листа. Після відправлення листа, у вкладці Видаткова
накладна поле № рахунку буде позначено іконкою

, яка інформує нас про те, що рахунок

повністю оплачений і закритий.
У правому нижньому частині екрана на закладці Видаткова накладна відображається
блок Оплати видаткової накладної, в якому відображаються всі оплати накладної та її
витрати у відповідних вкладках.
Д овідка. Пр и внесенні оплати за видатковою накладною, якщо сума оплати пер евищує
бор г за видатковою накладною, і покупець відмовився пер еплачувати дану накладну, сума
оплати буде р озподілена в наступному пор ядку:
1) Частина суми буде р озподілена на поточну видаткову накладну
2) Залишок після р озподілу по п.1 буде р озподілений на інші неоплачені (частково
оплачені) видаткові накладні поточного р ахунку в пор ядку їх створ ення (за датою) ;
3) Залишок після р озподілу по п.2 буде внесений в р ахунок пер едоплати за р ахунком
(якщо р ахунок частково відвантажено) . Пер едоплата за р ахунком буде офор млена
окр емим фінансовим документом і буде відобр ажатися у вкладці Оплати клієнтів Розподіл оплат за накладними;
4) Залишок після р озподілу по п.3 буде р озподілений на інші неоплачені (частково
оплачені) видаткові накладні даного клієнта;
5) Залишок після р озподілу по п.4 буде внесений як надходження гр ошових коштів від
клієнта.
Якщо видаткова накладна переплачена можна повернути переплату, натиснувши
кнопку Повернення переплати

в таблиці Оплати видаткової накладної (доступна для

відкритих переплачених видаткових накладних).
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. Операція, яка видаляє оплати (передоплати) за поточною

накладною.
Д овідка.
· у р азі якщо р ахунок відвантажений по одній видатковій накладній, пр и скасуванні

оплати за видатковою накладною видаляється вся інфор мація щодо пер едоплат і
повер нення пер едоплати р ахунку. Те саме відбувається, коли видаляється оплата
дією Видалити на вкладці Оплата для витр атних накладних
· у р азі, якщо р ахунок відвантажений повністю за декількома видатковими

накладними, пр и скасуванні оплати пер евір яється, чи є ще оплачені видаткові
накладні для цього р ахунку. Якщо такі є, буде видано повідомлення зі списком таких
накладних і буде запр опоновано скасувати оплату для всіх видаткових накладних
р ахунку. У р азі згоди скасовуються всі оплати за видатковими накладними
р ахунками,

видаляється

вся

інфор мація

щодо

пер едоплат

та

повер нення

пер едоплати р ахунку, а видаткові накладні, для яких була скасована оплата,
відкр иваються (якщо були закр иті) . В іншому випадку буде скасовано лише оплату
конкр етної видаткової накладної без видалення інфор мації щодо пер едоплат. Якщо
видаляється оплата дією Видалити на вкладці Оплата для видаткових накладних
інфор мація пр о пер едоплати не видаляється.
Анулювати борг

Буде створена балансова оплата від клієнта особистими грошима

і небалансовая витрата по накладній. Прибуток за накладною не зміниться.
Оплата за видаткову в рахунок передплати

. Якщо у клієнта по балансу з

партнерами є передоплата, то її можна використовувати в рахунок оплати видаткової
накладної. Працює за принципом анулювання боргу, але створюється балансова витрата по
накладній.
Підгонка суми

. Ця функція використовується в торгових точках, де можлива

оплата товару за договірною ціною. Вказується кінцева договірна сума оплати.
Коригувальні ціни накладної для друку з ПДВ. Якщо необхідне коригування цін, то
після натискання на цю кнопку відкриється вікно Коригування цін видаткової накладної.
Дія доступна для видаткових накладних в національній валюті. Якщо за видатковою
накладною була створена податкова накладна, то при виклику дії буде видано повідомлення
про помилку. Якщо коригування цін не потрібно, то видається відповідне інформаційне
повідомлення.
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. При натисканні на кнопку відкриється вікно, в якому

Повернення накладної

необхідно вибрати товар, який потрібно повернути. Для роботи з поверненням служить
вкладка Повернення. Більш докладно про повернення в Торгівлі з випискою рахунку див.
тут.
Нарахувати бонуси

. Можна Нарахувати бонуси,Списати і Перевести в готівку.

Детальніше про роботу з бонусами див. тут.
Перерахувати собівартість

:

· Перерахувати собівартість - собівартість буде розрахована по тих товарах, по яких

був рух після останнього перерахунку собівартості в поточному періоді. Якщо в цей
період не було перерахунку, то собівартість буде перерахована за всіма товарами.
Напр иклад: якщо пер ер аховувати собівар тість 01.12.2015, то собівар тість буде
р озр ахована по всім товар ам, тому що це початок нового пер іоду і в поточному
пер іоді не було р озр ахунку. Якщо пер ер ахунок пр оводився в сер едині місяця (пер іоду) і
був р ух по товар у (пр ихід, р еалізація, повер нення) , то собівар тість буде р озр ахована
тільки по тих товар ах, по яких був р ух.
· Перерахувати собівартість товарів накладної - собівартість буде примусово

розрахована для тих товарів, які в складі накладної.
Оновити ціни

. При натисканні на кнопку програма встановить на всі товари

(послуги) замовлення поточні прайсові ціни з урахуванням центру обліку, валюти і регіону
одержувача. Також, зміняться кінцеві ціни продажу відповідно до раніше встановленої
знижки. Якщо на товар не була встановлена знижка (або вона автоматична), то знижка на
товар може змінитися відповідно до поточних умовами продажу (знижка комерційної
пропозиції, товарна знижка, знижка по акції і т.д.).
Друк накладної

. Дана група дій містить:

· Надрукувати видаткову накладну - у шаблон др уку видаткової накладної додана

змінна Коментар р ахунка, за допомогою якої в видаткову накладну можна винести
інфор мацію, введену в поле Коментар пр и створ енні р ахунку. Також додано поле
Кор отка назва товар у для можливості відобр аження кор откої назви товар у у
видатковій накладній та чеку. Додано поле Ціна в національній валюті для
можливості у видатковій накладній та р ахунку бачити ціни на товар в національній
валюті, коли р ахунок створ ений у валюті, відмінній від національної. Додана змінна
Умови доставки (умови доставки вказуються пр и створ енні р ахунку) .
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· Друк податкової накладної - відкриється вікно податкової накладної на перегляд з

можливістю зберегти в різні формати або відправити на друк. Детальніше про
податкові накладні див. тут.
· Друк товарною накладною № ТОРГ - 12. Вар то зазначити, що змінна Підстава

автоматично заповнюється текстом "Повер нення неякісного товар у" виключно
пр и др уку товар ної накладної пр и повер ненні товар у постачальнику;
· Друк товарно-транспортної накладної №1-Т;
· Акт виконаних робіт тільки послуги;
· Акт виконаних робіт товари і послуги;

Вар то зазначити, що пр и др уку звітів Акт виконаних р обіт буде викор истовуватися
одиниця вимір у з виду товар у послуги. Якщо вона не вказана - значення за замовчуванням
"р аб".
· Параметри ТТН;
· Друк ТТН;
· Друк документів для комірника. У випадку, якщо в рахунку є товари з інших

центрів облік, після натискання на кнопку буде роздрукована накладна для
комірника.
· Налаштування друку накладної - відкриється вікно з можливістю вибору Методу

сортування;
· Друк ТТН Нової пошти (доступно при активній додаткової опції Синхронізація з

Новою поштою).
Чек

- для друку товарного чека за видатковою накладною.

Надрукувати етикетки для товарів накладної

. При натисканні на кнопку

відкриється форма попереднього перегляду етикеток.
Замінити одержувача

. Дозволяє замінити клієнта у всіх документи, пов'язаних з

цією накладною: рахунок, фінансовий документ, оплата, видаткова накладна, накладна
повернення.
Друк наклейки для відправки товару

. Для ідентифікації посилки, що

відправляється клієнтові.
Знайти відповідний рахунок

. Буде відкрита вкладка Рахунок і курсор буде

позиціонуватися на рахунку до якого прив'язана видаткова накладна. Аналогічним способом
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можна знайти видаткову накладну виходячи від рахунку після натискання на кнопку Знайти
видаткову накладну за рахунком

на вкладці Рахунок.

Відправити повідомлення клієнтові
Карта клиента
Звірення

.

. Відкриється картка клієнта.

. Дана група дій дає можливість відзначати звірені видаткові накладні.

При виклику дії Звірити, в параметрах накладної в поле Дата звірки записується поточна
дата / час, а в поле Хто звірив - ім'я поточного користувача. При виклику дії Скасувати
звірення значення в даних полях очищаються.
Новая пошта

. Доступна при активній додатковій опції Синхронізація з Новою

поштою.
На закладці Видаткова накладна є можливість змінити перелік товару видаткової
накладної або його кількість. Це зроблено для випадку, коли рахунок сплачено за заздалегідь
обраному товару, але при відвантаженні якихось найменувань не виявилося на складі і
необхідно зробити заміну на інший товар. У нижній частині форми відображається Товар
видаткової накладної. Товар в накладну додається аналогічно додаванню товару в рахунок.
Детальніше див. тут.
5.3.12.4 Повернення

Для роботи з поверненнями в торгівлі з випискою рахунку, необхідно перейти на
вкладку Повернення (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

В даній вкладці відображаються повернення, створені за видатковою накладною у
вкладці Видаткова накладна. Такі повернення будуть відзначені піктограмою

і

редагувати їх не можна. Для швидкого переходу до видаткової накладної використовуйте
кнопку Знайти видаткову накладну по поверненню

(Мал. 1 (11)) - відкриється

вкладка Видаткова накладна і буде виділена видаткова накладна, яка прив'язана до даного
повернення.
Також можна створити повернення товару для безлічі видаткових накладних по клієнту
одним документом.
Для того, щоб створити повернення, необхідно натиснути на кнопку Додати

(Мал. 1

(1)), після чого відкриється вікно Повернення (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні поля Період, Дата, Номер заповнюються автоматично, але при
необхідності їх можна змінити. В поле "Від" необхідно вибрати клієнта, від якого буде
створено повернення (за замовчуванням встановлюється з фільтра Одержувач, якщо фільтр
порожній - системний Покупець). В поле "До" вказується центр обліку, на якому створено
повернення (за замовчуванням встановлюється з фільтра Центр обліку, якщо центр обліку
не обрано, то - вказано поточний центр обліку). Далі слід вказати Вид торгівлі: Роздріб або
Опт. При необхідності можна залишити Коментар в однойменному полі. При натисканні на
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кнопку Файли документа

є можливість прикріпити файли до створеного документу.

Після заповнення полів, натискаємо кнопку Записати
За допомогою кнопки Змінити

.

(Мал. 1 (2)) можна редагувати параметри створеного

документа, а за допомогою кнопки Видалити

(Мал. 1 (3)) - видалити документ.

Для додавання товару в повернення, в нижній частині вікна Перелік товарів служать
кнопки:
1)

Вибрати зі списку накладних (Мал. 1 (9)). При натисканні на цю кнопку

відкриється Перелік реалізацій (Мал. 3), в якому будуть відображатися за замовчуванням
товари за період, зазначений в налаштуваннях, як максимальний термін повернення. Якщо в
поверненні вказаний конкретний клієнт, то в списку відобразяться товари, придбані тільки
цим клієнтом. У документі буде вказуватися така сама кількість товару, що і у видатковій
накладній.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

2)

Повернення товару (Мал. 1 (10)). При натисканні на кнопку відкриється вікно

Повернення товару за накладними (Мал. 4). У списку будуть відображатися товари не
закритих витратних накладних за період, зазначений в налаштуваннях, як максимальний
термін повернення.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)

На цій формі необхідно вказати товар для повернення: поставити позначку (галочку)
лівіше товару або виділити товар і натиснути на кнопку Вибрати. Якщо необхідно вибрати
усі товари, використовуйте кнопку Вибрати все (Ctrl + A). Для зняття позначок з товару,
служить кнопка Скасувати вибір (Ctrl + S). Якщо покупець хоче повернути не всю
кількість, а тільки частину, то необхідно натиснути на кнопку Задати кількість, яка
повертається (F2) і задати необхідну кількість товару.
Після вибору товарів для повернення, натискаємо кнопку Повернути товар, після чого
товар буде додано до повернення.
Для зручності вибору товару можливий пошук по Штрих-коду або Назві товару.
Встановіть курсор в поле введення значення, виберіть з якого значенням буде проводитися
пошук (по штрих-коду або за назвою), введіть значення і натисніть Enter:

§ якщо знайдено 100% збіг і цей товар раніше не був обраний, кількість товару, що
повертається встановиться = 1;

§ якщо знайдено 100% збіг і цей товар раніше був обраний, він збільшиться на 1;
§ можливий частковий пошук. При натисканні Enter пошук триватиме поки не буде
знайдено останній збіг. При частковому пошуку товар не вибирається і не
збільшується;
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§ по досягненню максимальної кількості товару, що повертається при скануванні штрихкоду, виводиться повідомлення про те, що Досягнуто максимальну кількість товару,
що повертається.
При натисканні на кнопку Інструкція з пошуку

, виводиться вікно з підказками по

роботі пошуку по Штрих-коду і Назві.
При активованому перемикачі Показувати товари закритих накладних в списку
товарів відображаються товари, які знаходяться в закритих витратних накладних.
При необхідності можна встановити фільтр за датою продажу товару. Для активації
фільтра необхідно включити перемикач Період.
При натисканні на кнопку Змінити

(Мал. 1 (8)), відкриється вікно Склад

повернення (Мал. 5), в якому можна змінити кількість товару, доданого до повернення.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)

Після вказівки товарів в поверненні, можна повернути гроші клієнту за допомогою
кнопки Виплатити

(Мал. 1 (4)). У вікні Повернення грошей за товар (Мал. 6)

натисніть кнопку Гроші повернено.
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.3)

При поверненні з кількох накладних можна повернути або суму вартості всіх товарів, або
не повертати нічого, незалежно від того, був товар оплачений чи ні.
Зверніть увагу! Якщо в повернення потрапляють товари з різних накладних, то сума
повернених грошей буде враховуватися при розрахунку суми виплати по поверненні в
Торгівлі з випискою рахунку для рахунку і видаткової накладної.
Якщо потрібно роздрукувати чек повернення, поставте галочку лівіше напису Друк чеку
повернення. Якщо оплата була проведена на Розрахунковий рахунок, поставте галочку
біля Додатково і відзначте Повернути все з розрахункового рахунку і виберіть зі списку
Розрахунковий рахунок (при поверненні грошей клієнту з розрахункового рахунку
еквайринг не нараховується). Якщо Ви відзначите Повернути в тій же формі, в якій була
зроблена оплата за товар, то гроші буде повернено в тій формі, в якій було здійснено
оплату.
Після виплати грошей за повернення, редагування складу повернення неможливо.
За допомогою кнопки Друк повернення
повернення або накладну повернення.
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Для швидкого пошуку видаткової накладної, можна використовувати кнопку Знайти
видаткову накладну

(Мал. 1 (6)). Пошук може бути здійснений як за номером

накладної, так і по штрих-коду документа.
Також, якщо необхідно, Ви можете надрукувати коригувальний розрахунок до
податкової накладної за допомогою кнопки Друк коригувального розрахунку до
податкової накладної

(Мал. 1 (7)).

5.3.12.5 Оплати клієнтів

Для перегляду оплат призначена вкладка Оплати клієнтів (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

Дане вікно має дві вкладки:
1. У вкладці Оплати відображаються Оплати рахунку і накладної у верхній частині
вікна і Невизначені оплати в нижній.
Якщо застосувати фільтр Дата рахунку, то перелік оплат буде містити тільки оплати
рахунків, створених в зазначеному періоді. У разі, якщо застосувати фільтр Дата накладної,
то перелік оплат буде містити оплати рахунків, для яких були створені видаткові накладні в
зазначеному періоді.
Зверніть увагу! При відключенні через налаштування видимості колонки Борг (таблиця
Оплати рахунку та накладної) значення боргу по рахунку не розраховується (завдяки цій
особливості оновлення даних таблиці може відбуватися швидше) . Після включення
видимості для колонки Борг (якщо вона була відключена) борг по рахунку не
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відображатиметься (буде мати значення 0.00). Щоб борг розрахувався, слід примусово
оновити

дані таблиці Оплати рахунку та накладної.

У таблиці Невизначені оплати є можливість Додати

невизначену оплату, після

натискання на відповідну кнопку відкриється вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні необхідно вказати Форму оплати:
· Безготівкова - вибрати зі списку Розрахунковий рахунок і Підприємство;
· Готівкова - вибрати зі списку Касу і Підприємство.

Вказати Дату оплати і Суму оплати, якщо було вказано Місто і внести Опис по
необхідності.
Надалі можна буде Зв'язати оплату з рахунком
кнопку відкриється вікно Неоплачені рахунки (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні є ряд фільтрів, які допоможуть скоротити пошук необхідного рахунку,
таких як:
· Період;
· Центр обліку;
· Розрахунковий рахунок;
· Фільтр по боргу рахунку - є можливість вказати діапазон по сумі.

Після того, як знайшли рахунок, натисніть на кнопку Вибрати, з'явиться вікно, яке
інформує Вас про те, що Оплата прив'язана до рахунку № (номер рахунку) від (дата
рахунку). При натисканні на кнопку Продовжити, рядок в невизначених оплатах буде
заповнений інформацією, яка була вказана в рахунку і буде мати іконку в поле Дата
При натисканні на кнопку Відв'язати оплату

.

- оплата буде "відв'язана" від рахунку

до якого була прив'язана.
При натисканні на кнопку Знайти відповідний рахунок

- буде відкрита вкладка

Рахунок і курсор буде позиціонуватися на рахунку до якого прив'язана оплата.
Кнопка Отримати виписки з банківських рахунків

доступна якщо активовано

додаткову функцію Банківські виписки по рахунках. При натисканні на цю кнопку,
відкриється вікно зі списком операцій за рахунком за вказаний період. Детальніше див. тут.
За допомогою кнопки Створити контакт з рахунком

можна створити контакт по

вибраному рахунку.
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створює контакт з

рахунком (вкладка Рахунок - Контакти рахунку) з категорією "Готовий до відвантаження"
зі стандартним повідомленням "Рахунок № ... готовий до відвантаження" і встановлює
відповідний статус рахунку.
За допомогою фільтра Стан можна відобразити усі, Пов'язані та Не пов'язані
невизначені оплати (є можливість рольового доступу до фільтра).
2. Вкладка Розподіл оплат за накладними. У режимі Торгівля з випискою рахунку є
можливість переплати видаткової накладної з розподілом по іншим накладним. Таким
чином, якщо сума оплати перевищує суму обраної накладної, то решта оплати
розподіляється по іншим накладним в цій же валюті. Напр иклад, якщо за видатковою
накладною необхідно сплатити одну суму, але пр и оплаті внести більше цієї суми, то
можна р озподілити всю цю внесену суму оплати за неоплачені накладні в такій же валюті
(Мал. 4) .

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)

При виборі такого варіанту, сума буде розподілена по неоплачених накладних, а якщо
буде залишок після розподілу, то він буде внесений як прибутковий фінансовий документ від
цього клієнта (тобто у цього клієнта буде пер едоплата, яку він може викор истовувати в
подальшому в р ахунок оплати видаткової накладної, дія Оплата видаткової в р ахунок
пер едоплати

Компанія Торгсофт®
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)

На вкладці Розподіл оплат за накладними (Мал. 6) відображаються факти таких оплат
з розшифровкою по яким накладними були розподілені оплати.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.3)
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5.3.12.6 Аналіз

Вкладка Аналіз аналог результатів роботи продавців за період (Налаштування Співробітник - вкладка Аналіз роботи за період з чеками), тільки в розрізі рахунків. В
даному аналізі вказується на яку суму відвантажено товару, скільки оплачено товару за
обраний період, яку суму повинен клієнт за рахунками.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

В даному аналізі відображаються наступні колонки:
· Співробітник - співробітник, який виписав рахунок;
· Виписано рахунків - сума (ціни рахунку), на яку співробітник створив рахунків;
· Відвантажено - сума (ціни видаткової накладної) створених видаткових накладних;
· Оплачено - сума оплат / передоплат за видатковими накладними / рахунках, яка

надійшла;
· Борг - сума, яку повинен клієнт по створеним рахунках / видаткових накладних;
· Витрати - сума витрат за видатковими накладними;
· Виручка планована = сума за товар за видатковими накладними / рахунках -

собівартість товару
· Виручка фактична (з урахуванням витрат) = сума оплат / передоплат за

видатковими накладними / рахунках - собівартість реалізації - витрати за накладною.
Аналіз роботи співробітників можна відобразити за конкретним співробітником,
використовуючи відповідний фільтр Співробітник.
Також можна використовувати Фільтр за боргом та виручкою:
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

489

Торгсофт 2022.0.17

· є борг;
· без боргу;
· виручка позитивна;
· виручка від'ємна або нуль.

5.3.13 Формування замовлення постачальнику
Дуже часто буває необхідно сформувати замовлення постачальнику на той товар, який
закінчується на складі для подальших продажів цього товару.
Для формування замовлення постачальнику зайдіть в пункт головного меню ДокументФормування замовлення постачальнику. Перед Вами відкриється однойменне вікно
(Мал. 1). Для більш зручної роботи - розгорніть вікно на весь екран.

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.0)

Як правило, товар замовляють за категоріями. Для вибору потрібної Вам категорії натисніть на кнопку

(Фільтри). Відкриється вікно Параметри фільтра по товару. У

цьому вікні заповнюючи відповідні поля, вибираючи з довідника позиції, що Вас цікавлять
(кнопка Довідник

), Ви можете вибрати товар, або групу товарів, які Вам необхідні. Після

вибору необхідного товару натисніть на кнопку Вибрати. Після цього, сформується перелік
товарів згідно з установленими значеннями.
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Якщо Вам необхідно вибрати якийсь конкретний товар, тоді зручніше скористатися
полем Назва (Мал. 1 (1)) у вікні Формування замовлення товару постачальнику. Введіть
назву товару, що Вас цікавить і натисніть Enter. Після чого, відразу сформується перелік
товарів за назвою. Якщо потрібно очистити фільтр за назвою товару, натисніть кнопку
Очистити
Дії:

(Мал. 1 (3)). Всі дії, пов'язані з фільтром Назва також доступні в пункті меню

§ Перейти в фільтр за назвою;
§ Застосувати фільтр за назвою;
§ Очистити фільтр за назвою.
Якщо необхідно вибрати якусь певну групу товарів - можна використовувати фільтри:
1. Фільтри по товару (Мал. 1 (4)) - у Вас є можливість вибрати:
· Весь товар;
· Товар в наявності;
· Товар з нульовою і негативною кількістю;
· Закінчується товар - товар, кількість якого менше або дорівнює зазначеному

мінімальному залишку.
· Товар, який треба замовити - нульовою і негативною кількістю + закінчується

товар.
· Замовлений товар;
· Товар зі знижкою;
· Товар, по якому були реалізації;
· Товар відсутній на всіх центрах обліку;
· Товар з 0 кількістю, за яким було рух.

2. Постачальник (Мал. 1 (5)) - у Вас є можливість вибору товарів, які були
оприбутковані від певного постачальника.
Також Ви можете вибрати Спосіб визначення параметрів поставки:
· Остання поставка - відображає інформацію про ціни постачальника за останнім

постачанням.
· Постачання з мінімальною ціною - відображає перелік товарів, які були

оприбутковані по найменшій ціні. Можна вказати дату (починаючи з ...) (Мал. 1 (6)),
від якої буде вестися визначення мінімальної ціни поставки. Якщо необхідно очистити
дату, натисніть на кнопку Очистити

Компанія Торгсофт®
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· Склад постачальника - відображає інформацію, яку надає постачальник (Документ -

Склад постачальника). Стане доступним при створенні замовлення і виборі
постачальника.
При натисканні на кнопку Оновити

(Мал. 1 (18)), вступлять в силу значення,

встановлені в фільтрах.
Поле Метод розрахунку "Треба замовити" (Мал. 1 (7)) в якому є можливість вибору,
як буде розраховуватися колонка "Треба замовити" (Мал. 1 (8)):
· По торговій мережі - якщо залишок товару (загальна сума для обраних ЦО) менше

мінімального залишку (загального), тоді "Треба замовити" розраховується так:
Залишок товару - Мінімальний залишок. В іншому випадку, значення не
встановлюється. Якщо залишок

товару

від'ємний,

тоді

"Треба

замовити"

встановлюється як модуль від залишку.
· Для кожного центру обліку - якщо залишок товару (на конкретному ЦО) менше

мінімального залишку, або залишок товару від'ємний, тоді різниця додається до поля
"Треба замовити".
Для того, щоб вибрати Центри обліку для замовлення, потрібно зайти в пункт меню Дії Вибір центрів обліку для замовлення (необхідні центри відзначити галочкою).
Колонка Треба замовити (Мал. 1 (8)) формується, як різниця між мінімальним
залишком і поточним залишком за умови, що різниця менше зазначеного мінімального
залишку. Мінімальний залишок встановлюється на всіх центрах обліку, де є даний товар.
Для використання мінімального залишку для кожного центру обліку окремо, потрібно
активувати додаткову функцію Мінімальний залишок товару для кожного з складів в
меню Налаштування - Перелік додаткових функцій.
Після активації опції потрібно перезапустити програму. Потім в меню Налаштування Параметри - вкладка Склад - Мінімальний залишок товару - вибрати зі списку Для
кожного складу, Записати і перезапустити програму. Після чого, в картці товару на
кожному центрі обліку можна буде встановити мінімальний залишок. Після цього, колонка
"Треба

замовити"

в

Формуванні

замовлення

товару

постачальнику

буде

розраховуватися, як різниця між кількістю і мінімальним залишком конкретного центру
обліку. У разі, якщо на формі Формування замовлення товару постачальнику в меню Дії Вибір центрів обліку для замовлення будуть обрані кілька торгових точок, то поле Треба
замовити буде розраховано, як сума цих значень за обраними торговим точкам.
Вар то відзначити, що, якщо не викор истовується Мінімальний залишок товар у для
кожного з складів, то пр и встановленому Методі р озр ахунку "Тр еба замовити" - Д ля

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

492

кожного центр у обліку, не потр апляють до уваги ті центр ів обліку, за якими ніколи не
було р уху (відсутній запис в стані складу) .
Якщо Вам необхідно переглянути дані про товари (рух товару) за певний період часу в
поле Період аналізу інформації (Мал. 1 (9)) вкажіть необхідний інтервал часу або вручну,
або після натискання на кнопку
Оновити

. Після вибору певного періоду, натисніть на кнопку

(Мал. 1 (18)). Сформується перелік товарів за вказаний період.

Коротко опишемо таблицю списку товарів. У таблиці зазначається повна назва товару,
його штрих-код і скільки всього одиниць товару на всіх центрах обліку було на початку
обраного періоду. Далі, таблиця розбивається по центрах обліку. За вибір центрів обліку
відповідає пункт меню Дії - Вибір центрів обліку, поставте "галочку" навпроти необхідних
центрів обліку для відображення і натисніть на кнопку Вибрати (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

Відповідно, колонка з назвою центру обліку розбивається ще на стовпці (необхідні для
відображення стовпці налаштовуються в меню Опції відображення - в випадаючому списку
під рискою (Мал. 3)):
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

1) Було - скільки одиниць товару було на початку періоду.
2) Продано - скільки товару було продано.
3) Зміна - інформація розраховується за такою формулою: Було + Прихід товару - (+)
Внутрішні переміщення - Повернення постачальнику + Повернення - Списання.
4) Залишилося - скільки товару залишилось на кінець періоду.
5) Дата першого надходження.
6) Мінімальний залишок.
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У правій частині таблиці відображається, скільки всього було змінено і скільки всього
було продано одиниць товару з обраних центрів обліку торгової мережі і скільки одиниць
залишилося. У колонці Ціна постачальника вказується ціна, по якій закуповувався той чи
інший товар. Якщо потрібно знати оригінальну валюту закупівлі, є відповідна колонка.
За допомогою меню Опції відображення настроюються колонки, які будуть
відображатися в таблиці списку товарів, а також за допомогою пункту Відображати дані
можна вибрати як будуть відображатися дані в таблиці: Всі відразу або Довантажувати в
міру використання.
У колонці Остання накладна з номером постачальника відображається номер і дата
останньої прибуткової накладної, для якої було вказано Номер накладної постачальника в
прибутковій накладній (Мал. 4). Тобто якщо в прибутковій накладній, не було зазначено
Номер накладної постачальника, то така прибуткова НЕ буде відзначена в колонці Номер
прибуткової накладної.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)
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Для формування замовлення потрібно встановити необхідну кількість у полі Моє
замовлення (Мал. 1 (10)). Варто відзначити, що в поле Моє замовлення, можливо вводити
дробові числа. У разі, якщо необхідно встановити кількість замовлення рівну Треба
замовити, то потрібно виділити товари за допомогою многострочного вибору (включити
режим многострочного вибору CTRL + X) і вибрати пункт меню Дії - Встановити кількість
Моє замовлення рівну Треба замовити.
У колонці Примітка можна вносити коментарі і замітки по товару.
Для перегляду сформованого Вами замовлення, натисніть на кнопку Попередній
перегляд і друк замовлення

(Мал. 1 (11)) або пункт меню Перегляд. Відкриється

вікно, де у відповідних колонках буде вказано штрих-код товару, назва товару, його артикул і
кількість одиниць, що замовляється Вами. При натисканні на кнопку Друк - Ви можете
роздрукувати дане замовлення. У шаблон друку звіту "Замовлення товару" додані поля
Виробник, Сезон, Колір, Матеріал і Пол. Для додавання відповідних полів, необхідно
налаштувати шаблон друку звіту.
У разі, якщо Ви хочете очистити введену кількість товару (видалити інформацію в
колонці Моє замовлення), натисніть на кнопку Очистити інформацію у колонці "Моє
замовлення" (Мал. 1 (13)) або скористайтеся меню Дії - Очистити замовлення.
Також, Ви можете експортувати замовлення в Документ Excel або зберегти як файл для
подальшого завантаження. Все це можна зробити після натискання меню Файл і вибравши
відповідний пункт меню або на кнопку

(Мал. 1 (12)). Також, в меню Файл у Вас є

можливість зберегти таблицю товарів, вибравши Зберегти таблицю в Excel або Зберегти
таблицю в HTML. При виборі пункту меню Дії - Сформувати пакет замовлень
постачальникам по центру обліку відкриється однойменне вікно (Мал. 5), за допомогою
якого можна сформувати замовлення.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)

Для формування замовлення необхідно обрати:
· Центр обліку за яким буде створено замовлення;
· Метод визначення кількості товару для замовлення:

- Кількість товару, яке необхідно замовити до мінімальної;
- Кількість товару в колонці "Моє замовлення".
Формат файлу замовлення:
- Excel;
- RTF.
· Каталог із замовленнями - куди буде збережено замовлення.

Після вибору всіх значень натисніть кнопку Сформувати, після чого замовлення буде
збережено в тій кількості файлів, скільком постачальникам буде зроблено замовлення. Назви
файлів замовлення будуть відповідати назві постачальника.
Кнопка Заборонити до замовлення у постачальника виділені товари

(Мал. 1

(15)) - заборонити до замовлення у постачальника виділені товари.
Можна зберегти замовлення в системі, для подальшої роботи з ним в Документ Замовлення постачальникові, натиснувши на кнопку Зберегти замовлення
(16)). Відкриється вікно Замовлення постачальнику (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.3)

Заповнюєте поля відповідно до замовлення і тиснете кнопку Записати

. Поле Термін

блокування товару - дата, до якої товар буде недоступний при наступному формуванні
замовлення постачальнику.
При натисканні на кнопку Додати новий товар
Картка товару, яке дає

можливість

(Мал. 1 (14)), відкриється вікно

користувачеві

для

подальшого замовлення

постачальнику, додати новий товар, якого не було на складі.
Також, за допомогою кнопки Відкрити замовлення на зміну

(Мал. 1 (17)) можна

відкрити раніше створене замовлення, для внесення правок.
За допомогою дії Групувати за моделлю (Дії - Групувати за моделлю) можна
сформувати замовлення для постачальника за моделями. В такому замовленні розмір не
вказується. Варто відзначити, що стовпець Розмір, який включається в пункті меню Опції
відображення, в цьому випадку відображатися не буде, а кількість по кожному розміру буде
підсумовуватися для отримання загальної кількості моделі.
Також, на формі Формування замовлення постачальнику можна додати товар у Акт
переоцінки, використовуючи меню Дії - Додати товар в акт переоцінки. Після вибору
даної дії, відкриється вікно вибору Акта переоцінки, якщо акт переоцінки не створений, є
можливість створити його після натискання на кнопку Додати

. Після створення акта,

вікно буде мати такий вигляд (Мал. 7).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Рух товару

(Мал. 1 (18)) відкриється однойменна форма,

в якій буде показано рух товару згідно обраного товару і постачальника.
5.3.14 Замовлення постачальникові
Даний пункт меню відображає замовлення сформовані за допомогою пункту меню
Формування замовлення постачальнику.
Після формування замовлення постачальникові, зайдіть

в пункт меню Документ -

Замовлення постачальникові і побачите вже сформовані замовлення (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

Насамперед необхідно встановити Період, також вибрати Стан замовлення зі списку:
· Немає приходів
· Частково оприходовано
· Частково і повністю оприходовано
· Повністю оприходовано

Також, є можливість вибрати зі списку Товар замовлення:
· Не було поставки
· Не було поставки або недопоставка
· Недопоставка
· Поставлено в повному обсязі
· Перепоставка
· Не було в замовленні

Дана форма розділена на три області, кожна з яких має свої стовпці:
1. Замовлення постачальникові
· Дата
· Номер
· Постачальник
· Сума замовлення
· Термін блокування товару - при формуванні замовлення встановлений строк не буде

потрапляти в формування замовлення постачальнику, щоб повторно не замовили.
· Примітки
· Валюта
· Сума приходу

При

натисканні

на

кнопку

Змінити

,

відкриється

вікно

Замовлення

постачальникові для введення змін: Номер, Дата, Терміни поставки, Постачальник,
Примітки. При натисканні на кнопку Видалити

, видаляється поточний запис і всі

товари, що йому належать
Якщо натиснути кнопку Створити прихід на замовлення

, відкриється вікно

Прихід, де можна внести деякі поправки по прибутковій накладній, після внесення змін
натискаємо кнопку Записати. Повністю не оприбуткований товар замовлення буде
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автоматично оприбутковано, його можна подивитися зайшовши в пункт головного меню
Склад - Перелік приходів.
Також, є можливість Додати товари замовлення в прихід

, де після натискання на

цю кнопку відкриється вікно Реєстр прихідних накладних. Вибравши необхідну накладну
натискаємо кнопку Вибрати, повністю не оприбуткований товар замовлення буде
автоматично оприбутковано і відображений в області вікна Приходи за замовленням. Для
того, щоб подивитися Приходи за замовленням через реєстр, скористайтеся відповідною
кнопкою

.

Звер ніть увагу, якщо в замовлення доданий товар з пар тійного обліку, на таке
замовлення неможливо сфор мувати пр ибуткову накладну.

2. Товар замовлення
· Назва товару
· Штрих код
· Артикул
· Розмір
· Кількість
· Ціна
· Сума
· Залишилось
· Оприбутковано
· Примітка
· Внутрішній код постачальника - вказується в картці товару у вкладці Дод (Мал. 2).

(Включити відображення поля можна в пункті меню Налаштування - Параметри вкладка Товар - поставити галочку Товар має внутрішній код постачальника).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)
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У даній частині вікна відображаються всі товари, що належать обраним замовленням.
При натисканні на кнопку Змінити

, відкриється вікно Склад замовлення

постачальнику в якому є можливість внести зміни по Кількості обраного товару і Ціні. При
натисканні на кнопку Видалити

, видалиться поточний запис. Для того, щоб створити

прихід по виділеним товарам існує відповідна кнопка, після її натискання, відкриється вікно
Прихід, де можна внести поправки до прибуткової накладної. Після внесення змін
натискаємо кнопку Записати. Товар автоматично буде оприбутковано, його можна
подивитися зайшовши в пункт головного меню Склад - Перелік приходів. Також даний
прихід буде відображений в області вікна Приходи за замовленням. Тут також можна
Додати в прихід виділені товари

, після натискання на яку відкриється вікно Реєстр

прибуткових накладних. Вибравши необхідну накладну натискаємо кнопку Вибрати, товар
буде автоматично оприбутковано і відображено в області вікна Приходи за замовленням
При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно Склад замовлення

постачальнику (Мал. 3), де є можливість після натискання на кнопку Довідник

, додати

товар з повного переліку товарів і послуг.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

Після натискання на кнопку Записати, даний товар буде додано до переліку товару
виділеного замовлення.
3. Приходи за замовленням
· Дата
· Номер
· Сума
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· Центр обліку

Відображає усі створені накладні на замовлення. При натисканні на кнопку Видалити
, видалиться поточний запис і всі товари, що належать даній накладній. При натисканні
на кнопку Відкрити на редагування

, відкриється вікно Прихід товару для внесення

змін в товар.
За допомогою даного пункту меню Ви з легкістю зможете здійснити прихід товару після
формування замовлення постачальнику.
5.3.15 Склад постачальника
Даний пункт меню відображає актуальну інформацію про наявність, ціну та кількість
товару у постачальника. Також у Вас є можливість зробити замовлення прямо з поточної
форми.
Через стандартний імпорт

з Excel в базу завантажується перелік товарів

постачальника з цінами постачальника в валюті і нац. валюті, а також кількістю на складі
постачальника. Автоматично при завантаженні може бути створений товар в базі по товару
постачальника. Тут же є можливість сформувати замовлення постачальнику після
натискання на відповідну кнопку

. Товари за дією додаються вперелік, потім формуються

замовлення (для кожної валюти закупівлі окреме замовлення).
Реалізовано автоматичне завантаження

складу постачальника. Для

цього для

постачальника необхідно вказати FTP і графік завантаження. Постачальники можуть
завантажувати файли на різні FTP або на один загальний, в такому випадку необхідно
вказати префікс постачальника для ідентифікації файлу конкретного постачальника (префікс
в імені файлу має бути на початку).
Після того, як Ви зайшли в даний пункт меню - необхідно зі списку вибрати
Постачальника (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)
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В даному вікні відображається інформація про останні завантажені товари. У нижній
частині вікна відображаються підсумки Кількості рядків і Кількості товару обраного
постачальника. Для того, щоб оновити інформацію, необхідно завантажити новий Excelфайл за допомогою кнопки Імпорт

. Дії в імпорті, аналогічні діям при оприбуткуванні

товару через Імпорт товару, або оновленні інформації на FTP.
При натисканні на кнопку FTP постачальника, відкриється вікно ФТП складу
постачальника (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні вказується інформація про FTP постачальника, щоб у Вас завжди була
актуальна інформація про наявність товару у постачальника. У списку необхідно вибрати
раніше підготовлену Адресу доставки інформації, якщо такої немає, то є можливість
створити після натискання на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні необхідно вказати інформацію про налаштування FTP:
· Назва - вкажіть, як буде називатися дане підключення (довільне, наприклад -

Кондитерка);
· FTP логін - ім'я входу на FTP-сервер (наприклад - admin);
· FTP адреса - адреса FTP-сервера (наприклад - ftp.konditerka.ua);
· FTP пароль - пароль для входу на FTP-сервер під вказаним ім'ям (наприклад -

123456789).
Постачальники можуть завантажувати Excel-файли на різні FTP або на один загальний,
в такому випадку необхідно вказати префікс постачальника для ідентифікації файлу
конкретного постачальника (префікс в імені Excel-файлу має бути на початку). Наприклад,
вказали

в

полі

Префікс -

"roshen", файл

імпорту постачальника називається

"import_konditerka.xls", означає що постачальник повинен перейменувати свій файл в
roshenimport_konditerka.xls, щоб програмі було ясно, що цей файл від постачальника Рошен.
Вар то зазначити, що пр огр ама автоматично оновлює (пер евір яє) FTP кожні 3
хвилини. Також, автоматичне завантаження файлів з ФТП буде здійснено тільки в тому
випадку, якщо був пр оведений імпор т вр учну, за якими буде здійснюватися пр ив'язка до
полів.
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У нижній частині вікна вказується Графік доставки (час автоматичного оновлення
інформації з FTP-сервером).
Після того, як здійснили імпорт, товар буде відображатися в даному вікні. Кожен товар
може бути прив'язаний до певного товару. Виділивши товар, натискаємо на кнопку Зв'язати
з товаром

, відкриється вікно Повний перелік товарів і послуг в якому необхідно

виділити товар з яким буде пов'язаний і натиснути на кнопку Вибрати. Якщо все пройшло
успішно, має з'явитися інформаційне вікно про те, що товар пов'язаний з певним товаром на
складі (Мал. 4).
Зв'язати з товар ом

- необхідно для того, щоб товар постачальника і товар , який

на вашому складі збігалися. Пр и фор муванні замовлення постачальнику, буде підтягуватися
вся інфор мація (в тому числі ціни) , яка знаходиться в кар тці товар у на Вашому складі.

Мал. 4 (Версія програми 9.3.4)

Якщо товар вже прив'язаний, відкриється відповідне інформаційне повідомлення (Мал.
5).

Мал. 5 (Версія програми 9.3.4)

При натисканні на кнопку Так, відкриється вікно Повний перелік товарів і послуг, де
необхідно виконати дії, описані вище, якщо натиснути Ні - вікно закриється.
Для того, щоб сформувати замовлення постачальнику, скористайтеся кнопкою Додати
товар в замовлення постачальнику

, відкриється вікно (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 9.3.4)

Дане вікно відображає фото товару (якщо є) і назва. В поле Кількість - необхідно ввести
кількість товару для замовлення і натиснути на кнопку Записати. Після цього відкриється
вікно Обраний товар (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 9.3.4)

В даному вікні є можливість налаштувати відображення стовпців в пункті меню Опції
відображення:
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· Товар
· Артикул
· Штрих код
· Кількість
· Ціна зі знижкою
· Сума
· Центр обліку

Варто відзначити, що в поле Кількість - є можливість внести зміни в кількість товару.
При натисканні на кнопку Видалити товар зі списку

, виділені товари будуть вилучені.

Кнопка Сформувати замовлення - створює документи до замовлення постачальнику в
залежності від валюти. Якщо було вказано дві валюти, буде створено два різних замовлення
постачальнику, кожен зі своєю валютою замовлення.
5.3.16 Акт переоцінки
Даний пункт меню призначений для того, щоб підготувати зміну ціни і в певний момент
прийняти зміну. У всіх інших місцях програми, зміни ціни застосовуються миттєво. За
допомогою даного пункту меню зручно подивитися хто, коли та які ціни встановлював.
Ведеться історія зміни цін, кожен акт переоцінки містить інформацію про номер, виконавця,
дату і коментар.
Розглянемо роботу даного режиму. Заходимо в пункт меню Документ - Акт
переоцінки, натискаємо кнопку Додати

, поля Дата, Час і Номер заповнюються

автоматично з можливістю внести зміни, поле Виконавець - заповнюється автоматично, без
можливості вносити зміни. Також можна записати Коментар у відповідному полі за
потребою. Після введення даних, натискаємо кнопку Записати

. У вікні в полі Акт

переоцінки відобразиться створений запис.
Далі необхідно додати товар в нижній частині вікна Склад акту переоцінки, який буде
переоцінюватися. При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно Склад акту

переоцінки (Мал. 1), в якому натисканням на кнопку Вибрати товар зі складу
відкриється вікно Стану складу, де потрібно вибрати товар. Після вибору товару в складі,
натискаємо внизу вікна кнопку Вибрати. Далі у вікні Нова роздрібна/оптова ціна вказуємо
відповідну ціну цього товару або ставимо галочку Нова знижка,% і у вікні вводимо відсоток
знижки. У лівій частині вікна буде автоматично порахована Стара роздрібна/оптова ціна і
Стара знижка,%. Після введення необхідних параметрів натискаємо на кнопку Записати
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, товар відобразиться в нижній частині вікна зі всіма змінами, які внесли. Таким чином
додається товар поштучно.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

Для швидкого додавання товару в Склад акту переоцінки є можливість сканувати товар
по штрих-коду. Перемикач Вводити ціну після сканування товару служить для того, щоб
при скануванні товару можна було змінити ціну. При вимкненому перемикачі, товар буде
відразу додаватися до Складу акту переоцінки без зміни ціни, ціна буде проставлятися
автоматично.
Для того, щоб додати товар без зміни ціни, необхідно, щоб перемикач Вводити ціну
після сканування товару був вимкнений, після сканування товар додасться в акт переоцінки
без запиту ціни. Якщо перемикач Вводити ціну після сканування товару вимкнений, після
того, як просканували товар, він відразу додасться в акт переоцінки без запиту на введення
нової ціни, ціна проставляється автоматично. Якщо перемикач включений, після сканування
товару є можливість встановити нову ціну просканованого товару.
Для додавання товару списком, можна скористатися кнопкою Вибрати товар зі складу
, включити багатострічковий режим (CRTL + X) і вибрати з затиснутою клавішею
CTRL або SHIFT необхідні товари та натиснути кнопку Вибрати. Товар з'явиться в нижній
частині вікна Склад акта переоцінки. Далі можна зробити кілька дій над обраним товаром.
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- по її натисканню відкриється вікно (Мал. 2) в якому є

1. Встановити нову знижку

можливість вказати або знижку у відсотках, або Ціну зі знижкою. Також можна вказати, що
на даний товар Немає знижки. У випадку зі знижкою у відсотках можна встановити
перемикач - Округляти ціну зі знижкою.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

2. Змінити нові ціни продажу

- при виборі даного режиму відкриється вікно

Параметри зміни цін на складі (Мал. 3), в якому є можливість Збільшити, Зменшити в
процентах / валюті або Встановити в валюті відпускні ціни. Також, вказується для якої
ціни буде проводитися переоцінка: Роздрібна, Оптова. У нижній частині вікна
відображається товар, який переоцінюється. Після введення необхідних даних натискаємо на
кнопку Змінити ціну.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

Також, після натискання на кнопку Друк етикеток

, у вікні Склад акту переоцінки

є можливість друку етикеток Поштучно або В кількості на складі.
Після введення необхідних змін у вікні Акт переоцінки натискаємо на кнопку
Застосувати переоцінку

, відкриється вікно Вибір торгових точок (Мал. 4), де

галочками відзначаємо ті торгові точки на яких буде проводитися переоцінка, або
скориставшись кнопкою Всі - вибрати всі торгові точки і натискаємо кнопку Вибрати.
Відкриється вікно попередження, ознайомтеся з ним. Якщо натиснути на кнопку Так,
переоцінка буде здійснена, про що буде свідчити запис в правій частині вікна Виконання
переоцінки.
Якщо стоїть синхронізація цін по всій торговій мережі, то досить застосувати акт для
одного з центрів обліку, а якщо встановлено Центральний центр обліку, то для нього.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)

Для того, щоб скасувати переоцінку, скористайтеся кнопкою Скасувати переоцінку в
вікні Акт переоцінки і Виконання переоцінки (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)

Після створення акта переоцінки товар, який переоцінюється потрапляє в Протокол
переоцінки.
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Варто відзначити, що додано поле Собівартість, яке відображає собівартість останньої
закупівлі. Також, дане вікно відображає піктограми комплектів:
·

Комплект

·

Комплект з серійними номерами

·

Комплект з автоматичною збіркою

5.3.17 Протокол переоцінки
Даний пункт меню відображає товари, які були створені за допомогою Акта
переоцінки.
Цей пункт необхідний для перегляду товарів, які були переоцінені на конкретному
центрі обліку за певний період (Мал. 1).
Насамперед потрібно встановити період, за який був створений акт переоцінки. Далі
можна вибрати конкретний центр обліку зі списку, або подивитися переоцінений товар по
всім центрам обліку, натиснувши на кнопку Усі склади

. Після виконання цих операцій

з'явиться переоцінений товар. Для більш точного пошуку товару можна скористатися
стандартним Фільтром по товару

, або Фільтром по товару, в якому можна ввести:

· Назву;
· Артикул;
· Штрих код.

Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

513

Торгсофт 2022.0.17

Зверніть увагу! Колонка Кількість відображає не поточну кількість товару на складі, а
кількість товару на складі в момент переоцінки.
Також у Вас є можливість:
· Роздрукувати даний протокол натисканням на кнопку Друк

.

· Виконати експорт в форматі:

1) експорт таблиці в Excel
2) експорт таблиці в HTML
Надрукувати етикетки на переоцінений товар за допомогою кнопки Друк етикеток

.

При включеному перемикачі Тільки товар в наявності відображається тільки товар в
наявності. Якщо перемикач виключений, то відображаються всі товари, в тому числі з
нульовою кількістю.
У правому нижньому куті екрана знаходиться віконце з фото товару, якщо воно є. Варто
відзначити, що дане віконце можна змінювати в розмірі і "перетягувати" в будь-яке
положення в даному вікні.
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5.3.18 Розрахунок закупівельних цін
Даний пункт меню відображає товари, які були прийняті без закупівельних цін. За
допомогою цього режиму Ви маєте можливість вказати закупівельні ціни, виходячи з
роздрібної ціни.
Після того, як відкрили дане вікно (Мал. 1) відразу ж відобразиться той товар, який без
закупівельних цін.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

Для більш точного пошуку товару можна скористатися Фільтром по товару

.

Для вказівки Ціни постачальника можна користуватися декількома способами:
1. Вказати ціну клікнувши в полі Ціна постачальника напроти необхідного товару.
2. Вказати ціну виділених товарів, клікнувши по кнопці Розрахунок по % від
роздрібної ціни - відкриється вікно Розрахунок закупівельної ціни від роздрібної (Мал.
2), в якому необхідно вказати число в полі Відсоток. Програма автоматично порахує
Закупівельну ціну постачальника від Роздрібної ціни на дату закупівлі і підставить
отримане значення в поле Ціна постачальника. Після натискання на кнопку Оновити
товари, у яких з'явилася Ціна постачальника - пропадуть з даного вікна.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

3. При натисканні на кнопку Пошук в інших накладних буде здійснено пошук
закупівельних цін постачальника у всіх накладних, де приймався даний товар і, якщо буде
виявлена дана ціна, вона підставиться в полі Ціна постачальника.
Кнопка Всі виконує виділення всіх товарів для подальших дій над ними.
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5.3.19 Замовлення колекції
Даний пункт меню дозволяє вести і відслідковувати оплати постачальникам (Мал. 1).
Також є можливість створювати графіки оплат по постачальниках, а також відправляти їх на
друк.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

Для створення нового замовлення натисніть на кнопку Нове замовлення

.

Відкриється вікно Замовлення колекції (Мал. 2) в якому необхідно вказати:
· Номер - заповнюється автоматично (можна міняти).
· Дата - заповнюється автоматично (можна міняти).
· Постачальник – обрати зі списку або натисненням на кнопку на Довідник

вибрати з існуючих, або створити нового кнопкою Додати

,

(поле є обов'язковим

для заповнення).
· Валюта замовлення - вибрати зі списку або натисканням на кнопку Довідник

(поле є обов'язковим для заповнення).
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· Валюта розрахунків - вибрати зі списку або натисканням на кнопку Довідник

,

(поле є обов'язковим для заповнення).
· Сума замовлення - вказуєте, на яку суму був або буде зроблено замовлення.
· Курс взаєморозрахунків - вказується курс взаєморозрахунків.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

Після визначення всіх параметрів натискаємо на кнопку Записати. Новий запис
відобразиться в списку вікна Замовлення колекції у постачальника.
Кнопка Редагувати

- відкриває вікно (Мал. 2) на редагування.

Кнопка Оновити

- оновлює вікно після внесення будь-яких змін.

Кнопка Фільтри

- після натискання на цю кнопку відкриється вікно Фільтри на

замовлення (Мал. 3) в якому можна відфільтрувати існуючі замовлення.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

Також, можна скористатися фільтром, де можна вибрати зі списку, які замовлення
будуть відображатися:
· Неоплачені замовлення
· Рекламні замовлення
· Усі

Кнопка Закрити

- закриває вікно Замовлення колекції.

Графік оплат.
Наступне, що можна зробити - це налаштування Графіка оплат

. Після натискання

на відповідну кнопку відкриється вікно Графік оплати замовлення (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)

Для створення графіка оплати слід натиснути на кнопку Додати

, відкриється вікно

Графік оплати замовлення (Мал. 5) в якому необхідно заповнити наступні поля:
· Дата оплати
· Розмір оплати
· Категорія оплати:

- Гроші
- Відсоток від суми замовлення
· Примітки

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)
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Після введення необхідних параметрів натискаємо на кнопку Записати. Відповідний
запис буде відображатися в списку вікна Графік оплати замовлення. Даними діями можна
додати необхідну кількість оплат.
При натисканні на кнопку Змінити
Кнопка Видалити

- можна внести зміни в обрану оплату.

- видаляє обраний запис оплати.

При натисканні на кнопку Оплатити за графіком

- відкриється вікно Оплата

замовлення (Мал. 6), в якому є можливість внести зміни в наступні параметри:
· Дата
· Час
· Категорія
· Сума
· % за передачу грошей
· Сума за передачу грошей
· Коментар

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.3)

Поля, позначені чер воним кольор ом - обов'язкові для заповнення.
Після внесення змін (якщо необхідно), натискаємо кнопку Записати. Оплата, по якій
була зроблена операція Оплати, буде підсвічена сірим кольором.
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Оплати періоду.
При натисканні на кнопку Оплати періоду

, відкриється вікно (Мал. 7) в якому

будуть відображатися оплати, створені в Графіку оплат на обраний період.

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.3)

Скоротити пошук можна вибравши певного Постачальника зі списку, а також Валюту
взаєморозрахунків. Також, є можливість Приховати оплачені, встановивши перемикач
навпроти відповідного пункту.
В даному пункті є можливість Оплатити за графіком

. Коли відкриється вікно

Оплата замовлення (Мал. 6). Також, можна роздрукувати план оплат за графіком,
натисканням на кнопку Друк

.

Оплати за замовленням.
При натисканні на кнопку Оплати за замовленням

, відкриється відповідне вікно

(Мал. 8) в якому відображаються всі здійснені оплати за вибраним замовленням.
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.3)

У цьому пункті у Вас є можливість також створити нову оплату після натискання на
кнопку Додати

, або змінити обрану оплату після натискання на кнопку Змінити.

Видалити вибрану оплату можна за допомогою кнопки Видалити

.

Оплатити замовлення.
За допомогою кнопки Оплатити замовлення

, можна внести оплату за вибраним

замовленням. Після її натискання відкриється вікно Оплата замовлення (Мал. 6).

Друк.
При натисканні на кнопку Друк, відкриється вікно попереднього перегляду Замовлень
колекцій. Також можна з вікна попереднього перегляду:
Роздрукувати документ
· Експорт в документ PDF
· Експорт в HTML документ
· Експорт в Word
· Експорт в Excel
· Експорт в текстовий документ
· Експорт в малюнок JPEG
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5.3.20 Прайс-лист клієнта
За допомогою даного пункту меню у Вас є можливість створити, а також роздрукувати
власний оптовий або роздрібний прайс-лист для певного клієнта. Надалі, реалізація товару
буде здійснюватися за цінами, які встановлені в даному пункті меню, не враховуючи ціни на
складі.
Заходимо в пункт головного меню Документ - Прайс-лист клієнта, відкриється
відповідне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

Насамперед варто вибрати клієнта зі списку, для якого буде формуватися прайс-лист.
Для більш точного пошуку товару скористайтеся фільтром по назві товару. Після
введення назви необхідно натиснути на кнопку Застосувати фільтр або натиснути на
клавіатурі клавішу F9, для вступу в силу введених значень.
При натисканні на кнопку Всі - відбувається виділення всіх відображуваних товарів.
При натисканні на кнопку Розрахунок цін - відкриється вікно Прайс-лист клієнта
(розрахунок цін) в якому є можливість вказати Вид розрахунку:
· Націнка до собівартості
· Знижка від ціни продажу

У полях Роздріб і Опт слід вказати відповідне значення, яке буде застосовуватися.
Також, слід зазначити Спосіб округлення цін:
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· Не округляти
· Округляти до 5 коп.
· Округляти до 10 коп.
· Округляти до 50 коп.
· Округляти до цілого
· Округляти до 10 цілих і т.д.

Після вказівки всіх необхідних параметрів натискаємо на кнопку Записати. Програма
автоматично сформує ціну в залежності від зазначених значень.
Також можна ввести оптову або роздрібну ціну для окремого товару, клікнувши у
відповідному полі навпроти товару і ввести з клавіатури потрібну ціну.
При натисканні на кнопку Оновити - список товарів буде оновлено, після внесення будьяких змін.
При натисканні на кнопку Друк відкриється список для вибору друку Оптового або
Роздрібного прайс-листа. Після вибору відкриється вікно попереднього перегляду в якому є
можливість:
· Роздрукувати документ
· Експорт в документ PDF
· Експорт в HTML документ
· Експорт в Word
· Експорт в Excel
· Експорт в текстовий документ
· Експорт в малюнок JPEG

5.3.21 Реалізація зі складу та магазину
Режим Реалізація товару зі складу та магазину (Документ - Реалізація товару зі
складу та магазину) служить для швидкого отримання інформації та реалізації схожого
(наприклад товари належать до одній гілці дерева видів) товару з центрів обліку торгової
мережі. Найчастіше, цей режим буде корисний для застосування в будівельних магазинах.
Наприклад, клієнт прийшов в такий магазин і хоче придбати цемент в мішках. Продавець
знаходить необхідний товар в даному режимі і отримує інформацію - на яких складах
(магазинах) є той чи інший вид цементу і повідомляє цю інформацію покупцеві. Далі,
продавець і покупець разом складають реалізацію, тобто підбирають з якого складу
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(магазину) буде зручніше забрати покупцеві товар, або на якому зі складів є потрібна
кількість цього товару. Після чого, покупець оплачує чек, а продавець видає покупцеві крім
чека ще й видаткову (-ві) накладні на кожен з складів (магазинів) з яких був відпущений той
чи інший товар. Далі, покупець йде з цими накладними на потрібний склад і отримує товар
від комірника.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

В даному режимі роботи (Мал. 1) є можливість вибрати клієнта, скануючи його картку в
поле Код. При натисканні на кнопку Вибрати клієнта, можна вибрати необхідного клієнта з
списку вручну. Після вибору клієнта, праворуч від поля з'явиться інформація про нього в
блоці Інформація про клієнта. Там відображається ПІБ клієнта, його поточна знижка, сума
покупок, коли була здійснена попередня покупка, сума повернень, борг, якщо клієнт є VIP,
початкова сума для розрахунку знижки і сума зниження знижки.
Нижче, є три поля Арт. (Alt + 1), Товар (Alt + 2) і Тов/Арт. (Alt + 3) , в ці три поля
можна ввести або частину артикулу товару або групи товару, які цікавлять користувача, або
частину назви товару. Після цього потрібно натиснути на кнопку Enter на клавіатурі, або на
кнопку Застосувати фільтр у вікні Реалізація товару зі складу та магазину. Нижче відобразиться товар. У відповідних колонках буде вказано назву товару, його артикул. Далі,
йдуть колонки з назвами центрів обліку торгової мережі і поділ на колонки: Ціна товару,
Знижка, його Кількість на тому чи іншому центрі обліку і колонка Кількість проданого.
Колонки Ціна товару і Кількість - є статичними, тобто їх не можна змінювати, а колонки
Знижка і Кількість проданого - можна. Після заповнення колонки Кількість проданого,
потрібно натиснути на клавішу Enter, або перейти до заповнення наступної колонки, при
цьому в самій нижній частині вікна з'явиться товар з його назвою, номером документа
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(видаткової накладної), місцем, звідки він був проданий, Ціна по прайсу, знижка, ціна
продажу - фактична ціна за яку він продається в даний момент і кількість.
Слід зазначити, що в правій верхній частині вікна буде відображатися загальна сума
реалізації в блоці До оплати. Після внесення в реалізацію всіх необхідних товарів,
користувачеві потрібно натиснути на кнопку Оплатити для оплати даної реалізації та
внесення грошей в касу. Після оплати, буде роздрукований чек і видаткові накладні.
Накладних буде рівно стільки, скільки центрів обліку торгової мережі брало участь в
реалізації, тобто з скількох центрів обліку знімався товар. Це необхідно для того, щоб
комірник або продавець на основі цих накладних міг видати товар покупцеві. При натисканні
на кнопку Скасувати, буде повністю скасована вся реалізація, в разі, якщо клієнт
відмовився від покупки. Натискання на кнопку Зробити знижку - відкриє вікно в якому
можна зробити одну загальну знижку на весь товар даної реалізації. При натисканні на
кнопку Задати суму, можна вручну вказати суму для оплати клієнтом.
У вікні Реалізація товару зі складу та магазину також доступні пункти меню:
1) Файл з одним пунктом - Вихід.
2) Дії з пунктами:
- Оплатити - оплачується поточна реалізація. Виклик форми Оплата.
- Зробити інкасацію - здійснюється інкасація грошей з каси. Виклик форми Інкасація.
- Здати виручку - здійснюється переказ грошей з каси в касу. Гроші не вилучаються з
системи, як при інкасації. Виклик форми Здача виручки.
- Застосувати фільтр - здійснює пошук товару за параметрами внесеним в поля Арт.
(Alt + 1), Товар (Alt + 2) і Тов/Арт. (Alt + 3)
- Очистити - очищає поля Арт. (Alt + 1), Товар (Alt + 2) і Тов/Арт. (Alt + 3)
- Вибрати клієнта - здійснюється вибір клієнта вручну зі списку. Виклик форми
Перелік клієнтів.
- Видалити рядок чека - програма видалить обраний рядок чека.
- Скасувати чек - скасовує поточний чек повністю
- Зробити знижку - можливість зробити одну загальну знижку на весь товар даної
накладної. Виклик форми Введення параметрів.
- Поставити суму - можна вручну вказати суму для оплати клієнтом. Виклик форми
Сума реалізації
- Відновити суму - відновлює суму, після будь-яких змін ціни продажу товару в чеку.
3) Звіт з пунктами:
- Звіт по касі за день;
- Товарний звіт за день;
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- Налаштувати шаблон чека - дозволяє налаштувати чек в програмі Торгсофт під
потреби користувача.
5.3.22 Замовлення клієнта на виріб
Даний пункт меню призначений для того, щоб "заносити" замовлення клієнтів на виріб в
програму. Також тут можна вказувати матеріали, послуги та роботи, які будуть використані в
процесі виробництва,

терміни виконання, хто прийняв замовлення, а також

брати

передоплату.
Після того, як Ви зайшли в пункт головного меню Документ - Замовлення клієнта на
виріб відкриється вікно Замовлення клієнтів на виріб по Центру обліку (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.3)

Для того, щоб в замовленні брали участь: акції, товарна знижка, нарахування бонусів і
т.п., необхідно зайти в пункт меню Налаштування - Параметри - Знижки - встановити
Розрахунок умов продажу, обрати Удосконалений і натиснути на кнопку Налаштування.
У вікні встановити перемикач Задіяти вдосконалений режим в замовленні клієнта на
виріб. Стане активною кнопка Встановити знижку

, а також будуть доступні поля:

Знижка, Вид знижки і Сума.
При необхідності, програма дозволяє оновити ціни на товари (послуги) замовлення. При
натисканні кнопки Оновити ціни

, програма встановить на всі товари (послуги)

замовлення поточні прайсові ціни з урахуванням центру обліку, валюти і регіону одержувача.
Також, зміняться кінцеві ціни продажу відповідно до раніше встановленої знижки. Якщо на
товар не була встановлена знижка (або вона автоматична), то знижка на товар може
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змінитися відповідно до поточних умовами продажу (знижка комерційної пропозиції,
товарна знижка, знижка по акції і т.д.).
Для того, щоб створити нове замовлення натисніть на кнопку Додати

, відкриється

вікно Попереднє замовлення клієнта (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні автоматично заповняться поля Номер замовлення, Склад зберігання
замовлених матеріалів і Дата початку з можливістю вносити зміни.
Слід заповнити наступні поля:
· Клієнт - вибрати зі списку або з Довідника

, або натисканням на кнопку Додати

, створити нового клієнта.
· Виріб - якщо встановлено Виріб, то вибрати зі списку, якщо необхідний виріб вже

було коли-небудь заповнено в даній формі, або створити новий за допомогою
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клавіатури. Якщо встановлено Товар - вибрати виріб з Довідника

, а якщо

встановлено Група, є можливість додати декілька замовлень. Докладніше див. тут.
· Дата закінчення - вказати дату закінчення виготовлення виробу.
· Дата готовності - заповнюється, коли замовлення фактично готове і його можна

віддавати клієнту. Кнопка Готовий до видачі

на головній формі вікна відповідає

за колонку Дата готовності, де після натискання відкриється вікно (Мал. 3) для
встановлення дати і часу готовності замовлення.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.3)

Після встановлення дати готовності замовлення, рядок буде підсвічено бірюзовим
кольором (допомагає візуально швидко визначати готове до видачі замовлення) - це означає,
що замовлення готове до видачі.
У стовпці Дата видачі - відображається дата фактичної видачі товару клієнту.
Необхідно використовувати фільтр по Стану замовлення - Завершений.
· Примітки - ввести примітки за необхідністю.
· Прийняв співробітник - вибрати зі списку співробітника, який прийняв дане

замовлення.

Після введення необхідних параметрів натисніть кнопку Записати

. У вікні (Мал. 1)

з'явиться відповідний запис.
Далі в залежності від замовлення необхідно заповнити в нижній частині вікна:
· Матеріали (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Додати матеріал зі складу
видами товару

або Вибір зі складу за

, вибрати необхідний матеріал, який буде використовуватися в процесі

виробництва.
За допомогою кнопки Видати товар замовнику в рахунок передоплати

, можна

видати товар в рахунок передоплати відповідно, після чого роздрукувати квитанцію на
отримання товару (Друк - Друк квитанції на отримання товару).
За допомогою кнопки Встановити знижку

- можна встановити знижку на обраний

товар.
Кнопка Змінити

- можливість змінити поточну запис. При натисканні на кнопку

відкриється вікно Матеріали на замовлення клієнта (Мал. 5), в якому можно змінити
Кількість обраного товару, Ціну, встановити Знижку та при необхідності записати
Коментар.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.3)

Кнопка Видалити

- видаляє поточний запис.

Далі можна подивитися всі використовувані матеріали замовлень в пункті меню
Документ - Виконання замовлення
· Послуги (Мал. 6)

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Додати послугу

, вибираємо необхідну послугу, яка буде

використовуватися. При додаванні послуги відкриється вікно Послуга за замовленням
клієнта (аналогічно матеріалу на замовлення клієнта (Мал. 6)), в якому можна задати
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Кількість обраної послуги, Ціну, встановити Знижку та при необхідності записати
Коментар.
Кнопка Змінити
Кнопка Видалити

- можливість змінити поточний запис.
- видаляє поточний запис.

За допомогою кнопки Встановити знижку

- можна встановити знижку на обрану

послугу.
· Роботи (Мал. 7)

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно Виконання замовлення

клієнта (Мал. 8) в якому необхідно вибрати Операцію зі списку, або створити нову
натисканням на кнопку Додати

. Ввести Кількість одиниць даної операції і якщо

необхідно встановити Знижку. Також можна вибрати Виконавця зі списку. Після вибору
всіх необхідних параметрів натисніть на кнопку Записати
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.3)

Надалі можна подивитися всі Роботи на замовлення в пункті меню Документ Виконання замовлення.
Вар то зазначити, якщо не додано ні матер іали, ні послуги, ні р оботи, то пр огр ама не
дасть пер евести дане замовлення в стан "Активний", необхідно додати хоча б один з
пер ер ахованих пунктів.
Після того, як додали один з видів послуг (матеріал, послугу або роботу), можна
перевести замовлення в активний режим натисканням на кнопку Активувати. Залежно від
обраних матеріалів, послуг буде запропоновано внести передоплату (Мал. 9). Розмір
передоплати, яку необхідно внести за замовленням (% від загальної суми замовлення)
вказується в пункті меню Налаштування - Параметри - Облік - поле % авансу за товар
при замовленні. За умовчанням встановлено 50%. Варто зазначити, що розмір
передоплати може дорівнювати нулю тільки у випадку роботи з VIP-клієнтом.
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.3)

Якщо активована додаткова функція Багатовалютні продажі, вікно оплати буде мати
такий вигляд (Мал. 10).
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Мал. 10 (Версія програми 9.3.4)

Вносимо передоплату і натискаємо кнопку Оплатити, замовлення стане активним, про
що буде свідчити зелена іконка
Синя іконка
Замок

в поле Номер замовлення.

- замовлення змінюється.

- стан замовлення Завершено.

На виробництві

- замовлення знаходиться в стані виробництва (доступна при

активній додаткової опції Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції).

Змінити стан замовлення можна натисканням на кнопку Стан замовлення

, і

вибрати одне з необхідних:
· Активний
· Редагувати
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· Завершено
· На виробництві
· Скасовано

Також можна скористатися фільтром по готовності замовлення до видачі "Готовий до
видачі" - при встановленому перемикачі в головному будуть відображатися тільки ті товари,
у яких встановлена дата готовності.

При натисканні на кнопку Додати матеріал або послугу

, відкриється вікно

Сканування товару / Пошук по артикулу (Мал. 11).

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.3)

В поле Штрих-код/Арт слід сканувати товар або послугу, або ввести його вручну, також
можна поставити перемикач Запитувати кількість, щоб не сканувати штрих-код заново.
Після введення штрих-коду товару, натискаємо на кнопку Виконати

, відкриється вікно

(Мал. 5) в якому можна змінити автоматично заповнені поля Кількість, Ціна і встановити
Знижку, якщо така передбачена. Після заповнення необхідних полів натискаємо кнопку
Записати. Можна продовжити сканувати штрих-код, а якщо немає такої необхідності натисніть на кнопку Закрити.
Вар то зазначити, якщо товар /послуга з таким штр их-кодом є - він не буде з'являтися
для додавання. Вар то скор истатися кнопкою Змінити

в необхідній вкладці (матер іали,

послуги, р оботи) .
За допомогою кнопки Повернення передоплати

можна повернути передоплату.

При натисканні на кнопку, відкриється вікно Повернення грошей за товар (Мал. 12), в
якому необхідно натиснути кнопку Гроші повернено. Якщо передоплата була проведена на
Розрахунковий рахунок, поставте галочку біля Додатково і відзначте Повернути все з
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розрахункового рахунку і виберіть зі списку Розрахунковий рахунок. Якщо Ви відзначите
Повернути в тій же формі, в якій була зроблена оплата за товар, то гроші будуть
повернено в тій формі, в якій була проведена передоплата.

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.3)

Передоплата може бути повернена:
· В повній сумі;
· Частково - в сумі = сума передплати - сума відвантажених товарів. Напр иклад,

клієнт замовив товар и загальною вар тістю 1000 гр н і вніс пер едоплату у р озмір і 50%
від вар тості товар у (тобто 500 гр н) . А потім, пр и необхідності, клієнт вніс
попр авки в своє замовлення, і тепер загальна вар тість товар ів складає 400 гр н.
Оскільки до цього клієнтом була внесена пер едоплата в р озмір і 500 гр н, необхідно
повер нути р ізницю між пер едоплатою і сумою відвантажених товар ів в р озмір і 100
гр н. Пр и натисканні на кнопку Повер нення пер едоплати

, буде повер нена р ізниця

(тобто 500-400 = 100 гр н) .
Відповідно до налаштувань програми в пункті меню Налаштування - Параметри - Чек
- Друк фінансового чека при поверненні передоплати може бути надрукований чек.
Додано новий режим

"На виробництві". Цей

режим

дозволяє

створювати

Технологічну карту і Маршрутний лист на основі створеного замовлення і доданих до
нього матеріалів, послуг і робіт. При цьому, обов'язковою умовою для використання режиму
"На виробництві" в пункті меню Замовлення клієнта на виріб, є активована опція
"Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції".
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Після створення замовлення, додавання матеріалів, послуг і робіт, міняємо Стан
замовлення - На виробництво (Мал. 13).

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.3)

Після зміни Стану замовлення - На виробництво - в пункті меню Документ Виробництво готової продукції, створюється Технологічна карта на основі доданих
матеріалів і послуг в замовленні клієнта на виріб (Мал. 14).
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Мал. 14 (Версія програми 2020.4.3)

Далі, на основі Технологічної карти, автоматично створюється Маршрутний лист
(вкладка Виробничі акти) (Мал. 15).
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Мал. 15 (Версія програми 2020.4.3)

Як ми бачимо в Виробничих операціях по виділеному Маршрутному листі

-

порожньо, адже він заповнюється тільки в міру виконання операцій, згідно з маршрутним
листом. Також у Вас є можливість вносити коригування і друкувати змінений маршрутний
лист на свій розсуд.
По завершенню робіт Маршрутного листа і Випуску готової продукції, замовлення
клієнта на виріб буде автоматично переведено в стан "Готовий до видачі", встановлюється
Дата готовності і виділяється зеленим кольором (Мал. 16). Після цього, можна буде
закрити замовлення.
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Мал. 16 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Оплата

, можна внести передоплату або оплату за

замовлення в будь-який момент.
При натисканні на кнопку Повернення передоплати

, можна повернути передоплату

за замовленням клієнта на виріб. Передоплата може бути повернена в сумі = сума
передоплати - сума відвантажених товарів.
При натисканні на кнопку Друк

, можна вибрати одну з дій:

· Друк замовлення (Мал. 17)
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Мал. 17 (Версія програми 2020.4.3)

· Друк видаткової накладної (Мал. 18)

Мал. 18 (Версія програми 2020.4.3)

·

Друк квитанції на отримання товару (Мал. 19). Слід зазначити, що квитанцію на
отримання товару можливо надрукувати після видачі товару клієнтові в рахунок
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передплати (для видачі товару дія Видати товар замовнику в рахунок передоплати
.

Мал. 19 (Версія програми 2020.4.3)

· Друк внутрішнього замовлення (Мал. 20)

Мал. 20 (Версія програми 2020.4.3)

· Друкувати накладну на видачу замовлення (Мал. 21). Друкується, коли замовлення

має стан Завершений.
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· Товарний звіт за день (Мал. 22)
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Мал. 22 (Версія програми 2020.4.3)

· Товарний звіт за період (Мал. 23)

Мал. 23 (Версія програми 2020.4.3)
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· Виконані роботи (Мал. 24)

Мал. 24 (Версія програми 2020.4.3)

Також, є

можливість

налаштувати

друк

документів

натиснувши

на

кнопку

Налаштування ..., після чого відкриється відповідне вікно (Мал. 25) в якому можна
встановити або прибрати перемикачі:
1. Активізація замовлення клієнта:
· Чек на отримання передоплати і чек проміжної оплати;
· Замовлення;
· Внутрішнє замовлення;
· Видаткова накладна для видачі товару зі складу.

2. Остаточний розрахунок за замовленням:
· Чек остаточного розрахунку з клієнтом;
· Накладна.

3. Відправка замовлення на виробництво:
· Поміщати матеріали замовлення на склад тимчасового зберігання;
· Запит оплати при завершенні замовлення.
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Мал. 25 (Версія програми 2020.4.3)

Для швидкого пошуку необхідних замовлень скористайтеся установкою Періоду. Також
можна вказати Стан замовлення і Замовника зі списку. У разі, якщо є Штрих-код
замовника/замовлення можна скористатися відповідним полем. Ще можна вибрати
Торгову точку зі списку для відображення замовлень відповідної торгової точки.
· Рух товару.

Тут буде відображатися рух товару. Для видалення всього руху товару скористайтеся
кнопкою Очистити рух товару.
· Оплати.

В даній вкладці можна подивитися всі оплати замовника із зазначенням Суми і Дати. Є
можливість Надрукувати чек після натискання на відповідну кнопку.
· Склад.

Дана вкладка необхідна для товару в рулонах. Скануємо або вводимо Артикул в
відповідне поле, товар відобразиться в нижній частині вікна. Для того, щоб зробити Відріз
від рулону

, скористайтеся відповідною кнопкою. За її натискання відкриється вікно

Відріз (Мал. 26) в якому необхідно вказати К-сть, що відрізається і вибрати зі списку

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

548

Відріз буде зберігатися на торговій точці. Після введення необхідних параметрів натисніть
на кнопку Записати.

Мал. 26 (Версія програми 2020.4.3)

При натисканні на кнопку Друк етикетки з переглядом

, відкриється вікно

попереднього перегляду в якому його можна подивитися і відправити на друк або закрити.
При натисканні на кнопку Друк етикетки на принтер

, вона відразу відправляється

на друк.
Вар то зазначити, що замовлення було Завер шено і Вам з яких-небудь пр ичин необхідно
пер евести замовлення в Змінюваний стан, скор истайтеся списком, що випадає Стан
замовлення - Завер шено. Обер іть необхідне замовлення і натисніть на кнопку Скасувати
закр иття замовлення

. У цьому випадку буде видалена остаточна оплата за цим

замовленням і накладна р еалізації. Товар буде повер нено на поточний склад.

Пр и Розр ахунку за замовленням, всі р оботи на замовлення офор мляються як одна
послуга "Роботи на замовлення клієнта". Вар тість р обіт на замовлення обнуляється,
загальна вар тість замовлення залишається незмінною.

Робота з групою замовлень
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Для роботи з групою замовлень необхідно активувати перемикач Працювати з групою
замовлень (Мал. 27).

Мал. 27 (Версія програми 2020.4.3)

Після чого стане доступною область Група замовлень клієнта (Мал. 28 (1)).

Мал. 28 (Версія програми 2020.4.3)

Для того, щоб створити групу замовлень натисніть кнопку Додати

(Мал. 28 (2)),

відкриється вікно Попереднє замовлення клієнта (Мал. 29).
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Мал. 29 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні автоматично заповняться поля Номер замовлення, Склад зберігання
замовлених матеріалів і Дата початку з можливістю вносити зміни.
Слід заповнити поля Клієнт і Дата закінчення як при звичайному замовленні клієнта,
при необхідності - Дата готовності і Прийняв співробітник.
Далі необхідно додати товари (вироби) в замовлення. У таблиці Замовлення клієнта
натискаємо кнопкуДодати

(Мал. 29 (1)), відкриється вікно Попереднє замовлення

клієнта (Мал. 30).
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Мал. 30 (Версія програми 2020.4.3)

В даному вікні в полі Виріб вибираємо зі списку необхідний виріб або відзначаємо
галочкою Вибрати товар і після натискання на кнопку Довідник

вибираємо товар для

замовлення. При необхідності заповнюємо поля Примітки та Дод. коментар (наприклад,
кількість і розмір), натискайте Записати

.

Аналогічно додаємо в таблицю Замовлення клієнта ще товар, після чого зберігаємо
групу замовлень клієнта, натиснувши на кнопку Записати

(Мал. 29).

Створене замовлення відобразиться в групі замовлень, а вироби на замовлення
відобразяться праворуч в таблиці Замовлення клієнта (Мал. 31). Іконка

в колонці

Виріб означає, що замовлення відноситься до групи замовлень.
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Мал. 31 (Версія програми 2020.4.3)

Далі необхідно для кожного замовлення в групі додати Матеріали, Послуги або Роботи
в нижній частині вікна або використовувати кнопку Додати матеріал або послугу

.

Змінити стан замовлення на Активний можна як для всієї групи замовлень (Мал. 32
(1)), так і окремо для кожного замовлення з групи (Мал. 32 (2)), використовуючи відповідні
дії.

Мал. 32 (Версія програми 2020.4.3)
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Таким чином, можна внести передоплату або оплатити всі замовлення групи відразу або
окремо по кожному замовленню. Аналогічно можна змінити стан замовлень на Редагування
і Завершений. У свою чергу, додана можливість скасувати замовлення, для цього необхідно
вибрати замовлення і вибрати статус Скасовано

(Мал. 33). Після чого обране

замовлення буде скасовано.

Мал. 33 (Версія програми 2020.4.3)

Варто відзначити, що кнопки Активувати

і Розрахунок за замовленням

(Мал.

32 (3)) працюють для тієї таблиці, яка активна (напр иклад, якщо буде вказана гр упа
замовлень, то стан замовлення зміниться для обр аної гр упи замовлень, а якщо буде активна
таблиця Замовлення клієнта , в цьому випадку стан зміниться для обр аного замовлення) .
Також додана можливість друку консолідованого замовлення. Необхідно вибрати групу
замовлень, перейти в групу дій Друк в таблиці Група замовлень клієнта і вибрати дію
Друк консолідованого замовлення

(Мал. 34).
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Мал. 34 (Версія програми 2020.4.3)

5.3.23 Виконання замовлення клієнта
Даний пункт відображає всі Роботи і Матеріали, які були створені в пункті
менюДокумент - Замовлення клієнта на виріб.
Заходимо в пункт головного меню Документ - Виконання замовлення клієнта,
відкриється вікно Виконання замовлення клієнта (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

Насамперед встановлюємо Період. Далі для більш детального пошуку можна вибрати зі
списку:
· Співробітника
· Центр обліку
· Стан замовлення
· Операцію

Дане вікно відображає дві вкладки:
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· Виконання замовлення клієнта - відображає Роботи на замовлення, встановлені в

Замовленні клієнта на виріб.
За допомогою кнопки Встановити виконавця

є можливість встановити виконавця

роботи для обраного замовлення.
· Матеріали на замовлення - відображає Матеріали, необхідні для виготовлення

замовлення, встановлені в Замовленні клієнта на виріб.
При натисканні на кнопку Друк матеріалів

, відкриється вікно попереднього

перегляду при друку з можливістю внести зміни в налаштування шаблону.
5.3.24 Замовлення віддаленого клієнта
Даний пункт меню стане активним і необхідний для додаткової платної функції
Синхронізація з інтернет магазином. Щоб швидко перейти до опису, натисніть тут.
5.3.25 Виробництво готової продукції
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції
Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції. Для швидкого переходу перейдіть за цим
посиланням.
5.3.26 Операції маршрутного листа
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції
Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції. Для швидкого переходу перейдіть за цим
посиланням.
5.3.27 Замовлення на виробництво
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції
Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції. Для швидкого переходу перейдіть за цим
посиланням.
5.3.28 Планування виробництва
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції
Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції. Для швидкого переходу перейдіть за цим
посиланням.
5.3.29 Облік податкових накладних
Даний пункт меню докладно описаний в пункті Робота з ПДВ, підпункт Реєстр
податкових накладних.
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5.3.30 Замовлення торгової точки на склад
Даний режим буде корисний, якщо магазини, що знаходяться віддалено один від одного,
працюють в термінальному режимі наступним чином. Є центральний склад і кілька торгових
точок. В торгових точках в режимі онлайн необхідно замовляти товар, який або закінчується,
або вже закінчився. У свою чергу, на центральному складі товар знаходиться у великій
кількості. Менеджер на складі обробляє замовлення, які поступили і формує внутрішні
переміщення на торгові точки, від яких прийшло замовлення. Далі товар разом з накладними
надходить на відповідні торгової точки.
Слід зазначити, що даний режим роботи може бути застосований в роботі локальної
мережі, або при роботі термінального сервера. Іншими словами, коли використовується одна
база даних.
Для роботи даного режиму необхідно вибрати центральний об'єкт обліку. Його можна
вибрати з пункту меню Налаштування - Параметри - закладка Торгівельна мережа - поле
Центральний об'єкт обліку. Даний вибір необхідний для того, щоб програма "розуміла" на
який з об'єктів обліку, доступних в торгівельній мережі, торгові точки будуть формувати
замовлення.
Після вибору центрального об'єкта обліку, можна приступати до формування
замовлення. Для формування замовлення в полі Торгова точка, в головному вікні програми,
повинен бути обраний будь-який об'єкт обліку відмінний від центрального, обраного раніше.
Для формування замовлення, користувач повинен увійти в пункт меню Документ Замовлення торгової точки на склад. Відкриється однойменне вікно, розділене на дві
частини. У верхній частині вікна створюються нові замовлення. При натисканні на кнопку
Додати

, відкриється вікно (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

У відповідних колонках буде вказано назву товару, артикул, штрих-код товару,
роздрібна ціна, кількість на центральному складі, кількість на поточному складі,
мінімальний залишок і замовлення. Причому, колонка Кількість на центральному складі
може бути прихована від користувача (Налаштування - Користувачі - подвійний клік по
користувачу - перемикач Дозволено бачити кількість товару центрального складу. Якщо
у редагованого користувача не активний перемикач Без рольових обмежень). Колонка
Замовлення є редагованою. У цій колонці користувач вказує, скільки товару йому необхідно
замовити з центрального складу. Крім того, на даній формі доступний стандартний фільтр
(F12), а в поле Коментар до замовлення можна вказати всі необхідні зауваження та
побажання. Після всіх необхідних дій необхідно натиснути на кнопку Створити.
Перемикач Товар, що закінчується (на торговій точці). Якщо перемикач активовано,
то список товарів в замовленні буде містити тільки ті товари, залишок яких на торговій точці
(замовника) менше, ніж мінімальна кількість.
Після цього, Замовлення додасться в верхню частину вікна (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)

Це замовлення може бути відредаговане або видалене після натискання на відповідні
кнопки. До тих пір, поки замовлення не буде переведено в стан Готовий, він не може бути
оброблений на центральному складі. Для переведення замовлення в стан Готовий необхідно
натиснути на кнопку

(Стан) і вибрати пункт Готовий. Після цього, дане замовлення

буде доступне на центральному складі. Слід зазначити, що користувач, який оформляє
замовлення на торговій точці не може видаляти товар в нижній частині екрана.
Після цього, замовлення готове до обробки користувачем на центральному складі.
Користувач на центральному складі може редагувати кількість товару в замовленні,
подвійним кліком по тому чи іншому товару в нижній частині екрана.
При натисканні на кнопку Обробити замовлення

, буде проаналізовано поточну

кількість товару на складі - заповниться колонка Поточна кількість, в якій відображається
дата і відповідна кількість товару і колонка Кількість до постачання - кількість для
передачі на центр обліку. Якщо товару на складі менше, ніж кількість замовлення, то
колонка Кількість до постачання заповнюється тією кількістю, яка є на складі. Дану
колонку можна редагувати.
При натисканні на кнопку

Створити накладну внутрішньої передачі буде

сформовано накладні внутрішнього переміщення і статус замовлення зміниться на
Опрацьовано.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.4)

У колонці Поставлено, буде відображатися та кількість, яка увійшла у внутрішнє
переміщення. У колонці Недопоставка - відображається кількість недопоставленого товару.
Слід зазначити, що якщо в замовленні було зазначено, наприклад, кількість "3", а в
центральному складі цього товару "1", то на торговельну точку буде відправлена лише одна
одиниця товару, тобто та кількість, яка до кількості "0" на центральному складі.
При

Створенні завдання експедитору і

Редагування завдання експедитора

на формі Замовлення торгової точки на склад (Мал. 4) можна відобразити не тільки
товари центрального складу, а й усі товари торгової мережі. Для цього в поле Показати
товари, можна вибрати наступні значення:
· Повний список товару;
· Всі товари складу постачальника;
· Товари складу постачальника в наявності.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.4)

Є можливість роздрукувати завдання експедитору після натискання на кнопку
Завдання експедитора (стає доступною після того, як замовлення переведено в статус
Готовий). При натисканні на кнопку, відкриється вікно Налаштування завдання
експедитору (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.4)
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Якщо встановити перемикач Встановити кількість товару на центральному складі, то
в такому випадку в завдання експедитору потрапляє кількість товару в замовленні мінус
кількість цього товару на центральному складі.
При активованому перемикачі Відкрити форму вибору постачальників, після
натискання на кнопку Продовжити, відкриється форма Постачальник, в якій необхідно
вибрати постачальника. В такому випадку в завдання експедитору потраплять тільки ті
товари, які приходовались від обраного постачальника.
При натисканні на кнопку

Замовити те, що продано, на формі Замовлення

торгової точки на склад (Мал. 6) відображається колонка Кількість реалізацій, в якій
відображається кількість реалізацій за обраний період (Мал. 6 (1)) на центрі обліку з якого
створюється замовлення. При натисканні на кнопку

(Мал. 6 (2)), в замовленні

встановиться кількість, що дорівнює кількості реалізацій для обраних товарів.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.4)
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Змінити

замовлення.
Довідка. При створенні накладної внутрішньої передачі з товарами суворого
гарантійного обліку в разі, якщо для будь-якого товару виникне помилка "серійний номер
відсутній на складі" буде відображено повідомлення з пропозицією ввести серійний номер
заново (буде вказано "некоректний" серійний номер). У разі згоди ввести серійний номер
заново, буде виведено вікно з полем введення для нового серійного номера. У разі відмови
від повторного введення серійного номера, товар з "помилковим" серійним номером не буде
включений в документ внутрішньої передачі, тобто буде недопоставка товару.
За допомогою перемикача Інформувати склад-постачальник про нове замовлення
(доступний тільки якщо активована додаткова функція Оповіщення пер соналу) можна
опер ативно оповістити співр обітника складу-постачальника пр о створ ене замовлення, що
дозволить швидше обр обити замовлення.
Якщо перемикач активовано, то при зміні стану замовлення на

Готовий автоматично

буде з'являтися вікно Колективне оповіщення (Мал. 7) з заповненим заголовком (Тема) і
текстом (при необхідності можна змінювати) (Мал. 7 (1)).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.4)

У вікні, що відкрилося, в полі Тип повідомлення (Мал. 7 (2)) необхідно зі списку або з
Довідника

вказати тип повідомлення або, після натискання на кнопку Додати

,

створити новий. Далі належить вибрати Дату і час відправки (Мал. 7 (3)) оповіщення та
Інтервал відправки, хвилини (Мал. 7 (4)) (якщо необхідно, щоб сповіщення пр иходило по
закінченню певного часового інтер валу, а якщо значення "0", то сповіщення з'явиться
пр отягом 3-х хвилин) . Потім натискаємо на кнопку Вибрати користувачів ... (Мал. 7 (5)),
де у вікні Активні користувачі (Мал. 8) відзначаємо галочкою тих, кому буде відправлено
повідомлення і натискаємо Вибрати. Вар то відзначити, що в даному списку кор истувачі
будуть відфільтр овані по складу-постачальнику. Це кор истувачі, у яких немає обмеження
до центр у обліку, дозволено пер еключення центр ів обліку, є доступ до потр ібного складу
або потр ібний склад для кор истувача є основним.
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.4)

Далі тиснемо Записати

(Мал. 7 (6)).

Після того, як повідомлення було створено, воно з'явиться на комп'ютері зазначених
користувачів складу-постачальника в заданий час. Це дозволить співробітникам складу
швидше обробити замовлення.
Подивитися, хто прочитав сповіщення і в який час можна в пункті меню
Налаштування - Колективне оповіщення, де відображаються всі створені оповіщення.
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5.3.31 Перенесення товару між приходними накладними
За допомогою цього пункту меню у Вас є можливість відкривати існуючі прихідні
накладні, або створювати нові і переносити товар в необхідній кількості з однієї накладної в
іншу.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Документ - Перенесення товару між
приходними накладними, відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

Для того, щоб почати розподіляти товар, необхідно відкрити накладні як з лівого боку,
так і з правого.
Натиснувши на кнопку Додати

- відкриється вікно нового приходу, де потрібно

вказати Постачальника, Валюту, Спосіб оплати і т.д.
Натисканням на кнопку Відкриття існуючої першої накладної

- відкриється вікно

Перелік приходів, в якому необхідно вибрати існуючу накладну, вона буде відображатися в
лівій частині вікна.
При натисканні на кнопку Відкриття другої накладної

- відкриється вікно Перелік

приходів, в якому необхідно вибрати існуючу накладну, вона буде відображатися в правій
частині вікна.
При натисканні на кнопку Закрити прихід

- збережеться і закриється відкрита

накладна.
Після того як відкрили накладні, розподіл можна виконати декількома способами:
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/ з другої

- є можливість перемістити одиницю товару, який виділений.

При натисканні на кнопку Перемістити товар в заданій кількості в другу
другої накладної

/ з

- переміщається один товар в заданій кількості (відкриється вікно для

введення кількості).
При натисканні на кнопку Перемістити усі товари в другу

/ з другої накладної

- переміщається весь товар з однієї накладної в іншу.
5.3.32 Розподіл товару
Даний пункт меню необхідний для зручного Розподілу товару по торгових точках.
Заходимо в пункт головного меню Документ - Розподіл товару, у вікні (Мал. 1)
встановіть Період за який Ви хочете подивитися створені раніше розподіли. Також можна
вибрати зі списку Центр обліку у відповідному полі.

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.1)

Для того, щоб створити Новий розподіл
відкриється вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.1)

ВАЖЛИВО! Товар за яким ведеться Стр огий гар антійний облік - не буде
відобр ажатися в даному р ежимі, так як такий товар повинен пер едаватися за сер ійними
номер ами, а не за кількістю. Пр о це буде свідчити вікно (Мал. 3) зі списком товар у, який не
потр апить в р озподіл (товар , за яким ведеться Стр огий гар антійний облік) .
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)

Для вибору торгових точок, між якими буде відбуватися розподіл зайдіть в пункт меню
Налаштування - Вибір торгових точок - поставте "галочки" навпроти необхідних і
натисніть на кнопку Вибрати.
Також в пункті меню Налаштування можна поставити або прибрати галочку Показувати дерево видів товару.
У пункті меню Налаштування - Видимість колонок є можливість управляти
відображенням в таблиці наступних колонок:
· Фото товару
· Артикул
· Штрих - код
· Кількість у центрі обліку
· Ціна пот. центру обліку
· Кількість в упаковці
· Ціна на складах розподілу
· Кількість продажів - відображає кількість продажів товару на зазначених Центрах

обліку за зазначений Період продажів.
· Мінімальний залишок
· Разом

Далі для вибору товару можна скористатися кнопкою:
Вибрати зі складу

, після натискання на яку відкриється вікно Стан складу і

вибрати необхідний товар, після чого натиснути на кнопку Вибрати. У центрі відобразиться
обраний товар з фото (якщо є в колонці Фото) в колонці Товар, а в лівій частині вікна в
колонці Вид товару буде відображено його вид.
Додати усі товари складу

- в колонці Вид товару відобразиться все дерево видів

товару, після натискання на яку в центральній частині вікна будуть відображатися товари,
що належать обраним видам товару з фото (якщо є в колонці Фото).
Важливо! Для того, щоб відключити відобр аження видів товар у, слід зняти "галочку"
навпр оти Показувати дер ево видів.
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Для більш швидкого пошуку товарів можна скористатися Фільтром по товару в якому
можна вказати Назва товару, Штрих-код або Артикул, після чого натиснути на кнопку
Застосувати. Або скористатися стандартним Фільтром по товару.
· Весь товар;
· Товар в наявності;
· Тільки з нульовою кількістю;
· Тільки з від'ємною кількістю;
· Тільки з нульовою та від'ємною кількістю;
· Товар з нульовою кількістю, за яким був рух - при виборі даного значення, будуть

відображені товари в нульовій кількості по яких був рух на обраних Центрах обліку
(куди планується переміщати товар) за період, який встановлений в фільтрі Період
продажів.
Перемикач Розподілити в центр обліку "Товар в дорозі" відповідає за те, щоб товар
(який розподіляється) можна буде подивитися в приймаючому центрі обліку в пункті
головного меню програми Склад - Товар у дорозі.
Перемикач Створювати внутрішні передачі відкладеними - створені накладні будуть
відкладеними.
Перемикач Враховувати товари в відкладених накладних та на складах товару в
дорозі - потрібно вибрати типи документів, які будуть враховуватися при підрахунку
кількості товару на складі відправника і на складах одержувачів. Для вибору документів
перейдіть в пункт меню потрібно вибрати типи документів, які будуть враховуватися при
підрахунку кількості товару на складі відправника і на складах одержувачів. Для вибору
документів перейдіть в пункт меню Налаштування - Параметри обліку відкладених
накладних, відкриється однойменна форма (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2022.0.0)

Дана форма містить наступні настройки:
· Враховувати не діючі прибуткові накладні;
· Враховувати не прийняті накладні на склад "Товар в шляху";
· Враховувати відкладені внутрішні передачі (прибуткові та (або) витратні).

Налаштування Завжди вказувати комірника - встановлює обов'язковість заповнення /
вибору комірника для створення документа внутрішньої передачі. Якщо настройка
включена, то при виконанні дії Розподілити товар відображається інформаційне
повідомлення для підтвердження розподілу і поле для вибору комірника (обов'язкова умова
для створення документа внутрішнього переміщення).

Дія Показати/приховати товари до постачання

- це "швидкий фільтр", в

результаті включення якого більшість фільтрів та дій на формі стають недоступними, а у
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верхній таблиці відображаються лише товари до постачання (кількість надходження яких на
будь-який центр обліку-отримувача більше за нуль).
Також, є можливість Експортувати в Excel

та в HTML

створений розподіл

після натискання на відповідну кнопку. Форма містить дві пари дій Експорт у Excel та
Експорт у HTML, для верхньої та нижньої таблиці. Пара дій верхньої таблиці доступні
лише коли увімкнено перемикач

Показати/приховати товари до постачання і тільки

якщо є товари до постачання, бо вивантажувати потрібно лише товари, які були замовлені та
всі одразу. Пара дій нижньої таблиці доступні, коли є товари до постачання і не залежать від
стану налаштування Показати/приховати товари до постачання.

Розподіл відбувається наступним чином.
Після вибору товару одним із способів, коли він відображається в центральній частині
вікна і обрані центри обліку, між якими буде розподілятися товар, в колонках центрів обліку
будуть відображатися такі стовпці:
· Ціна
· Кількість у наявності - відображає кількість товару в центрі обліку.
· Кількість надходження - відображає кількість надходження товару в центр обліку.

Для того, щоб додати товар, клікніть навпроти необхідного товару в даному стовпці
необхідного центру обліку та введіть необхідну кількість і натисніть клавішу Enter.
Довідка. Вказати центр и обліку можна з пункту головного меню Налаштування Вибір тор гових точок.
У поточному центрі обліку будуть відображатися такі стовпці:
· Товар
· Фото
· Артикул
· Штрих код
· Ціна
· Кількість в центрі обліку - відображає кількість в даному центрі обліку.

Довідка. За відобр аження колонок відповідає пункт головного меню Налаштування Видимість колонок.
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У колонці Залишок на центрі обліку відображається кількість товару після розподілу
на поточному центрі обліку.
У нижній частині вікна буде відображатися список товарів, які розподіляються. При
натисканні

на

кнопку

прихований/відображений

Показати/приховати
список

товарів

в

товари

до

центральній

постачання

частині

вікна,

-

буде

що

не

розподіляються.

Кнопка Видалити товар

- видаляє з форми розподілу обраний товар.

Кнопка Видалити всі товари

- видаляє з форми розподілу все дерево видів товару.

Кнопка Очистити розподіл за обраним центром обліку

- видаляє кількість

надходження відображених товарів в обраний центр обліку.
Далі, після вибору кількості товару для надходження в торгові точки, необхідно
натиснути на кнопку Розподілити товар

, відкриється вікно підтвердження, ознайомтеся

з ним. При натисканні на кнопку Так, створяться внутрішні переміщення в склади
зазначених центрів обліку, по закінченню розподілу відкриється вікно інформації, яке
інформує Вас про те, що створена накладна внутрішнього переміщення і привласнюється їй
номер, натисніть Продовжити.
Також варто відзначити, якщо товар не буде знайдений на центрі обліку, який приймає
товар та в Налаштування - Параметри - Торгівельна мережа не встановлений Центральний
об'єкт обліку і перемикач Підтримувати однакові ціни у всіх торгових точках, буде
відкрито вікно в якому необхідно вказати Роздрібну і Оптову націнку, ціну.
Після внесення змін, натисніть на кнопку Записати.
Для того, щоб роздрукувати накладні внутрішньої передачі можна скористатися
наступними кнопками:
· Надрукувати накладні внутрішньої передачі (Роздріб)
· Надрукувати накладні внутрішньої передачі (Опт + Роздріб)

При натисканні на кнопку Відкрити внутрішні передачі, відкриється вікно Перелік
витрат в якому будуть відображатися передані накладні зі списком товарів.
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Є можливість виконання автоматичного розрахунку відповідно до зазначеної
Формули розрахунку з можливістю подальшого формування замовлень постачальнику для
товарів, яких не достатньо на складі-відправника.
Редактор формул:
Формула розрахунку - поле для редагування формули. Підтримувані колонки:
· Кількість на центр обліку (відправник);
· Кількість в наявності (одержувач);
· Кількість продажів (одержувач);
· Мінімальний залишок (одержувач);
· Максимальний залишок (одержувач).

Вар то зазначити, що за допомогою контекстного меню (клік пр авою кнопкою миші)
можна встановити фор мулу за замовчуванням або додавати колонки в фор мулу (додавання
колонок відбувається не в кінець р ядка, а в місці положення кур сор а) .
Період продажів - період, за який будуть враховані продажу. Формує значення колонки
Кількість продажів.
Округлення - визначає спосіб округлення, який використовується для розрахованих
формулою значень.
· Банківське - дробове число, яке знаходиться рівно посередині найближчих чисел,

округляється до найближчого парного числа (4,5 = 4 | 5,5 = 6)
· Математичне - дробове число, яке знаходиться рівно посередині найближчих чисел,

округляється до найближчого більшого числа (4,5 = 5 | 5,5 = 6)
· До меншого цілого - дробове число, незалежно від значення дробу, округляється до

найближчого меншого числа (4,9 = 4 | 4,1 = 4)
· До більшого цілого - дробове число, незалежно від значення дробу, округляється до

найближчого більшого числа (4,9 = 5 | 4,1 = 5)
Перемикач Розподілити всю кількість в наявності - якщо після автоматичного
розподілу є залишок на відправнику, цей залишок розподіляється з урахуванням вимог
центрів обліку одержувачів.
Виконати розрахунок - дія, що виконує розрахунок формули і автоматичну установку
розрахованих значень в колонку Кількість надходження

Виконання автоматичного розрахунку:
Після вибору центрів обліку одержувачів і додавання товарів на формі Розподіл товару,
необхідно виконати дію Виконати розрахунок для автоматичного заповнення колонок
Кількість надходження значеннями, які були розраховані відповідно до зазначеної формули
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розрахунку. У разі якщо розподіл виконується більш ніж на один центр обліку, значення, які
встановлюються в колонку Кількість надходження, розраховуються пропорційно кількості
товару, наявного у відправника і необхідного одержувачами. Необхідну одержувачем
кількість можна бачити в колонці Кількість розрахована (відображення колонки
налаштовується в пункті меню Налаштування - Видимість колонок, за замовчуванням
прихована). Напр иклад, Магазину 1 потр ібно 7 одиниць товар у, а магазину 2 потр ібно 4
одиниці, пр и цьому у відпр авника є тільки 3 одиниці товар у. Так як магазину 1 потр ібна
більша кількість товар у, магазин 1 має пр іор итет над магазином 2 і відповідно отр имає 2
одиниці товар у, а магазин 2 отр имає тільки 1 одиницю.
В результаті виконання розрахунку формули, крім заповнення колонки Кількість
надходження, також відбувається заповнення колонки Кількість розрахована. Значення
колонки Кількість розрахована це необхідна центром обліку кількість товару. Якщо
значення

колонки

Кількість

надходження

менше

значення

колонки

Кількість

розрахована, тоді колонка Кількість розрахована буде пофарбована світло-помаранчевим
фоном (Мал. 4), що означає необхідну даними центром обліку кількість товару не
задоволеною. Колонка Кількість розрахована є редагованою, це дозволяє вносити
коригування в результати розрахунку формули. Якщо сума значень колонки Кількість
розрахована для всіх одержувачів більше значення колонки відправника Кількість на
центр обліку, тоді даний товар буде доступний в режимі Замовлення за розподілом.
Дія Виконати розрахунок не доступна, якщо за розподілом вже створені внутрішні
передачі.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)

Замовлення за розподілом
Для переходу на форму Замовлення за розподілом необхідно натиснути кнопку
Замовлення за розподілом

. Дана форма відображає інформацію про товари в розрізі

останньої партії поставки від кожного з постачальників товару, а також інформацію про
розподіл цього товару (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.6.0)

Колонка Кількість (Замовлення) є редагованою, в яку потрібно встановити кількість до
замовлення даного товару у постачальника послуг. Доступний ряд дій, що дозволяє
встановлювати значення колонки Кількість (Замовлення) за різними умовами:
·

Встановити кількість до замовлення за датою останньої поставки - потрібне до
замовлення кількість буде встановлено для постачальника, поставка від якого
найбільш актуальна (остання закупівля товару)

·

Встановити кількість до замовлення за вказаним постачальником - дія є
тільки коли в фільтрі Постачальник обраний постачальник. Необхідну до замовлення
кількість буде встановлено для вказаного в фільтрі постачальника, всім товарам, які
поставлялися даними постачальником.

·

Обнулити кількість до замовлення для всіх товарів - кількість до замовлення
буде онульована для всіх товарів.

·

Встановити постачальника і кількість до замовлення - використання даної дії
необхідно для установки постачальника для товарів, у яких відсутня інформації про
постачання або замовлення яких заборонено у конкретного постачальника. При
натисканні на дію відкриється однойменна форма (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.6.0)

Вкажіть необхідного Постачальника, настройку Встановити для обраного товару, всіх
товарів (з урахуванням фільтрів) або всіх товарів, а також Кількість для замовлення:
Необхідна кількість або Вказана кількість, вказавши потрібну кількість товару.
У нижній таблиці форми Замовлення за розподілом відображається інформації про
товар і постачальника, для якого буде сформоване замовлення. Видимість колонки Ціна
регулюється налаштуванням для користувача (Налаштування - Користувачі - Дозволено
бачити закупівельні ціна). Для того, щоб сформувати замовлення натисніть кнопку
Сформувати замовлення постачальнику

.

Вар то зазначити, що всі зміни, внесені на фор мі Замовлення за р озподілом не
збер ігаються і будуть втр ачені пр и закр итті фор ми.
Ряд обмежень, пов'язаний із забороною замовлення товарів у постачальника і іншими
факторами:
· Товари, заборонені до замовлення (встановлюється в картці товару) не відображаються

на формі Замовлення за розподілом;
· Товари, заборонені до замовлення у постачальника відображаються на формі

Замовлення за розподілом, підфарбовані світло-помаранчевим фоном і мають
заборону на редагування значення колонки Кількість (Замовлення);
· Товари, інформація про поставки яких відсутня або поставка яких здійснювалася від

системних контрагентів (початкові залишки, прихід від інвентаризації та інші)
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підфарбовані світло-помаранчевим фоном і мають заборону на редагування значення
колонки Кількість (Замовлення);
· Товари наступних категорій не відображаються на формі Замовлення за розподілом:

шаблон, комплект з серійними номерами, коробка сезонного зберігання, модель.
5.3.33 Ремонт
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції Ремонт і
гарантійне обслуговування.
5.3.34 Перенесення приходних накладних між партіями поставок
Даний пункт меню призначений для перенесення прибуткових накладних між партіями
поставки.
Після того, як зайшли в пункт меню Документ - Перенесення прибуткових
накладних, відкриється однойменне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

Дана форма містить три таблиці:
1. Перелік прибуткових накладних (Мал. 1 (А)) відображає всі прибуткові накладні,
які знаходяться у всіх активних партіях поставки, крім поточної (виділеної в таблиці Пар тії
поставок (Мал. 1 (В) ) ) , або не перебувають ні в одній з партій поставки.
Даний перелік можна відфільтрувати відповідно до таких фільтрів:
· Період;
· Постачальник;
· Центр обліку;
· Партія поставки - містить перелік тільки активних партій поставки;
· Без партії поставки - якщо активний фільтр-перемикач, то перелік прибуткових

накладних буде містити тільки ті накладні, які не входять ні в одну партію поставки.
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2. Партія поставки (Мал. 1 (В)) містить перелік активних партій поставок. За
допомогою кнопок Додати

і Видалити

, Змінити

, можна відповідно створювати,

редагувати або видаляти партії поставок.
3. Склад партії поставок (Мал. 1 (С)) містить накладні, які входять в партію
поставки, виділену в таблиці Партія поставки (Мал. 1 (В)). В даній таблиці при
необхідності можна видаляти вибрані прибуткові накладні з поточної партії поставки,
обраної в таблиці Партія поставки. Накладні, видалені з партії поставки, будуть вважатися
такими, що не входять ні в яку партію поставки.
За допомогою дії Перенести прибуткову накладну

(Мал. 1 (1)) можна перенести

обрану прибуткову накладну (або декілька вибраних прибуткових накладних) в партію
поставки, обрану в таблиці Партія поставки.
5.3.35 Електроний рахунок-фактура
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції
Електронний рахунок-фактура для Казахстана.

5.4

Оплата

Даний розділ присвячений обліку та аналізу фінансової діяльності магазину (торгової
мережі). Відомості про такі розділи:
· Баланс з партнерами
· Оплата
· Неоплачені реалізації VIP-клієнтів
· Неоплачені реалізації звичайних клієнтів
· Фінансовий документ
· Підсумки каси
· Рух по касі
· Баланс за статтями фінансового аналізу
· Курс валюти
· Обмін валюти
· Виписки з банківських рахунків
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Баланс з партнерами

З усієї безлічі контрагентів, з якими підприємство має будь-які товарно-грошові
відносини, можна виділити дві основні категорії: постачальники і покупці. За цими
контрагентами система веде товарно - грошовий баланс (ТГБ). Тобто, веде облік, скільки
товару було отримано однією стороною і скільки грошей було заплачено іншій. За
покупцями ТГБ ведеться тільки в національній валюті, по постачальникам - в тих валютах, в
яких поставлявся товар.
Існує безліч контрагентів з якими немає необхідності вести ТГБ у тому значенні, що не
може виникати ні в одну, ні в іншу сторону. Наприклад, покупки в роздрібних магазинах.
Для аналізу товарно-грошового балансу між торговельною мережею і партнерами
(постачальниками, покупцями), служить форма Оплата - Баланс з партнерами (Мал. 1).
Для початку в фільтрі Вид партнерства, виберіть один з трьох пунктів (Постачальник,
Покупець або Постачальник-покупець). Варто відзначити, що є можливість приховувати
недіючих контрагентів (Налаштування - Контрагент). Після чого встановіть фільтр
Період. У ньому вкажіть період, що Вас цікавить, за який необхідно переглянути товарногрошовий баланс. Якщо залишити дане поле незаповненим, тоді буде видно баланс з
партнерами за весь період роботи в програмі. Також, при необхідності, можна заповнити
Фільтр по боргах. У випадаючому меню доступні наступні позиції: Всі, Мої боржники,
Кому повинен я, Є борги, Є початковий борг, Немає боргів.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

Також, буває часто, що у одного постачальника можна купувати товари як в доларі, так
і в гривні. Для цих цілей служить фільтр Валюта. Вибираючи відповідну валюту, на екран
буде виводиться товарно-грошовий баланс по вибраній валюті. Далі, за потребою, є
можливість заповнити поле Центр обліку та Підприємство.
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Для повного погашення боргу перед постачальником, виберіть постачальника, який вас
цікавить і натисніть на кнопку Додати касову операцію

. Відкриється вікно Касовий

ордер (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)

При натисканні на напис Розрахувати борг з'явиться сума, яку необхідно видати
постачальнику для повного погашення боргу перед ним. Після чого після натискання на
напис Погасити, сума автоматично перенесеться в поле Сума, також автоматично
заповняться поля Напрямок (видатковий) і Кому видаються гроші з каси (назва
постачальника). Після чого натисніть на кнопку Записати

.

У разі, якщо немає необхідності розраховуватися з постачальником повністю, можна
ввести потрібну суму у відповідне поле. В поле Напрямок, виберіть пункт Витратний. Після
чого в разі потреби в поле Призначення, можна залишити коментар для більшого розуміння
за що була проведена оплата. Після чого натисніть на кнопку Записати

.

Також, оплату постачальнику можна внести і в інший спосіб. На формі Баланс з
партнерами натисніть на кнопку Показати оплати

Версія 2022
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і із списку виберіть пункт Оплата

постачальнику. Відкриється вікно Оплата (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.4)

В даному вікні в полі Валюта виберіть необхідну валюту для розрахунку з
постачальником. Після цього виберіть, як буде відбуватися розрахунок з постачальником
(Особисті гроші, Розрахунковий рахунок, Каса). Найчастіше розрахунки проводяться з
каси, вибравши даний пункт, автоматично з'явиться список кас по даному центру обліку
(поле Відправник в разі потреби можна вибрати інший магазин з Вашої торгової мережі).
Виберіть необхідну касу. Після цього вкажіть суму, яку ви хочете віддати постачальнику за
товар у відповідному полі. Також, в разі необхідності, в поле Опис є можливість залишити
необхідні пояснення до даної фінансової операції. Далі, натисніть на кнопку Записати

.

Після чого Ви автоматично повернетеся до вікна Оплата, з вказаною фінансовою операцією.
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На формі Баланс з партнерами можна переглянути картку взаєморозрахунків з тим чи
іншим постачальником або покупцем. Для цього, виберіть потрібного контрагента і
натисніть на кнопку Картка взаєморозрахунків

. Відкриється однойменне вікно (Мал.

4). У ньому необхідно вказати період аналізу за який необхідно переглянути звіт у
відповідному полі. Також встановити перемикачі, якщо необхідно: Не враховувати
накладні "під реалізацію" (відноситься до Постачальників і Постачальників-покупцям) і
Не показувати автоматичні операції (виключаються з переліку і друку звіту автоматичні
оплати). Після цього, натисніть на кнопку Оновити

. З'явиться таблиця, в відповідних

колонках якої буде вказана наступна інформація: дата проведення операції, яка саме
операція була проведена, за яким центром обліку, каса або розрахунковий рахунок, хто
змінив, збільшення (найчастіше прихідні накладні) або зменшення (оплати за товар
постачальникам) боргу, Сума боргу і Сума бонусів. Також буде відображатися інформація
про Суму бонусів на початок і кінець періоду, а також Борг на початок і кінець періоду.
При необхідності можна відобразити картку взаєморозрахунків по конкретному центру
обліку, використовуючи фільтр Центр обліку. У свою чергу, значення фільтра передається з
точки виклику (буде відображатися той самий Центр обліку, що і на формі Баланс з
партнерами).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.4)

Кожен рух має відповідну піктограму, що дозволяє швидко і зручно визначити вид
операції (реалізація, прихід або безготівковий розрахунок і т.п.). Рух грошей і бонусів, який
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не повинен впливати на зміну боргу (нарахування бонусів, накладні під реалізацію)
відображаються сірим кольором і не впливають на підсумок по колонці.
При натисканні на кнопку Друк фінансових взаєморозрахунків
взаєморозрахунків с деталізацією

, Друк

, абоДрук взаєморозрахунків бонусами

- є

можливість роздрукувати звіти в обраній валюті або по бонусам.
Вар то відзначити, що в дужках до номер а накладної, доданий номер накладної
постачальника - це спр ияє швидкої і зр учної звір ки накладних, які надав постачальник.

При натисканні на кнопку Рух товару

, відкриється вікно Документи складу

(Мал. 5). Дана форма відображає документи складу за обраним контрагентом за обраний
період, склад товару в документі, а також оплати за накладними.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.4)

При натисканні на кнопку Розшифровка балансу з партнерами

, є можливість

переглянути всі накладні контрагента, оплати цих накладних, товар за цими накладними та
оплати, які не пов'язані з накладними (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.4)

Дана форма розділена на три області:
1. Накладні
Дана таблиця містить перелік всіх накладних контрагента і містить такі стовпці:
· Дата - дата документа;
· № - номер документа. Кожна накладна має відповідну піктограму, що дозволяє

швидко визначити вид накладної (Прихід, Реалізація, Повернення або Повернення
постачальнику).
· Сума товарів;
· Сума оплат;
· Сума оплат бонусами;
· Борг;
· Відправник;
· Одержувач;
· Валюта;
· Підприємство;
· Змінив.

Для прихідних документів доступна кнопка Внести оплату постачальнику

. При

натисканні на кнопку відкриється вікно оплати за допомогою якого є можливість внести
гроші.
2. Нижче відображаються вкладки Оплати і Товар.
У вкладці Оплати відображаються оплати цих накладних. Таблиця Оплати накладних
і товарів містить такі стовпці:

Версія 2022
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· Дата - дата і час оплати;
· Прихід;
· Витрата;
· Баланс;
· Одержувач;
· Відправник;
· Каса;
· Розрахунковий рахунок;
· Сума;
· Валюта;
· Підприємство.

Вкладка Товар, відображає перелік товарів в документі (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.4)

Таблиця Склад товару в документі містить такі стовпці:
· Назва;
· Артикул;
· Штрих код;
· Кількість;
· Ціна у валюті;
· Сума в валюті;
· Валюта.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

586

587

Торгсофт 2022.0.17

3. Оплати не по накладним - дана таблиця містить перелік оплат, які не пов'язані з
накладними, але впливають на баланс з партнерами.
Також, якщо в фільтрі Вид партнерства обраний Покупець, стають активними ще дві
кнопки: Баланс з VIP

(Мал. 8) і Баланс з VIP за період

(Мал. 9). При натисканні

на першу кнопку - відкриється повний звіт про покупки обраного клієнта, який можна
роздрукувати. При натисканні на другу кнопку - вікно, в якому необхідно встановити той
період, за який Ви хочете переглянути звіт про куплені товари. Після чого, такий звіт після
натискання на кнопку Продовжити буде сформований.

Мал. 8 (Версія програми 9.3.4)
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Мал. 9 (Версія програми 9.3.4)

При натисканні на кнопку Неоплачені товари VIP-клієнта

- відкриється вікно

неоплачених товарів, яке можливо відправити на друк або експортувати в файл (Мал. 10).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

589

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 10 (Версія програми 9.3.4)

При натисканні на кнопку Відкрити картку клієнта (постачальника)

, якщо

обраний Вид партнерства - Покупець або Постачальник-покупець, відкриється картка
клієнта. У разі, якщо обраний Вид партнерства - Постачальник, відкриється картка
постачальника.
Вар то зазначити, що баланс з пар тнер ами може відр ізнятися на суму початкового
бор гу під Хазяїном і під обмеженою р оллю. Це може бути пов'язано з тим, що обмеженому
кор истувачеві могуть бути доступні не всі центр и обліку, а початковий бор г зв'язується з
тим центр ом обліку, який був поточним пр и створ енні. Відповідно, пр и р озр ахунку
загального бор гу не вр аховуватимуться початкові бор ги по пр ихованим центр ам обліку.
5.4.2

Оплата
Режим Оплата - Оплата (Мал. 1) використовувався в ранніх версіях програми

Тор гсофт для ведення обліку фінансових операцій. За замовчуванням, даний пункт не
відображається в пункті меню Оплата, а включається з налаштувань. На сьогоднішній день,
цей режим використовується для перегляду всіх оплат введених в програму. На формі
Фінансовий документ видно тільки операції, що пройшли через касу, або розрахунковий
рахунок, але, наприклад, при розрахунку з постачальниками або оплаті рахунку, є
можливість використовувати особисті гроші. В такому випадку, такі операції не будуть
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відображатися в Фінансовому документі, але буде видно на формі Оплата, на ряду з
банківськими і касовими операціями.
Рекомендація: Режим Оплата - Оплата р екомендується викор истовувати пр и
веденні спр ощеного фінансового обліку, коли кор истувач р еєстр ує сам факт оплати, або
надходження гр ошей, але не вказує місце вилучення або надходження гр ошей (каса або
р озр ахунковий р ахунок) , а всі опер ації пр оводить особистими гр ошима.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

При натисканні на кнопку Редагувати або Видалити, є можливість відповідно
відредагувати фінансову операцію, або видалити її, за винятком операцій, які пройшли через
касу або розрахунковий рахунок.
Натиснувши на кнопку Звіт, можна експортувати даний звіт в Excel, попередньо
вказавши, які саме колонки відображати в кінцевому документі.
При натисканні на кнопку Додати оплату відкриється меню з 6 пунктами:
1) Оплата клієнта - внесення грошей від клієнта (покупця) за будь-який товар або
оплату боргу.
2) Повернення грошей від постачальника - Внесення грошей від постачальника,
наприклад, необхідно в разі, коли ви повернули постачальнику товар, а він Вам винен гроші
за нього.
3) Небалансна прихідна - створення прихідного фінансового документа у якого стаття
фінансового аналізу не є Торгової виручкою або Розрахунком з постачальником.
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4) Оплата постачальнику - створення оплати постачальнику за товар
5) Повернення грошей клієнту - створення видаткового ордера, наприклад за
повернутий товар від клієнта
6) Небалансна прихідна - створення витратного фінансового документа у якого стаття
фінансового аналізу не є Торгової виручкою або Розрахунком з постачальником.
Дані дії відрізняються тільки тим, що в поле Відправник/Одержувач (в залежності від
напрямку фінансового документа), відображаються або тільки клієнти, або постачальники,
або всі контрагенти.
При натисканні на кнопку Підприємство, є можливість вибрати або створити нове
підприємство.
Кнопка Передати по каналу даних служить для встановлення позначки на документ
для передачі його через пакети даних.
Кнопка Зробити оплату балансовою

- переводить виділену небалансову операцію

в статус балансової, тобто прив'язує її до статті фінансового аналізу.
Користувачеві також доступні фільтри по Періоду, Центру обліку, Формі оплати
(готівкова, безготівкова або особистими грошима), Контрагенту, Виду оплати і
Підприємству. Крім того, є перемикач для відображення оплат, які були створені
автоматично (Показувати також автоматично створювані оплати), тобто ті оплати, які
пов'язані зі складськими документами (реалізації, повернення і т.д.).
У самому переліку оплат можна отримати інформацію про дату оплати та від кого, або
кому була отримана/нарахована оплата (клієнт

або постачальник

), назва відправника

або одержувача в залежності від напрямку документа, сума фінансового документа з
позначенням, яка саме це операція - прибуткова або видаткова і до якого виду вона належить
(касова, безготівкова або особистими грошима), підприємство і валюта.
Крім того, якщо фінансова операція є небалансовою, то вона позначається

знаком в

колонці сума, біля позначення напрямку і виду операції.
У вкладці Факт руху грошей (Мал. 2) відображаються факти масового внесення
оплат, такі як:
· Оплати за кількома видатковими накладними;
· Оплати/виплати посереднику;
· Оплати декількох прихідних накладних
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)

5.4.3

Неоплачені реалізації VIP-клієнтів

Дана форма діє в режимі Пов'язувати оплати з реалізацією.
Для перегляду оплати/повернення товару від VIP-клієнтів, зайдіть в пункт головного
меню Оплата - Неоплачені реалізації VIP. Відкриється форма Неоплачені реалізації VIP
(Мал.1):

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

В колонках буде вказана інформація: до якого числа клієнт повинен внести оплату за
товар, яка сума їм була внесена раніше, скільки він залишився винен.
Для повернення неоплаченого товару виберіть потрібну неоплачену реалізацію і
натисніть кнопку Повернути товар

. Відкриється форма Повернення товару з реалізації

(Мал.2):
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)

Виберіть товари для повернення за допомогою сканера або вручну (натисканням лівої
кнопки миші на потрібний товар). Далі, необхідно натиснути кнопку Повернути товар
на цій формі (Мал. 2). Товар буде повернено на склад.
Для оплати товару виберіть потрібну неоплачену реалізацію і натисніть кнопку
Оплатити

. Відкриється форма Оплата VIP-клієнта із зазначенням боргу клієнта по

придбаних товарах, останньої дати прийому оплати без зниження знижки. Для оплати
товарів чеку, натисніть кнопку Оплатити чек

Версія 2022
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.4)

При натисканні на кнопку Відкрити список товарів

відкриється форма Склад

товару в документі з повним переліком товарів неоплаченої видаткової накладної
конкретного клієнта (Мал.4):

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.4)
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При необхідності, можна видалити VIP-клієнта зі списку боржників. Для цього,
виберіть неоплачену реалізацію цього клієнта і натисніть на кнопку Видалити зі списку
неоплачених
5.4.4

.

Неоплачені реалізації звичайних клієнтів

Неоплачені реалізації звичайних клієнтів можуть виникати при непередбаченому збої в
системі, наприклад при виключенні електрики. Необхідно виправити цю ситуацію. Такі
реалізації необхідно оплатити або ж видалити, якщо товар реалізації було продано чи
списано зі складу повторно. Реалізація вважається неоплаченою, якщо борг по ній більше
0,09.
Якщо Ви хочете, щоб неоплачені операції звичайних клієнтів не виникали, необхідно,
щоб в Налаштуваннях - Параметри - Документ був вимкнений перемикач Знімати товар
зі складу при додаванні його в форму Реалізація.
При виборі пункту меню Оплата - Неоплачені реалізації звичайних клієнтів,
викликається форма Контроль оплати реалізацій для звичайних клієнтів (Мал. 1), на якій
відображається перелік неоплачених реалізацій.
На цій формі, у разі потреби, реалізація може бути оплачена на кнопку Оплатити
або видалена по кнопці Видалити

(необхідно в тому випадку, якщо товар був повторно

виданий в іншу реалізацію і оплачений). При оплаті неоплачених реалізацій встановлюється
каса за замовчуванням для поточного центру обліку, але також є можливість вибрати іншу
касу. Для цього необхідно зайти в Дії - Налаштування вибору каси і зі списку вказати
потрібну касу (варто зазначити, що список кас містить тільки каси поточного центру обліку
та ті, які дозволені користувачеві).
Товар, внесений в реалізацію, відображається для перегляду по кнопці Товар

.

Також є можливість встановити фільтр по даті реалізації, ввести значення вручну або
скористатися кнопкою

.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

При необхідності неоплачені реалізації можна приховати. Для цього потрібно виділити
реалізацію (або кілька реалізацій) і натиснути кнопку Приховати

. Такі реалізації в

списку відображатися не будуть. Для того, щоб побачити приховані реалізації, необхідно
активувати перемикач

Показати приховані

(за замовчуванням

даний

перемикач

вимкнений). Приховані реалізації відображаються сірим кольором, стиль шрифту закреслений. За допомогою кнопки Відновити

можна перевести неоплачену реалізацію

зі стану "прихована" в звичайну неоплачену реалізацію.
При виклику форми Контроль оплати реалізацій для звичайних клієнтів (Мал. 1),
якщо є неоплачені реалізації, але вони всі приховані, з'являється підтвердження на відкриття
форми. Якщо відповісти "Так", то форма відкривається з включеним перемикачем Показати
приховані.
Варто відзначити, що дана форма містить неоплачені реалізації всіх доступних
користувачеві центрів обліку. У разі, якщо вибрати неоплачену реалізацію центру обліку,
який відрізняється від поточного, і оплатити її, то складський документ залишиться зі своїм
центром обліку, а фінансовий документ прикріпиться до поточного центру обліку.
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Фінансовий документ

Для всіх необхідних фінансових операцій (розрахунок з постачальниками, обмін валюти,
надходження грошей в касу, поточні витрати і т.д.) використовується Фінансовий документ
(Сплата - Фінансовий документ).
Закладка Каса (Мал. 1) необхідна для перегляду списку готівкових операцій. Вона
служить для формування та обліку документів оплат по касах об'єктів обліку.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

Коротко опишемо функції, які доступні на даній формі.
Вгорі вікна розташовуються різноманітні фільтри. Період, де вказується, потрібний
інтервал часу. Вид документу (Прихідний або Видатковий) будуть відображені фінансові
операції про надходження грошей в касу або їх видача відповідно. Вибір касових операцій,
Контрагенти, Стаття аналізу, Каса, Торгова точка, Підприємство. Всі ці фільтри
необхідні для пошуку конкретної фінансової операції.
1)

Додати (F4). Додавання нового документу оплат. Викликається форма створення

Касовий ордер для введення даних документу (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)

При натисканні на кнопку Файли документу

, можна прикріпити файли складського

документу (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.4)
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При натисканні на кнопку Знайти

- буде відкрито вікно Призначення платежу, яке

служить для вибору раніше заготовленого тексту (Налаштування - Призначення платежу) в
поле Призначення.
Перемикач Провести операцію через фіскальний реєстратор відображається в разі,
якщо на робочому місці використовується і налаштований фіскальний реєстратор. Якщо
включити цей перемикач, то разом зі створенням фінансового документа, буде проведена
операція внесення готівки в реєстратор або вилучення, а так же надруковано відповідний
чек.
2)

Копіювати. Копіювання документу, на якому стоїть курсор.

3)

Змінити. Виклик форми редагування Касовий ордер для внесення змін в

документ. Можливо тільки в разі, якщо відкритий відповідний касовий день. Також,
необхідно скасувати оплату за товар, якщо мова йде про покупки товару.
4)

Видалити. Видалення запису документа. Можливо тільки в разі, якщо відкритий

відповідний касовий день. Також необхідно скасувати оплату за товар, якщо мова йде про
покупки товару. Дана дія фіксується в пункті меню Файл - Протокол дій користувачів, де
заноситься наступна інформація про документ: Тип документу, Номер, Дата, Сума в
національній валюті, Коротка назва національної валюти (Напр иклад: Фінансовий документ
№46 від 05.10.2015 11:56: 22 на суму 100гр н) .
5)

Звіт. Друк з екранної форми списку касових документів. При натисканні на

кнопку і виборі в випадаючому меню Налаштування звіту, відкривається одноіменне вікно
з якого після вибору функції Друк на принтері або Створити документ Excel, є можливість
експортувати даний звіт в документ Excel, або роздрукувати документ прямо без експорту.
6)

Інкасація. Здійснюється тільки по касі об'єкта обліку, зазначеного на головній

формі. Під інкасацією розуміється процес вилучення грошей господарем з каси. Інкасація
зменшує залишок грошей в касі на суму, зазначену при цьому. Зазначаються дата, час, об'єкт
обліку інкасації. Вноситься сума інкасації, вказується інкасатор. При необхідності, може
бути зареєстрований новий інкасатор за допомогою кнопки Додати. Також, в поле
Співробітник, зі списку можна вибрати співробітника, який проводить дану операцію. Це
необхідно для того, щоб господар магазину знав, який саме "обліковий запис" зробив цю
операцію і хто фінансово відповідальний, з кого "питати".
При створенні інкасації, автоматично присвоюється Стаття фінансового аналізу Внутрішній оборот, з можливістю її редагування.
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Здати виручку. Виручка зазвичай передається з обраної каси до каси бухгалтерії

або в офіс.
8) Перевести на розрахунковий рахунок

. Переказ грошей з каси на розрахунковий

рахунок в банку. Увага! Документ пер еведення - р едагувати не можна, тому що по цьому
документу автоматично створ юється документ банку. Пр и помилковому введенні,
необхідно документ видалити і ввести його заново.
9)

Друк документа. Друк обраного касового ордера.

10)

Звіт за день. Друк звіту по касі за день. Друк можливий при вказівці відповідної

каси в поле Каса, вгорі панелі.
11)

Відзначити для передачі. Установка позначки на документ для передачі його

через пакети даних.
12)

Друк переліку документів з урахуванням накладених фільтрів. У звіті Касові

операції змінні Сума на початок періоду і Сума на кінець періоду відображаються тільки
в тому випадку, якщо було задано значення фільтра Каса. Крім того, дані змінні будуть
відображатися тільки в тому випадку, якщо були задані Дата початку та Дата закінчення
періоду відповідно. Також підсумки за звітом і значення змінної Сума на кінець періоду
можуть бути відсутніми, якщо вибірка містить касові операції по різних валютах. Тому перед
формуванням звіту також слід задати значення фільтра Валюта.
13)

Контроль чека інкасації. В викликаному вікні необхідно сканувати штрих-код

чека, після чого з'явиться повідомлення про документ інкасації.
14)

Переказ грошей до іншої каси. Дана операція відрізняється від операції здачі

виручки тим, що вказується особа, яка провадить переказ.
15)

Список товару. Кнопка активна при позиціонуванні на документі оплати

реалізації товару. Відображається товар реалізації.
16)

Змінити статтю фінансового аналізу. При натисканні на цю кнопку, можна

створити нову, або відредагувати вже існуючі статті аналізу. Необхідно для визначення
різних видів витрат і надходження грошей в касу.
17)

Обмін валют. При натисканні на кнопку, є можливість купити, або продати

валюту.
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18)
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Підприємство. Створення нового, або редагування раніше створеного

підприємства. Необхідно для зв'язування фінансових операцій з приватним підприємцем, в
разі, коли мова йде про співдружність підприємців.
19)

Перевірка документа. При натисканні на кнопку можна відмітити перевірені

документи. Виділіть необхідний документ (або декілька документів) та натисніть на кнопку
Перевірка документа, після чого дані документи будуть підсвічені зеленим кольором. Це
означає, що документи перевірені. При необхідності, можна скасувати перевірку. Для цього
виділіть перевірений документ і натисніть на кнопку Перевірка документа (F7),
відобразиться підтвердження з інформацією про те хто і коли перевірив даний документ. Для
скасування перевірки документа необхідно натиснути "Так".
У вкладці Журнал перевірені документи виділені зеленим кольором.
За допомогою фільтра Стан документа можна відобразити список перевірених,
неперевірених документів або всі документи. Дія фільтра поширюється на вкладки Каса,
Розрахунковий рахунок і Журнал.
Також, в даному вікні доступна вкладка Розрахунковий рахунок. Ряд фільтрів і кнопок
залишається тими ж, за винятком двох кнопок:
Прийняти гроші на р/р. При натисканні на кнопку відкривається вікно
Надходження на розрахунковий рахунок (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.4)

У відповідних полях необхідно вказати інформацію: про платника (список контрагентів),
одержувач (об'єкт обліку торгової мережі) і розрахунковий рахунок, на який надійдуть гроші.
Створити платіжне доручення. При натисканні на кнопку відкривається вікно
Платіжне доручення (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.4)

У відповідних полях необхідно вказати: Платника, Розрахунковий рахунок платника,
Отримувача (список контрагентів) і Розрахунковий рахунок отримувача. Вказати Суму,
Статтю фінансового аналізу і написати Призначення платежу.
Комісія банку.
При необхідності можна ввести % комісії або Суму комісії. Біля кожного значення
знаходиться перемикач для вибору "пріоритету" (при активному пріоритеті, наприклад,
відсоток комісії, поле введення для суми комісії недоступно і навпаки). Для перерахунку
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суми або відсотка комісії служить кнопка

Розрахувати відсоток / суму комісії. При

запису даних у фінансовий документ відсоток / сума комісії розраховується щодо суми /
відсотку комісії відповідно до обраного пріоритету, при цьому відсоток комісії не
округляється (напр иклад, якщо був введений % комісії як пр іор итетний, то сума комісії буде
пер ер ахована щодо цього значення і навпаки) . Для комісії створюється автоматично
додатковий фінансовий документ зі зв'язком з основним (автоматично видаляється при
видаленні основного документа).
На вкладці Контроль платежів по кредитах для покупців - відображається інформація
про те, хто з клієнтів скористався Кредитом, Дату продажу, Назва банку, Суму до сплати і
скільки залишилось Доплатити.
При натисканні на кнопку Внести сплату

- відкриється вікно (Мал. 6) в якому

необхідно вказати Суму платежу, а також на який Розрахунковий рахунок буде вноситися
оплата і в разі потреби встановити Дату платежу.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.4)

При натисканні на кнопку Оплати за товар

- відкриється вікно Оплати за

реалізацією (Мал. 7) в якому зазначено:
· Дата
· Номер
· Сума
· Контрагент
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· Опис

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.4)

При натисканні на кнопку Оплачений товар

- відкриється вікно Склад товару в

документі, в якому відображаються всі товари і послуги, які входять в дану покупку.
На вкладці Журнал - доступні всі оплати, які проводилися за певний період з
урахуванням всіх фільтрів.
5.4.6

Підсумки каси

Для формування звіту по касі за кожен день, служить форма Підсумки каси (Оплата Підсумки каси). У фільтрі Період виставте в разі необхідності потрібні дати. В поле Каса за
допомогою меню, що випадає, виберіть потрібну для Вас касу. Після чого, з'явиться звіт по
касі за кожен день з встановленого періоду. У відповідних колонках будуть вказані наступні
суми: скільки грошей було в касі на початок дня, сума грошей, що надійшли в касу за день,
сума грошей, що пішли з каси (приходи, господарські потреби) і сума грошей на кінець дня
(Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)

Зверніть увагу! Для отримання інформації на поточний момент необхідно натиснути
кнопку Перерахувати касовий день

.

Слід зазначити, що кожен касовий день закривається автоматично - першою касовою
операцією, виконаною на наступний день (ознака того, що касовий день закритий - замочок
лівіше дати). Для відкриття будь-якого дня необхідно відкрити всі попередні дні по черзі.
Відкриття касового дня можна здійснити після натискання на кнопку Відмінити закриття
касового дня

. Для закриття касового дня служить кнопка Закрити касовий день

.

Напр иклад, необхідно відкр ити касовий день за 12.10.09, поточний день 14.10.09. Для
цього доведеться відкр ити касовий день за 13.10.09.

Для інкасації (вилучення грошей з каси) натисніть на кнопку Інкасація

. При

натисканні на кнопку відкриється однойменне вікно, в якому необхідно ввести суму грошей,
які вилучаються і куди саме вилучаються гроші. Після чого, натисніть на кнопку Записати.
При натисканні на кнопку Звіт за день

- сформується звіт по руху грошей (оплати

постачальникам, продажу, господарські витрати і т. д.) за обраний день, який можна
роздрукувати.
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Нижче відображаються таблиці для перегляду інформації про покупюрну перевірки
каси:
1. Покупюрна перевірка - відображає інформацію про кожний факт покупюрної
перевірки:
· Час перевірки;
· Сума - загальна сума в касі;
· Хто перевірив - відображається Співробітник, а якщо він не визначений, то

Користувач програми, який виконав перевірку.
2. Перелік покупюрної перевірки - відображає інформацію про перелік банкнот, їх
кількість і суму, а також підсумкову суму за кількістю і загальну суму.
Також додані колонки в таблицю Підсумки каси:
· Розбіжність при перевірці при вході в програму - різниця між значеннями в

колонках Залишок на початок дня і Залишок при вході в програму;
· Залишок в касі при покупюрній перевірці - результат останньої покупюрної

перевірки;
· Розбіжність при покупюрной перевірці - різниця між колонками Залишок в касі

при покупюрній перевірці та Залишок на кінець дня.
5.4.7

Витрати
Це застарілий режим програми, стає доступним у випадку, якщо в Налаштування -

Параметри - Фін.аналіз у Cпособі обліку витрат обраний метод Cтатті витрат або Cтатті
фінансового аналізу + Cтатті витрат. За замовчанням використовується спосіб обліку
витрат Статті фінансового аналізу, і цей режим недоступний.
5.4.8

Рух по касі

Для формування звіту по руху грошей за певний період, необхідно зайти в пункт
головного меню Оплата - Рух по касі. Відкриється вікно Звіт по руху грошових коштів в
касі. В поле Період - вкажіть необхідний період. Автоматично сформується звіт. У
відповідних колонках буде вказана дата, залишок грошей в касі на початку дня, залишок в
касі на кінець дня. Даний пункт меню можна приховати в Налаштування - Параметри вкладка Сервіс - перемикач Показувати звіт "Рух по касі" в головному меню.
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Курс валюти
Курси валют необхідні для взаєморозрахунків з постачальниками і при оприходуванні

товару в іноземній валюті для перерахунку роздрібних цін в національну та подальшого їх
продажу вже в національній валюті. Розрахунки з постачальниками можуть вестися як в
національній валюті, так і в іноземній. Для даної операції існує кнопка на формі Оплата
Обмін валюти.
Ввести новий курс валют можна на формі Курс валюти (Оплата - Курс валюти).
Відкриється однойменна форма. При натисканні на кнопку Додати, відкриється вікно Курс
валюти. В поле Валюта за допомогою меню, що випадає, необхідно вказати потрібну
іноземну валюту. У полях Купівля і Продаж - курс обраної валюти. Слід зазначити, що при
створенні нового запису курсу валют, необхідно вказувати курси, щодо підприємця
(власника) магазину, тобто купує і продає валюту підприємець, а не банк. Іншими словами,
значення в поле Продаж повинно бути більше, ніж значення в поле Купівля. Також в
даному вікні є можливість, вказати будь-які коментарі у відповідному полі.
Введений курс можна використовувати при оприходуванні товару в разі, якщо в
прихідній накладній вказана іноземна валюта, в режимі Обмін валют, в режимі Розрахунок
роздрібних цін за націнкою та курсом.

5.4.10 Баланс за статтями фінансового аналізу
Кожна фінансова операція відноситься до однієї зі статей фінансового аналізу. Це
дозволяє провести підсумковий аналіз руху грошових коштів в розрізі дерева статей
фінансового аналізу.
Для перегляду балансу за певний період, необхідно вибрати пункт головного меню
Оплата - Баланс за статтями фінансового аналізу (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)
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У вікні в полі Період аналізу (Мал. 1 (1)) необхідно вказати інтервал часу, який Вас
цікавить. Також, слід вибрати Торгову точку (центр обліку) (Мал. 1 (2)) і Валюту (Мал. 1
(3)). З'являться дерево статей фінансового аналізу, приходи грошей в касу за відповідними
статтями (Мал. 1 (4)), Витрати (Мал. 1 (5)) і Баланс (кількість грошей з урахуванням
прибутків та витрат) по кожній статті (Мал. 1 (6)).
Програма дозволяє скопіювати вміст вікна в буфер обміну для подальшої вставки в
текстовий документ і роздрукування. Для цього необхідно натиснути кнопку Копіювати все
(Мал. 1 (7)).
Для внесення змін до дерева статей фінансового аналізу натисніть кнопку Змінити
(Мал. 1 (8)). Відкриється форма для редагування дерева статей (докладніше див. Дерево
статей фінансового аналізу).
По кожній статті можна переглянути "розшифровку" (які саме операції проводились за
цією статтею). Для цього виберіть потрібну статтю (наприклад, Інші витрати) (Мал. 1 (9)) і
натисніть кнопку Операції...

(Мал. 1 (10)). Відкриється вікно з переліком операцій по

обраній статті (наприклад, Інші витрати) за зазначений період (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)

Отриману "розшифровку" можна роздрукувати або експортувати в Excel. Для цього
необхідно натиснути кнопку Файл (Мал. 2) і вибрати з контекстного меню потрібну дію:
- Друк (Alt + P);
- Експорт - Excel.
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Отже, програма дозволяє за допомогою статей фінансового аналізу побачити загальну
картину руху грошей в бізнесі.
5.4.11 Обмін валюти
Даний пункт меню описує, як проводиться обмін валюти і в якому випадку. Детальніше
описано тут.
5.4.12 Виписки з банківських рахунків
Даний пункт меню стане доступним після активації платній функції "Банківські
виписки за рахунками Приват24". Для швидкого переходу перейдіть за цим посиланням.

5.5

Склад

У цьому розділі описано про наступне:
· Стан складу
· Склад за видами товару
· Склад за моделями
· Товар у дорозі
· Стан складу Ф1
· Гарантійний облік
· Наявність товару на складах торговельної мережі
· Синхронізація з інтернет-магазином
· Відвантаження зі складу
· Місце зберігання
· Рух товару
· Обігова відомість за кількістю
· Обігова відомість за собівартістю
· Оборотність запасів
· Форма ведення обліку товарних запасів
· Перелік приходів
· Перелік витрат
· Сума товару за період
· Реєстр прихідних накладних
· Реєстр складських документів
· Журнал складських документів
· Скасовані товари з реалізацій
· Обладнання

Версія 2022
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· Змінення ціни продажу
· Розрахунок роздрібних і оптових цін за націнкою та курсом
· Валютний прайс-лист
· Регіональний прайс-лист
· Розрахунок складських запасів
· Середня націнка на торгових точках

5.5.1

Стан складу

Заходимо в пункт головного меню Склад - Стан складу. Форма відображає весь товар,
прийнятий на склад. Тут Ви можете переглянути наявність конкретного товару на складі,
його кількість, розмір, ціну продажу, собівартість, встановлювати і редагувати знижку на
товар.
На цій панелі товар з кількістю на складі > 0 позначається значком
якого на складі = 0 або товар закінчується позначений
позначається

.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.4)
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У правому нижньому куті екрану, віконце з фото товару, якщо є. Варто відзначити, що
дане віконце можна змінювати в розмірі і "перетягувати" в будь-яке положення в даному
вікні.
При ввімкненому налаштуванні Зберігати фотографії в каталозі (Налаштування Параметри - Товар - Фотографії - Місце зберігання фотографій - В каталозі (Мал. 2)),
з'явилася можливість, додавати до товарів і послуг додаткові фотографії товару.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.4)

У картці товару/послуги (наприклад: Стан складу, Повний перелік товарів і послуг,
Прихід товару і т.д.) вкладка Фотографія, додані дії: Додати фотографію

(Мал. 3 (1)) -

додає нову фотографію товару. За допомогою даної дії є можливість додавати до картки
товару декілька фотографій одночасно.

Версія 2022
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.4)

При натисканні на кнопку Відкрити фото з файлу

(Мал. 3.2) - замінюється поточна

фотографія, а якщо її немає, то додається нова.
Кнопка Сфотографувати

(Мал. 3 (3)) доступна, якщо активована платна функція

Фотографування товару за допомогою веб-камери. Якщо вже є фото - відкриється вікно з
питанням: додати нову фотографію або змінити існуючу (Мал. 4). Також для запуску камери
можна використовувати комбінацію клавіш "CTRL + SHIFT + D".

Мал. 4 (Версія програми 9.3.4)

При натисканні на кнопку Очистити фото
фотографії, що відображається.
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Кнопка Переглянути в окремому вікні

(Мал. 3 (6)) - відкриває зображення в

окремому вікні (Мал. 5). Також, є ознака основної фотографії з якої створюються маленькі
фото товару в різних формах програми (відзначена зеленою галочкою, сірою - додаткове
фото) і кнопки перемикання фотографій, які дозволяють перемикатися між фотографіями.
Також перемикатися між фотографіями можливо клавішами на клавіатурі «вліво» і
«вправо». Стрілки перемикання між фотографіями

та

видно тоді, коли у товару

більше однієї фотографії.
Варто зазначити, якщо ми знаходимося в режимі редагування (в картці товару/послуги),
то при натисканні на сіру галочку, ми можемо зробити поточну фотографію основною.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.4)

При натисканні на кнопку Зберегти фотографію

(Мал. 3 (7)), відкриється вікно

Зберегти як (Мал. 6), де необхідно вказати місце для збереження поточної фотографії на
диск.
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.4)

Також, якщо необхідно швидко зберегти фотографію, можна після натискання на
фотографію правою кнопкою миші, вибрати дію Зберегти фотографію

.

При приході товару і додаванні для товару фотографій, якщо це розмірний ряд (Мал. 7) фотографії будуть відображатися на кожен товар. Скориставшись кнопкою копіювання
товару (Мал. 8), фотографії також будуть скопійовані в новий товар.

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.4)
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.4)

Додаткові фотографії товару переносяться по каналах передачі даних разом з новими
товарами, а так само при збереженні/завантаження товарів з Повного переліку товарів і
послуг.
При синхронізації з інтернет-магазином як через файли, так і через API, передаються
додаткові фотографії. Якщо синхронізація через файли, то додаткові фотографії
відправляються на ftp з ім'ям такого формату: Код фотографії (ID товару), нижнє
підкреслення, номер додаткової фотографії (не обов'язково по порядку), крапка, розширення
файлу (Наприклад: "123456_2.jpg").
Для полів Вид товару і Виробник при наведенні на поле відображається повний шлях
дерева виду товару і виробника відповідно, що істотно спростить отримання інформації про
товар.
Якщо встановити перемикач Усі склади - можна встановити сортування по "Склад".
Сортування буде відбуватися по складах, стовпець Склад. Додатково з'явиться кнопка
Вибрати склади

, де є можливість вибрати центри обліку для відображення.

Фільтр Стан на дату - відображається кількість товару на встановлену дату.
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. Служить для виклику форми редагування Товар. Можливо редагування

найменування товару, артикулу, роздрібної ціни і.т.п.
2) Рух товару

. Відображення руху товару по складу. Показується рух товару, на

якому позиціонується курсор. Весь рух товару можна подивитися на формі Склад - Рух
товару. Також, після натискання на кнопку (Картка складського обліку товару), можна
переглянути звіт, який дозволяє відстежувати залишок товару після якої-небудь дії над ним
(прихід, реалізація, повернення, внутрішнє переміщення) на поточному складі.
3)

Вибрати товар для подальшого об'єднання. Функція вибору товару для

об'єднання. Вказується товар, з яким буде відбуватися об'єднання.
4)

Об'єднати з обраним товаром. Служить для вибору товару, який об'єднується з

іншим.
Вар то відзначити, що пр и об'єднанні товар ів відбувається додавання штр их-коду
товар у, що видаляється, як додатковий. Пер еглянути такий штр их-код можна в кар тці
товар у після об'єднання, натиснувши на кнопку Д одати до товар у штр их-код вир обника
.

5)

Встановити знижку на товар. При натисканні на кнопку - відкривається вікно

Товарна знижка, де вводиться відсоток знижки на той чи інший вид товару. Введена знижка
на товар не зміниться при реалізації клієнту з будь-якою знижкою. На формі товари зі
знижкою виділяються жовтим фоном.
6)

Умови продажу товару.

- Змінити відпускну ціну. За її натискання відкриється вікно (Мал. 9) в якому необхідно
вказати, що зробити з відпускною ціною:
· Збільшити
· Зменшити
· Встановити

Потім встановити "число" і вказати у відсотках або у валюті, вибрати округлення ціни.
Далі вказати перемикачами до чого буде ставитися зміна ціни:
· Роздрібна ціна
· Оптова ціна
· Роздрібна ціна за одиницю - відпускна ціна буде перерахована автоматично.
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· Оптова ціна за одиницю - відпускна ціна буде перерахована автоматично.
· Знизити ціни

Нижче буде відображений Перелік товарів для яких буде застосована зміна ціни.

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.4)

- Історія змін ціни та знижки. В даному режимі користувач може переглянути всі зміни
ціни виділеного товару за весь час ведення обліку.
- Змінити ціну продажу і знижку поточного товару. При виборі цього пункту меню
відкриється вікно в якому в разі необхідності, користувач може вказати нову роздрібну ціну
в поле Роздрібна ціна. При вимкненому налаштуванні На товар не поширюється знижка в
активному стані знаходяться ще два поля: % знижки на товар і Ціна зі знижкою (без
використання налаштування - ці поля заповнити неможливо). У цих полях можна вказати
необхідні значення. У цьому ж вікні є можливість вказати або змінити оптову ціну на товар.
- Змінити закупівельну ціну. Ця функція служить для можливості зміни закупівельної
ціни товару. Це застарілий режим. Даний пункт доступний, якщо зазначений метод
розрахунку собівартості - Остання закупівельна ціна (Налаштування - Параметри закладка Облік- поле Метод розрахунку собівартості товару). При виборі пункту
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відкриється вікно Закупівельна ціна товару (Мал. 10), де необхідно встановити Дату
закупівлі, вибрати Валюту закупівлі і ввести нову ціну закупівлі в поле Ціна закупівлі.

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.4)

Кнопка Оновити встановлює значення в колонці Ціна в поле Товари тієї ціни закупівлі,
яка вже є на зазначену в лівому кутку дату закупівлі. Увага! Для збер ігання введених
закупівельних цін створ юється пр ихідна накладна з нульовою кількістю товар у, яка не
впливає на поточний стан складу. Не знімайте її.
Варто відзначити, що це застарілий режим. Рекомендуємо для зміни закупівельної ціни
використовувати режим Аналіз залишків товару.
У кар тці товар у є можливість подивитися валюту і кур с останньої закупівлі в лівому
нижньому кутку в блоці Закупівля товар у.
- Передати роздрібні ціни. Ця функція дозволяє включити роздрібні ціни виділених
товарів в пакет передачі даних. Така дія буває необхідною, якщо роздрібні ціни на один і той
же товар на різних центрах обліку не збігаються.
7)

Встановити мінімальний залишок. Ця функція потрібна для того, щоб мати

можливість бачити товар, що закінчується, кількість якого менше або дорівнює зазначеному
мінімальному залишку. Товар, що закінчується можна вибрати за допомогою фільтра у
верхній правій частині форми, якщо вибрати значення фільтр Закінчується товар.
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Додати товар в відомість інвентаризації. Кнопка служить для додавання

виділеного товару в створювану відомість інвентаризації. Створюється нова відомість
інвентаризації, в яку автоматично заноситься товар, відібраний для інвентаризації.
9)

Відомість інвентаризації. Відкриття відомості інвентаризації. Вказується

створена за пунктом 8) відомість.
10)

Видалити товар. При натисканні на кнопку - виводиться з дії товар, який не

буде більше надходити на склад і кількість якого дорівнює 0. Видалений товар є можливість
відновити на складі, на формі Товарознавство - Видалений товар.
11)

Комплектація. Кнопка стає активною при позиціонуванні на комплекті і

призначена для доукомплектації створеного комплекту. Введення нового комплекту
відбувається при оприходуванні товару на формі Документ- Прихід товару або ж на формі
Документ - Комплектація.
12)

Розукомплектування. Кнопка стає активною при позиціонуванні на комплекті

товару. Дозволяє розукомплектування товар для продажу складових комплект товарів
окремо. Варто зазначити, якщо встановлено в Налаштування - Параметри - Доступ перемикач Введення причини розукомплектації, то при розукомплектування відобразиться
вікно (Мал. 11), де необхідно буде вказати кількість комплектів - скільки комплектів треба
розукомплектувати, потім вибрати зі списку раніше зазначену причину або створити нову і в
разі потреби написати Коментар, після цього натисніть на кнопку розукомплектувати. Є
можливість відразу надрукувати етикетки на товари, які були в комплекті, включивши
перемикач Надрукувати етикетки на склад комплекту.
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Мал. 11 (Версія програми 2020.4.4)

13)

Перерахувати собівартість. Перерахувати собівартість можна двома способами:

1. Перерахувати собівартість по всім товарам - собівартість буде розрахована по тих
товарах, по яких був рух після останнього перерахунку собівартості в поточному періоді.
Якщо в цей період не було перерахунку, то собівартість буде перерахована за всіма товарами.
Напр иклад: якщо пер ер аховувати собівар тість 01.12.2015, то собівар тість буде
р озр ахована по всім товар ам, тому що це початок нового пер іоду і в поточному пер іоді не
було р озр ахунку. Якщо пер ер ахунок пр оводився в сер едині місяця (пер іоду) і був р ух по
товар у (пр ихід, р еалізація, повер нення) , то собівар тість буде р озр ахована тільки по тих
товар ах, по яких був р ух.
2. Перерахувати собівартість по виділеним товарам - собівартість буде примусово
розрахована для тих товарів, які обрані.
14)

Друк. Виклик друку звітів. Зі списку обирається рядок з потрібним режимом

друку:
· Друк етикеток на товари поштучно;
· Друк етикеток на товари в кількості на складі;
· Друк етикеток зі знижкою на товар;
· Друк етикеток на склад комплекту;
· До буферу друку етикеток (Ctrl + Shift + B);
· Друк стану складу - додані поля: "Остання ціна закупівлі", "Остання ціна

закупівлі в валюті", "Остання валюта закупівлі", "Екв. Роздрібної ціни", "Екв.
Оптової ціни" і "Валюта екв. Ціни", які можна відобразити, зробивши налаштування
шаблону.
· Друк стану складу за оптовими цінами;
· Друк стану складу за роздрібними цінами;
· Друк роздрібного прайс-листа;
· Друк оптового прайс-листа;
· Звіт за сумою розмірів (ваг);
· Друк прайс-листа з фото - в шаблон друку додані динамічні характеристики товару,

які можна відобразити, зробивши налаштування шаблону;
· Друк прайс-листа за видами товару - в шаблон друку додані динамічні

характеристики товару, які можна відобразити, зробивши налаштування шаблону.
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Перерахувати кількість (активна при виборі режиму Статичний). При виборі

відповідного пункту меню є можливість перерахувати кількість обраного товару, за
поточним складом і по всіх торгових точках. Дана дія буває необхідною для перерахунку
кількості, після будь-якого руху товару (інвентаризація, множинні реалізації або списання).
Якщо виникли проблеми з кількістю товару на складі, то необхідно використовувати цю
кнопку.
16)

Змінити опис товару. При натисканні на кнопку відкриється вікно Змінити

опис товару (Мал. 12):

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.4)

В даному вікні вводимо новий опис для товарів. Використовуючи багаторядкове
виділення, можна змінити опис для кількох товарів. При натисканні на кнопку Довідник
можна вибрати опис з існуючих значень.
17)

Аналіз інтенсивності продажів. При натисканні на цю кнопку буде

відображений Аналіз інтенсивності продажів обраного товару (Мал. 13).
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Мал. 13 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні вводимо новий опис для товарів. Використовуючи багаторядкове
виділення, можна змінити опис для кількох товарів. При натисканні на кнопку Довідник
можна вибрати опис з існуючих значень.
18)

Додати до оборотної відомості. При натисканні на цю кнопку необхідно

вибрати дію:
· Додати до списку для "Оборотна відомість за кількістю";
· Додати до списку для "Оборотна відомість по собівартості";
· Додати до списку для "Оборотність запасів".

Дані дії додають виділені товари в відповідний список для аналізу. При натисканні на
дію з'явиться підтвердження на відкриття відповідної відомості. При натисканні на кнопку
на кнопку "Так", відкриється відомість з переліком доданого товару (Мал. 14). Варто
відзначити, що в даному випадку Фільтр по товару не відображатиметься. У разі, якщо
необхідно відобразити обігову відомість по іншим товарам, ви можете використовувати
кнопку Очистити перелік, після чого стане доступний стандартний фільтр по товару.
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Мал. 14 (Версія програми 2020.4.5)

Якщо у вікні підтвердження відкриття обігової відомості натиснули "Ні", то товар, для
якого створено відомість, на формі Стан складу позначається відповідною піктограмою. Це
означає, що даний товар доданий в оборотну відомість. При кожному новому додаванні
товару в список, товари додаються до вже внесених до списку товарів. При видаленні товару
з відомості, піктограма відповідної відомості "зникає".
19) Поле введення Методи сортування даних дозволить впорядкувати перелік товарів
за вказаним параметром (Назва товару; Ціна роздрібна; Кількість; Собівартість; Знижка;
Націнка фактична; Артикул; Штрих-код; Розмір; Коротка назва товару; Колір; Код товару;
Дата випуску; Склад; Ціна оптова).
20) Фільтр за станом товару на складі (в правому верхньому куті вікна). За допомогою
цього поля на формі відображається тільки той товар, стан якого відповідає фільтру.
Наприклад, можна відобразити Товар в наявності; Весь товар; Тільки з нульовою кількістю;
Тільки з від'ємною кількістю; Тільки з нульовою і від'ємною кількістю; Товар зі знижкою;
Товар зі знижкою в наявності; Закінчується товар (кількість <мін.залишку); Товар з
нульовою знижкою; Товар з нульовою знижкою в наявності; Комплект (упаковка) повний
список; Комплект (упаковка) в наявності; Товар, що входить до складу комплекту
(упаковки); Товар, який треба замовити (кіл. = 0 або кіл. <0); Товар без знижки; Товар без
знижки в наявності; Знижений у ціні товар; Знижений у ціні товар в наявності; Ціна зі
знижкою нижче собівартості (весь товар); Ціна зі знижкою нижче собівартості (наявності);
Товар, який має мінімальну кількість; Товар, який більше не треба замовляти; Товар, який
треба замовити; Фіскальний товар; Нефіскальний товар; Ваговий товар; Товари з
фотографією; Товари без фотографії. Варто відзначити, що в списку фільтрів буде активний
Метричний товар тільки в тому випадку, якщо активована функція Метричні
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характеристики товару (Калькулятор плиток), а при активованій додатковій функції Збір
товару в коробку для сезонного зберігання буде доступний фільтр Коробка для сезонного
зберігання.
21)

Фільтри. Товар фільтрується за сезоном, постачальником, виробником, видом

товару, статтю (Ч, Ж і т.д.), кольором, матеріалом і розмірністю (штучний, ваговий,
метричний). Використовуючи фільтр за Виробником і Видом товару (Мал. 15) - користувач
може вибрати кілька пунктів, вказавши перемикачем необхідні. Також, можна відібрати
товар за штрих-кодами. Перемикачі на панелі Штрих-код, форми редагування Параметри
фільтра по товару дозволяють вибрати товар тільки з власним штрих-кодом, або тільки з
штрих-кодом виробника. Якщо додатково в поле Штрих-код цієї форми ввести значення
для пошуку штрих-коду, то відобразиться тільки товар, штрих-код якого відповідає
введеним значенням.

Мал. 15 (Версія програми 2020.4.5)

У стандартний фільтр по товару додані фільтри динамічних характеристик товару.
Детальніше див. тут.
У картці товару (при відкритті з режиму Стан складу) є перемикач Друк етикеток
(Мал. 16 (1)).
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Мал. 16 (Версія програми 2020.4.5)

Після активації даного перемикача, праворуч з'явиться кнопка

(Мал. 16 (2)) для

налаштування друку етикеток, після натискання на яку викликається форма Налаштування
параметрів друку етикеток (Мал. 17).

Мал. 17 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні є можливість вказати такі параметри:
1. Коли друкувати етикетки:
· Друкувати завжди - етикетка буде надрукована після Запису товару;
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· Друкувати при зміні цін - етикетки будуть надруковані після Запису товару, якщо

була змінена ціна продажу.
2. Кількість штук:
· Друкувати одну етикетку - буде надрукована одна етикетка після Запису товару;
· Друкувати в кількості на складі - роздрукується та кількість етикеток, скільки

даного товару на поточному центрі обліку після Запису товару.
Після вибору необхідних налаштувань, тиснемо Записати.
Якщо перемикач Друк етикеток активований, то етикетки (в залежності від вище
описаних налаштувань), після натискання на кнопку Записати (Мал. 16 (3)), будуть відразу
надруковані на принтері.
Форма Стан складу має такі стовпці:
· Назва товару;
· Штрих код;
· Ціна роздрібна;
· Ціна зі знижкою;
· Кількість;
· Од. вим. - одиниця виміру;
· Знижка;
· Собівартість;
· Націнка фактична - від ціни продажу;
· Націнка задана - задана при приході;
· Мін.залишок - мінімальний залишок;
· Артикул;
· Склад - центр обліку, на якому знаходиться товар;
· Розмір;
· Виручка планована - розраховується за формулою Вир учка планована = Ціна

р оздр ібна - Собівар тість;
· Націнка опт. фактична - націнка оптова фактична;
· Колір;
· Треба замовити - різниця між мінімальним залишком і поточним залишком;
· Аналоги;
· Код товару;
· Екв. оптової ціни - еквівалент оптової ціни;
· Екв. роздрібної ціни - еквівалент роздрібної ціни;
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· Валюта екв. ціни - валюта еквівалента ціни;
· Внутрішній код постачальника. Нагадаємо, що товар має вкладку Дод, яка

відповідає за код товару за УКТ ЗЕД (Український класифікатор товару зовнішньоекономічної діяльності) (Мал. 18 (1)). Також в цій вкладці вказується Внутрішній код
постачальника (включити відображення поля можна в Налаштування - Параметри вкладка Товар - поставити галочку Товар має внутрішній код постачальника) (Мал.
18 (2)).

Мал. 18 (Версія програми 2020.4.5)

Крім того, що стовпець Внутрішній код постачальника відображається в прибутковій
накладній, тепер він доданий в Стан складу (Мал. 19), Повний перелік товарів і послуг і
Замовлення постачальникові.

Мал. 19 (Версія програми 2020.4.5)
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(Мал. 19 (1)) - є можливість встановити

перемикачі, які відповідають за відображення стовпців в даному режимі.
5.5.2

Склад за видами товару

У даному пункті меню у Вас є можливість наочно побачити разом з деревом видів
товару, а також з фото ті товари, які є в наявності по поточному центру обліку.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Склад - Склад за видами товару у Вас
відкриється відповідне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні у лівій його частині відображається дерево видів товару, за допомогою
якого дуже зручно переміщатися, а в правій - товари, що належать обраному виду. За
відображення дерева видів товару відповідає перемикач Види. Знявши "прапорець", дерево
видів товару пропаде разом з товаром. В цьому випадку необхідно вводити артикул, штрихкод, товар (назва) або ціну в відповідних полях для відображення товару. Після введення
значень в одне із зазначених полів натисніть кнопку Оновити

для пошуку товару.

Для того, щоб відобразити товар з нульовою та від'ємною кількістю, використовуйте
поєднання клавіш Ctrl + Shift + F11.
Кнопка Очистити всі фільтри

- видаляє всі значення, які були введені в вищевказані

поля.
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Кнопка Показати фотографію товару

- відкриває велику фотографію виділеного

товару в окремому вікні.
При натисканні на кнопку Друк етикеток в кількості складу

, можна виконати

кілька дій:
· Вибрати всі - виділяє всі товари
· Друк етикеток поштучно
· Друк етикеток в кількості на складі

Також в даному вікні додані поля "Екв. Роздрібної ціни", "Екв. Оптової ціни" і
"Валюта екв. Ціни".
При натисканні на кнопку Додати товар в замовлення постачальнику

, відкриється

вікно в якому можна вибрати зі списку раніше створене замовлення або створити нове після
натискання на кнопку Додати

. Після вибору створеного замовлення відкриється вікно

Введення кількості товару, після введення кількості натисніть кнопку Записати.
Також дана форма викликається з режиму Реалізація (після натискання на дію Вибір зі
складу за видами товару

). Варто зазначити, що в разі, якщо в Параметрах включений

перемикач Дозволити продаж з усіх торгових точок на формах Реалізація та Торгівля з
випискою рахунку, то стає недоступним дерево довідника видів товару. В даному випадку
пошук

товару можна

здійснювати

по

артикулу,

штрих-коду

або

назві

товару,

використовуючи відповідні фільтри (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

5.5.3

Склад за моделями

Даний пункт меню необхідний для зручного перегляду і аналізу складу за моделями з
фото товару. Також тут є можливість надрукувати етикетки на товар і стан складу за
моделями.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Склад - Склад за моделями, відкриється
відповідне вікно (Мал. 1) в якому буде відображатися товар за моделями з фото (якщо є),
артикулом, кількістю, середньою ціною за моделлю, середньою знижкою по моделі ,
середньою собівартістю моделі і багатьма іншими параметрами.
В визначення моделі входить:
· Вид товару
· Колекція виробника
· Опис товару
· Колір
· Матеріал
· Артикул товару
· Сезон
· Одиниця виміру
· Стать
Компанія Торгсофт®
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· Міра
· Дата випуску

Зверніть увагу, що Розмір - НЕ ВХОДИТЬ в визначення моделі.
Налаштування формування назви товару знаходиться в пункті меню Налаштування Параметри - Загальні - Правило формування назви товару.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Для того, щоб прибрати або додати стовпці, зайдіть в пункт головного меню Опції
відображення і поставте "галочку" навпроти тих, які Вам необхідні, зніміть "галочку" з тих,
які Вам не потрібні.
Коли визначилися з відображенням колонок в таблиці, можна скористатися Фільтром
по центру обліку, а також Фільтром стану товару і Стану складу на дату (кнопка
Очистити

видаляє введену дату).

Перерахувати собівартість по товару можна в пункті меню Дії - Перерахувати
собівартість і вибрати одне з двох:
· Перерахувати собівартість по всіх моделях
· Перерахувати собівартість по виділених моделях
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Для того, щоб змінити відпускну ціну, необхідно виділити товар на який буде
змінюватися відпускна ціна і зайти в пункт головного меню Дії - Змінити відпускну ціну,
відкриється вікно Параметри зміни цін на складі (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні є можливість змінити відпускні ціни:
· Збільшити
· Зменшити
· Встановити

Можна вказати в процентному відношенні як буде відбуватися зміна ціни або у валюті (в
нашому випадку "грн"). Також можна вказати до якої ціни буде застосовуватися зміна:
· Роздрібна ціна
· Оптова ціна

Також є можливість встановити округлення:
· До цілих

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

633

Торгсофт 2022.0.17

· До десятків коп.
· До копійок
· До 100 цілих
· До 1000 цілих

Можна встановити перемикач Знизити ціни - товар буде знижений в ціні і не може бути
повернутий. У нижній частині вікна відображаються товари до яких застосовується зміна
ціни. Після введення необхідних параметрів натисніть кнопку Змінити ціну.
У пункті головного меню Дії - Фотографія товару, є можливість Подивитися
фотографію моделі, а також Встановити фото моделі для всіх розмірів.
У пункті головного меню Друк, є можливість:
· Друк стану складу за моделями
· Друк етикеток

5.5.4

Товар у дорозі

Даний пункт меню призначений для відображення накладних і товарів, які знаходяться в
дорозі, після здійснення Внутрішньої передачі.
Якщо при створенні внутрішнього переміщення стояла галочка Товар в дорозі, то далі
переходимо на той центр обліку, куди відправляли товар. Заходимо в пункт меню Склад Товар у дорозі. У вкладці Накладні вибираємо накладну і натискаємо на кнопку
Перевірити накладну. У вікні, натискаємо подвійним кліком на товар і вводимо кількість
товару, який прийшов. Повторюємо операцію по всіх позиціях, після чого натискаємо
кнопку Закрити накладну, закриваємо її. Після того, як прийняли товар, натискаємо на
кнопку Прийняти накладну. Якщо товару прийшло менше ніж в накладній, або більше,
з'явиться повідомлення про те, що були розбіжності в накладній і буде запропоновано
надрукувати звіт розбіжності. Після чого буде закрита накладна і зміни в ній будуть
заборонені. При натисканні на кнопку Прийняти накладні, з'явиться повідомлення про те,
що в накладній є товари, за якими перевірена кількість не збігається з кількістю в документі
і будуть створені коригувальні документи, натискаємо Так. Накладна прийнята, товар
з'явився на складі.
У разі, якщо потрібно внести зміни, потрібно натиснути на кнопку Відмінити прийом
накладної та внести коригувальні зміни. Після введення коректувань, натискаємо Прийняти
накладну.
Д овідка.
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· Дія Прийняти накладну для накладних, в яких змінювалася кількість товарів строго

гарантійного обліку або кількість серійних номерів, не працюватиме, якщо під час
перегляду такої накладної будуть невідповідності між перевіреною кількістю і
кількістю серійних номерів.
· Прийом накладної при вимкненому перемикачі Зберігати відправника для товару в

дорозі можливий тільки в тому випадку, якщо в ході перевірки накладній не
змінювалася кількість товарів суворого гарантійного обліку, або не змінювалися самі
номери без зміни кількості. В іншому випадку прийом накладної можливий тільки при
включеному перемикачі Зберігати відправника для товару в дорозі.
· При прийомі накладної з включеним перемикачем Зберігати відправника для товару

в дорозі, корегувальні накладні на надлишок або недолік товару створюватися не
будуть. Товари накладної спочатку будуть повернуті на склад відправника відповідно
до початкової накладної, а потім переміщені на основний склад-одержувач відповідно з
перевіреною кількістю.
Вар то зазначити, якщо встановити пер емикач в пр авому вер хньому куті вікна
Збер ігати відпр авника для товар у в дор озі, то пр и пр ийомі накладної створ юється
звор отна накладна зі складу Товар в дор озі на відпр авника і створ юється пр яма накладна
від відпр авника до одер жувача.
5.5.5

Стан складу Ф1

Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної опції Складський
облік за форматом Ф1-Ф2.
5.5.6

Гарантійний облік

Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції Облік
гарантійного товару за серійними номерами.
5.5.7

Наявність товару на складах торгівельної мережі

Часто буває необхідно побачити кількість товару у всіх магазинах торгівельної мережі,
наприклад, для аналізу залишків того чи іншого товару в певному магазині. Для такого
аналізу зручно використовувати наступну форму: Склад - Наявність товару на складах
торгівельної мережі. Відкриється однойменне вікно. Для перегляду товару, що Вас
цікавить, натисніть на кнопку Фільтри (F12). Відкриється вікно Параметри фільтра по
товару (Мал. 1). Заповніть поля, вибираючи з відповідних довідників потрібну інформацію.
Після вибору необхідних параметрів натисніть на кнопку Вибрати.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

У вікні Наявність товару на складах торгівельної мережі з'явиться той товар, за яким
Ви виставили фільтри (Мал. 2). Після цього, виставте дату в поле Стан на дату для
перегляду товару на обраний Вами день. Після чого, натисніть на кнопку Оновити праворуч
від поля.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

Для копіювання комірки, такої як Штрих-код або Товар, використовуйте комбінацію
клавіш (CTRL + Insert) або (CTRL + C) для його подальшого використання.
У разі необхідності в поле Фільтр по товару Ви можете вказати частину назви товару
для більш вузького пошуку товару, що цікавить. Після чого натисніть на кнопку Оновити.
У разі необхідності, для більш вузького пошуку товару в поле Фільтр по товару
Ви можете відфільтрувати товар за однією з
колонок. Для вибору колонки, по якій буде відбуватися пошук, використовуйте кнопку

.

Назву обраної колонки буде підсвічено помаранчевим кольором. В поле фільтра введіть
значення для пошуку. Якщо натиснути кнопку Оновити (F5)

або Enter в текстовому

полі фільтр а, то глобальна зміна даних (з'явиться повідомлення Фор мування стр уктур и
тор гової мер ежі та Йде оновлення даних, після чого застосується вер хній фільтр по
товар у

і фільтр стан складу на дату і відобр азиться актуальний стан складу на

поточний момент) відбудеться тільки в пер ший р аз або чер ез 15 хвилин, після глобального
оновлення. В інших випадках застосування текстового фільтр а буде відбуватися на р аніше
отр иманий набір даних (це зр облено для пр искор ення опер ативної р оботи з текстовим
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фільтр ом) . Глобально оновити набір даних можна після натискання на кнопку Оновити
.
У пункті головного меню Файл, є можливість зберегти звіт у форматі Excel або HTML.
У пункті головного меню Вид знаходиться:
· Кнопка Оновити - оновлює форму для вступу в силу внесених змін;
· Вибір торгових точок - відкриває діалогове вікно в якому необхідно вказати центри

обліку;
· Відображати розміри в наявній кількості - цей перемикач відповідає за

відображення кількості размерного товару;
· Видимість колонок - необхідно встановити перемикач навпроти необхідного, щоб він

відображався
· Групувати - налаштовується групування товару за Виробниками або за Видами

товару.
У пункті меню Звіти є можливість зробити наступне:
Друк обраного центру обліку - після натискання відкриється вікно з вибором центру
обліку, після вибору і натиснення на кнопку Записати відкриється вікно підготовки до друку
(Мал. 3).
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Мал. 3

В даному вікні є можливість як налаштувати звіт, так і відправити на друк після
натискання на відповідні кнопки.
· Показувати фото в звіті - додає стовпець "Фото", який буде відображати фото товару

(якщо є).
· Друк
· Друк дрібний шрифт
· Друк з групуванням за кількістю
· Друк в альбомному форматі
· Звіт для постачання складів - для виведення на друк даного звіту, необхідно, щоб

було активне відображення колонки Необхідна кількість (в пункті Вид - Видимість
колонок);
· Порядок сортування: Назва товару, Артикул, Штрих-код.

Коротко опишемо, що можна проаналізувати за сформованою таблицею. В даній таблиці
можна бачити назву товарів, що відносяться до різних виробників. Далі йде інформація про
розмір товару і його кількість по кожному окремому магазину торгової мережі. Після цього,
в колонці Кількість всього - вказується загальна кількість товарів на всіх центрах обліку.
Далі вказана роздрібна ціна на даний товар. Також, є колонка, яка відображає Необхідну
кількість. Дана величина - це різниця між мінімальним залишком і фактичним кількістю.
5.5.8

Синхронізація з інтернет магазином

Цей пункт меню буде доступний після активації будь-якої з додаткових функцій:
· Електронний каталог товарів с можливістю прийому замовлень
· Синхронізація з інтернет магазином
· Синхронізація через DDI API (Інтернет-магазин під ключ)
· Синхронізація з Prom.ua
· Синхронізація з Deal.by
· Синхронізація з Satu.kz
· Синхронізація з Rozetka.ua
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Відвантаження зі складу

Облік відвантажень товару зі складу застосовується при торгівлі з декількох торгових
точок, коли в реалізацію додаються товари не з поточного центру обліку, а з іншого,
наприклад віддаленого, складу.
Даний режим буде незамінним помічником для тих підприємців, які торгують таким
товаром, який знаходиться не в магазині, або товар видається комірником / вантажником,
або уповноваженою особою зі складу. Для того, щоб було підтвердження того, що клієнт
оплатив товар, йому видається чек і видаткова накладна, після реалізації товару, з яким він
приходить до пункту видачі товару і пред'являє цей чек разом з видатковою накладною
комірникові / вантажникові.
Відвантаження товару здійснюється з поточного центру обліку. Товари, які не належать
до поточного центру обліку, слід відвантажувати на тому складі, до якого центру обліку
(складу) відноситься даний товар.
Які дії комір ника / вантажника?
При реалізації товару повинна бути активована галочка в Налаштування - Параметри Облік - Дозволити продаж з усіх торгових точок на формах "Реалізація" і "ТВС" для
того, щоб була можливість вибирати товар зі Стану складу, де повинна бути активована
галочка Усі склади.
Заходимо в пункт меню Склад - Відвантаження зі складу (Мал. 1), скануємо штрихкод чека, або вводимо його вручну і дивимося, скільки товару було продано (Мал. 2). Якщо
видана накладна на відвантаження товару, можна замість чека сканувати штрих код цієї
накладної (Мал. 3).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)
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Мал. 2

Мал. 3

Якщо раптом, з яких-небудь причин, клієнтом був загублений чек, програма Тор гсофт
готова і до таких випадків. Натисканням на кнопку Реалізація товару

, вибираємо з

переліку реалізацій на відвантаження або по клієнту (Одержувач), якщо це
ідентифікований клієнт, або по продавцеві, або по проданим товаром в чеку і натискаємо
кнопку Вибрати (Мал. 4). Також, на цій формі є функція сортування по Періоду, де після
введення дати продажу, пошук реалізації стає простіше.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

Важливо відзначити, що програма записує всі дії, зроблені комірником/вантажником.
Наприклад,

великогабаритний

товар,

який

неможливо

принести

в

один

захід,

комірник/вантажник відзначає в програмі, що приніс один стілець. Вибираємо товар з
переліку і натискаємо на кнопку Змінити

, або подвійним клацанням миші по товару.

Відкриється вікно "Відвантаження товару зі складу", в якому бачимо: що продано,
Кількість продано і Кількість відвантаження (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

"Кількість відвантаження" - ставимо "1", тиснемо Записати. Бачимо, що товару
продано "5", а видано лише"1" (підсвічується синім кольор ом той товар , який виданий
частково і має пер ед назвою товар у іконку

) (Мал. 6), відповідно, комірник / вантажник

виконує операцію, поки не видасть необхідне кількість і внесе зміни в накладну.
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.5)

Після того, як товар буде виданий повністю в необхідній кількості і збігатися з
"Кількість продано", рядок буде мати іконку

перед назвою товару і підсвічена зеленим

кольором. Можна закрити накладну натисканням на кнопку Закрити накладну, після чого,
нам відкриється порожнє вікно Відвантаження зі складу, або закрити вікно повністю (Мал.
7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.5)

Наступне, що ми розглянемо - це вкладка "Аналіз відвантажень".
У цьому вікні ми можемо спостерігати за тим, який товар відвантажено, який ще
належить відвантажити. Внизу ми бачимо поле "Історія відвантаження", в якому
відображається дата, час і хто вносив зміни. Це поле полегшує пошук співробітника, який
видавав товар в разі виникнення питань, щодо видачі товару (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.5)

Отже, що дає нам функція "Облік відвантажень товару зі складу"?
Вести зручний облік відвантаженого і не відвантаженого клієнту товару;
Комірникові / вантажникові не потрібно шукати в видатковій накладній той товар, який
відноситься до центру обліку, на якому він працює.
Одна з областей як скористатися цією функцією - будівельний магазин.
5.5.10 Місце зберігання
Даний пункт меню стає доступним після активації додаткової опції Місце зберігання
товару та за умови, якщо в Налаштування - Параметри - Додаткові опції - Місце зберігання
встановлено Кілька місць зберігання товару на складі. Детальніше про місце зберігання
товару читай тут.
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5.5.11 Рух товару
Часто буває необхідно користувачеві переглянути весь рух певного товару за певний
період часу для будь-якого аналізу.
Для цього в програмі Тор гсофт передбачений режим Рух товару (Склад - Рух товару)
(Мал.1)

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Один з найголовніших фільтрів в цьому вікні є фільтри Період і Центр обліку.
При виборі фільтра по періоду, відобразиться весь рух товару за обраний період. Якщо
повністю очистити період зліва, то буде відображатися вся інформація по всім товарам з
початку ведення обліку.
За замовчуванням, в поле Центр обліку, обраний поточний центр обліку. Відповідно, у
вікні Перелік товару (Мал. 1), буде відображатися інформація, пов'язана тільки з обраним
центром обліку. За допомогою фільтра Центр обліку є можливість вказати кілька центрів
обліку. При виборі даного фільтра, з'явиться наступне вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні слід вказати необхідний центр обліку.
Для того, щоб відображалися підгрупи, потрібно натиснути на плюсик, який знаходиться
лівіше назви центру обліку. Щоб розкрити/зібрати всі підгрупи, потрібно натиснути на
кнопку

і вибрати відповідну дію:

·

Розкрити всі - всі підгрупи будуть відображені;

·

Зібрати всі - всі підгрупи будуть згорнуті.

Перемикач Множинний вибір служить для вибору декількох центрів обліку. При
активному перемикачі, вікно фільтра Центр обліку буде мати такий вигляд (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)
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Для того, щоб вибрати центри обліку, потрібно поставити галочки навпроти необхідних
центрів обліку. За допомогою кнопки

можна Вибрати всі центри обліку, або Очистити

все (зняти всі встановлені галочки).
Для зручності завдання значення в фільтрі, можна використовувати клавіатуру:
· Після натискання на пробіл, відзначається обраний центр обліку. У разі, якщо

використовується одиночний вибір (Мал. 2), після натискання на пробіл, автоматично
застосовується вибір;
· Після натискання на клавішу Enter застосовується вибір центру обліку;
· При активному фільтрі Центр обліку, після натискання на стрілку вниз відкривається

вікно фільтра.
Якщо активувати перемикач Включаючи підгрупи, то при виборі, наприклад, центру
обліку 2-го рівня, автоматично будуть обрані склади 3-го рівня (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

Щоб швидко знайти потрібний центр обліку, можна скористатися полем пошуку
. Почніть вводити назву центру обліку, після чого відобразяться центри
обліку, згідно введеному значенню (Мал. 5). Для того, щоб очистити поле пошуку, натисніть
кнопку Очистити
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

Після вибору Центрів обліку слід натиснути кнопку Застосувати

, після чого на

формі Рух товару автоматично буде відображена інформація щодо обраних центрів обліку.
Також, доступні наступні фільтри:
1) Стандартний фільтр по товару (F12);
2) Від кого прийшов товар. У випадаючому списку доступні всі можливі контрагенти,
від яких міг прийти товар. Відповідно, буде відображений тільки той товар, який прийшов
від обраного контрагента;
3) Кому відправлений товар. У випадаючому списку доступні всі можливі контрагенти,
яким міг піти товар. Відповідно, буде відображений тільки той товар, який міг бути
відвантажено вибраним контрагентом;
4) Вид. За допомогою меню, що випадає можна вибрати необхідний вид складського
документа. Тобто, якщо користувач в поле Вид вибере Прихід, то будуть відображені всі
приходи товару за обраний період по вибраному центрі обліку або по всій торговій мережі.
5) Період. Також, можна вибрати період, але за певний місяць.
На даній формі можна перерахувати собівартість всіх товарів у торговій мережі після
натискання на кнопку Перерахувати собівартість
При натисканні на кнопку Звіт

.

, можна експортувати дані в Excel.

Дана форма містить наступні колонки:
· Дата - дата документа;
· № Док. - номер документа до якого даний товар належить;
· Назва товару;
· Артикул;
· Штрих код;
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· Відправник - хто відправив або від кого надійшов товар. Це може бути як центр

обліку торгової мережі в разі, наприклад, внутрішнього переміщення, так і будь-який
контрагент, якщо, наприклад, мова йде про прихід товару.
· Одержувач - хто отримав або кому прийшов товар. Це може бути як центр обліку

торгової мережі в разі, наприклад, внутрішнього переміщення, так і будь-який
контрагент, якщо, наприклад, мова йде про реалізацію товару.
· Кількість - кількість товару, за яким був рух;
· Ціна - в залежності від виду документа:

- для Прихід, Списання, Повернення постачальнику, Повернення браку закупівельна ціна;
- для Реалізація, Повернення - ціна продажу;
- для Внутрішня передача - роздрібна ціна.
· По прайсу - роздрібна ціна;
· Вартість по приходу;
· Сума прайса - сумарна вартість товару;
· Сума вартості по приходу - сума вартості по приходу;
· Змінив - Співробітник, а якщо він не визначений, то Користувач програми, який

створював документ з товаром;
· Сума - сума проданого товару;
· Сума VIP - якщо товар був проданий VIP-клієнту відображається сума проданого йому

товару;
· Дата і час створення;
· Підприємство;
· Ціна відправника - для внутрішньої передачі;
· Виробничий акт (відображається при активованій додатковій функції Виробництво:

Облік матеріалів і готової продукції) - для списання, відображається дата і номер
виробничого акта, за яким виконувалося списання матеріалів.
Аналогічним за своєю суттю є режим - сума товару за період, який знаходиться в пункті
головного меню Склад.
При активному перемикачі Уцінений буде відображатися рух тільки уціненого товару.
Перемикач Ціни закупівлі - управляє відображенням стовпців: "Закупівельна ціна",
"Закупівельна ціна у валюті", "Валюта закупівлі". Ціна закупівлі визначається на
крайню дату фільтра "Період" і відповідно до настройки Налаштування - Параметри Облік - Розраховувати останню закупівельну ціну.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

649

Торгсофт 2022.0.17

Якщо обрано налаштування "Розраховувати останню закупівельну ціну" - "По
центру обліку". Центр обліку за яким формується закупівельна ціна, визначається для
кожного документа в залежності від його типу (Прихід - на який центр обліку надійшов
товар, Реалізація - з якого центру обліку був продаж і т.д.)
- для "Звіт по реалізованому товару", якщо в фільтрі обраний ЦО, то закуп. ціни
визначаються для нього, якщо ж ЦО не обрано - визначається так само як і для "Руху
товару".
Видимість налаштувань і даних управляються правами доступу користувача "Дозволено бачити закупівельні ціни".
Не завжди користувачеві необхідно бачити рух всього товару за певний період часу і на
певному об'єкті обліку. Найчастіше, користувача програми цікавить рух конкретного товару.
Найчастіше, такий інтерес виникає, якщо потрібно перевірити, як продавався той чи інший
товар, частоту його надходження в магазин, звірки кількості даного товару до або після
інвентаризації. Для перегляду руху конкретного товару, необхідно відкрити Склад - Стан
складу -клікнути по потрібному товару мишею і натиснути на кнопку Рух товару

.

Будуть доступні два пункти:
1) Рух товару. По суті, при виборі даного пункту відкриється те ж саме вікно, яке було
описано вище (Мал.1), але вже по конкретному товару. Але в даному випадку, користувачеві
слід звернути увагу на два основних фільтра. Це Період і Центр обліку. Для того, щоб
подивитися весь рух товару по всіх центрах обліку, що найчастіше буває потрібно, необхідно

очистити період зліва

за допомогою чорного хрестика,

який знаходиться лівіше, а також в поле Центр обліку вказати всі центри обліку
(Множинний вибір - Вибрати все). Після цього у вікні Рух товару відобразиться весь рух
обраного товару по всій торговій мережі з початку ведення обліку.
2) Картка складського обліку товару. В даному звіті відображається все рух товару за
поточним центром обліку. У шапці даного звіту відображається інформація про назву
товару, виді до якого він належить, виробника і артикул. Нижче цієї інформації знаходиться
таблиця, в якій відображається інформація про дату документа з відображення часу, номер
документа в який входив розглянутий товар, вид документа, від кого був отриманий або кому
було відвантажено даний товар (в залежності від документа). Далі йдуть три колонки:
Прихід, Витрата, Залишок. У колонці Прихід, відображається інформація про кількість,
що надійшла (всі прибуткові накладні) товару на поточний центр. У колонці Витрата,
відображається інформація про кількість відвантаженого (всі видаткові накладні) товару з
поточного центра обліку. У колонці Залишок, відображається інформація про кількість
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товару, яка залишається на поточному, після тієї чи іншої операції. У колонці Роздрібна
ціна, відображається роздрібна ціна товару на момент проведення операції з ним. Також є
можливість додати в звіт Виконавця, ким був створив даний документ.
Поле Джерело собівартості необхідно вибрати один з параметрів (дозволяє подивитися
де не проставили собівартість в видаткових документах):
· Складські документи - собівартість береться тільки з документів;
· Стан складу на дату документа - собівартість береться тільки зі стану складу на дату

документа;
· Комбінований режим - собівартість береться з документа, а якщо з яких-небудь

причин її немає, тоді зі стану складу на дату документа.
В колонці Назва товару кожен товар відмічено іконкою відповідного виду документа
(реалізація, прихід, внутрішня передача тощо), а також має наступні іконки:
- позначення оплати - Без оплати (для документа реалізація це може буди
реалізація VIP-клієнту).
- позначення оплати - Оплата обов'язкова.
5.5.12 Обігова відомість за кількістю
Дана форма служить для аналізу і друку залишків товару по постачальнику на певну
дату.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Склад - Обігова відомість за кількістю,
відкриється вікно (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

Перше, що можна встановити - Період за який буде сформований звіт. Ще можна
скористатися стандартним Фільтром по товару для більш точного пошуку необхідного
товару.
За замовчуванням, в поле Центр обліку (Мал. 1 (1)), обраний поточний центр обліку.
Відповідно, у вікні Обігова відомості (Мал. 1), буде відображатися інформація, пов'язана
тільки з обраним центром обліку. За допомогою фільтра Центр обліку є можливість вказати
кілька центрів обліку. При виборі даного фільтра, з'явиться наступне вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні слід вказати необхідний центр обліку.
Для того, щоб відображалися підгрупи, потрібно натиснути на плюсик, який знаходиться
лівіше назви центру обліку. Щоб розкрити/зібрати всі підгрупи, потрібно натиснути на
кнопку

і вибрати відповідну дію:

·

Розкрити всі - всі підгрупи будуть відображені;

·

Зібрати всі - всі підгрупи будуть згорнуті.

Перемикач Множинний вибір служить для вибору декількох центрів обліку. При
активному перемикачі, вікно фільтра Центр обліку буде мати такий вигляд (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

Для того, щоб вибрати центри обліку, потрібно поставити галочки навпроти необхідних
центрів обліку. За допомогою кнопки

можна Вибрати всі центри обліку, або Очистити

все (зняти всі встановлені галочки).
Для зручності завдання значення в фільтрі, можна використовувати клавіатуру:
· Після натискання на пробіл, відзначається обраний центр обліку. У разі, якщо

використовується одиночний вибір (Мал. 2), після натискання на пробіл, автоматично
застосовується вибір;
· Після натискання на клавішу Enter застосовується вибір центру обліку;
· При активному фільтрі Центр обліку, після натискання на стрілку вниз відкривається

вікно фільтра.
Якщо активувати перемикач Включаючи підгрупи, то при виборі, наприклад, центру
обліку 2-го рівня, автоматично будуть обрані склади 3-го рівня (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)
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Щоб швидко знайти потрібний центр обліку, можна скористатися полем пошуку
. Почніть вводити назву центру обліку, після чого відобразяться центри
обліку, згідно введеному значенню (Мал. 5). Для того, щоб очистити поле пошуку, натисніть
кнопку Очистити

.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

Після вибору Центрів обліку слід натиснути кнопку Застосувати

, після чого на

формі Обігова відомість за кількістю автоматично буде відображена інформація щодо
обраних центрів обліку.
За допомогою перемикача Розділити по центрам обліку (Мал. 1 (2)) можна відобразити
товари за центрами обліку. При включеному перемикачі кожен товар виводиться окремим
рядком для кожного центру обліку. Центри обліку відображаються в однойменній колонці
(Мал. 1 (3)).
Дане вікно відображає наступні стовпчики:
· Назва товару;
· Артикул;
· Штрих код;
· На початок - залишок на початок періоду;
· Прихід;
· Повернення клієнтів;
· [+] Переміщення - прихід від переміщень;
· [-] Реалізація - витрата від реалізацій;
· [-]Переміщення - витрата від переміщень;
· Списання;
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· Повернення постачальникам;
· На кінець - залишок на кінець періоду;
· Зміна.

При натисканні на кнопку Друк відомості

(Мал. 1 (4)), є можливість роздрукувати

дану відомість (Мал. 6). В друковану форму додані змінні: Період і Центр обліку, а також
поле Центр обліку, які можна вставити вручну.

Мал. 6 (Версія програми 9.3.0)
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5.5.13 Обігова відомість за собівартістю
Дана форма служить для аналізу і друку собівартості товару по постачальнику на певну
дату.
Після того, як зайшли в головний пункт меню Склад - Обігова відомість за
собівартістю, відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Перше, що можна встановити - Період за який буде сформований звіт. Ще можна
скористатися стандартним Фільтром по товару для більш точного пошуку необхідного
товару.
За замовчуванням, в поле Центр обліку (Мал. 1 (1)), обраний поточний центр обліку.
Відповідно, у вікні Обігова відомості (Мал. 1), буде відображатися інформація, пов'язана
тільки з обраним центром обліку. За допомогою фільтра Центр обліку є можливість вказати
кілька центрів обліку. При виборі даного фільтра, з'явиться наступне вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні слід вказати необхідний центр обліку.
Для того, щоб відображалися підгрупи, потрібно натиснути на плюсик, який знаходиться
лівіше назви центру обліку. Щоб розкрити/зібрати всі підгрупи, потрібно натиснути на
кнопку

і вибрати відповідну дію:

·

Розкрити всі - всі підгрупи будуть відображені;

·

Зібрати всі - всі підгрупи будуть згорнуті.

Перемикач Множинний вибір служить для вибору декількох центрів обліку. При
активному перемикачі, вікно фільтра Центр обліку буде мати такий вигляд (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)
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Для того, щоб вибрати центри обліку, потрібно поставити галочки навпроти необхідних
центрів обліку. За допомогою кнопки

можна Вибрати всі центри обліку, або Очистити

все (зняти всі встановлені галочки).
Для зручності завдання значення в фільтрі, можна використовувати клавіатуру:
· Після натискання на пробіл, відзначається обраний центр обліку. У разі, якщо

використовується одиночний вибір (Мал. 2), після натискання на пробіл, автоматично
застосовується вибір;
· Після натискання на клавішу Enter застосовується вибір центру обліку;
· При активному фільтрі Центр обліку, після натискання на стрілку вниз відкривається

вікно фільтра.
Якщо активувати перемикач Включаючи підгрупи, то при виборі, наприклад, центру
обліку 2-го рівня, автоматично будуть обрані склади 3-го рівня (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

Щоб швидко знайти потрібний центр обліку, можна скористатися полем пошуку
. Почніть вводити назву центру обліку, після чого відобразяться центри
обліку, згідно введеному значенню (Мал. 5). Для того, щоб очистити поле пошуку, натисніть
кнопку Очистити

.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

Після вибору Центрів обліку слід натиснути кнопку Застосувати

, після чого на

формі Обігова відомість за собівартістю автоматично буде відображена інформація щодо
обраних центрів обліку.
За допомогою перемикача Розділити по центрам обліку (Мал. 1 (2)) можна відобразити
товари за центрами обліку. При включеному перемикачі кожен товар виводиться окремим
рядком для кожного центру обліку. Центри обліку відображаються в однойменній колонці
(Мал. 1 (3)).

При натисканні на кнопку Друк відомості

(Мал. 1 (4)), є можливість роздрукувати

дану відомість.
Поле Джерело собівартості (Мал. 1 (5)) необхідно вибрати один із параметрів:
· Складські документи - собівартість береться тільки з документів;
· Стан складу на дату документа - собівартість береться тільки зі стану складу на дату

документа;
· Комбінований режим - собівартість береться з документа, а якщо з яких-небудь

причин її немає, тоді зі стану складу на дату документа.
Дане вікно відображає наступні стовпчики:
· Назва товару;
· Артикул;
· Штрих код;
· На початок - собівартість на початок періоду;
· Прихід;
· Повернення клієнтів;
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· [+] Переміщення - прихід від переміщень;
· [-] Реалізація - витрата від реалізацій;
· [-] Переміщення - витрата від переміщень;
· Списання;
· Повернення постачальникам;
· На кінець - собівартість на кінець періоду;
· Зміна.

5.5.14 Оборотність запасів
Даний аналіз об'єднує Обігову відомість за кількістю і Обігову відомість за
собівартістю і служить для аналізу кількості та собівартості товару на певну дату.
Після того, як зайшли в пункт меню Склад - Оборотність запасів, відкриється
однойменне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Для аналізу необхідно встановити Період, а також вибрати Центр обліку, за яким буде
сформований звіт. Для відображення аналізу по конкретному товару, можна скористатися
фільтром по товару.
За допомогою перемикача Розділити по центрам обліку можна відобразити товари за
центрами обліку. При включеному перемикачі кожен товар виводиться окремим рядком для
кожного центру обліку. Центри обліку відображаються в однойменній колонці, яка стане
доступна після активації даного перемикача.
Варто зазначити, що для відображення інформації, після зміни в фільтрах, необхідно
використовувати кнопку Оновити дані в таблиці

.

За допомогою кнопки Налаштування видимості колонок в таблиці

можна за

допомогою перемикачів відзначити, які колонки будуть відображені в звіті.
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, а також

і Експорт в Html

відповідно.
За допомогою дії Вибрати ЦО для відображення залишку можна відобразити кількість
товару на складах. При натисканні на кнопку відкриється вікно для вибору центрів обліку, в
якому необхідно галочками відзначити потрібні центри обліку та натиснути кнопку Вибрати,
після чого в таблицю будуть додані відповідні колонки. Кількість товару на складах, в яких
будуть відображатися залишки товару на даних центрах обліках.
5.5.15 Форма ведення обліку товарних запасів
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції Форма
ведення обліку товарних запасів. Для швидкого переходу перейдіть за цим посиланням.
5.5.16 Перелік приходів
Режим Склад - Перелік приходів служить для перегляду і видалення всіх прихідних
накладних за обраний період. Також, приходами вважаються: повернення товару від клієнтів,
внутрішні переміщення, якщо мова йде про сторону, яка приймає товар (той центр обліку,
на який переміщують товар), приходи від розукомплектації товару і приходи від
інвентаризації.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)
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У верхній частині вікна будуть відображатися самі документи, а в нижній - їх склад
(Мал. 1). На даній формі доступний фільтр по періоду, виду документа, постачальнику,
підприємству і чи обкладається ПДВ. Також, є можливість видалити непотрібні документи,
роздрукувати склад тієї чи іншої накладної за допомогою кнопки Друк накладної

.

Якщо зробити налаштування друку накладної, то є можливість додати змінні "Екв.
Роздрібної ціни" і "Екв. Оптової ціни" в друковану форму.
За допомогою кнопки Перевірка прибуткових накладних

(Мал. 2), є можливість

проконтролювати кількість кожного товару в накладній.

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.13)

Перед початком перевірки товару сканером встановіть курсор у полі ШК/Арт. Можна
сканувати штрих-код кожного товару, а можна включити налаштування Запитувати
кількість, після чого після кожного сканування штрих-коду буде відображено вікно для
введення кількості товару (введення кількості товару можна також виконати за допомогою
кнопки F3 або за допомогою дії Змінити кількість) ( Мал. 3).

Мал. 3 (Версія проекту 2022.0.13)
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Існує два Режими перевірки: Первинна та Повторна. Залежно від вибраного значення
у списку режимів перевірки, всі дані на формі відображатимуться виходячи з відповідного
режиму перевіреної кількості. Усі дії також будуть виконуватися в контексті обраного
режиму (зміна перевіреної кількості, очищення результатів перевірки, коригування списку
серійних номерів товару, застосування результатів перевірки).
За допомогою дії Очищення результатів перевірки можна видалити введені раніше
значення кількості товару. Очищення результатів для первинної перевірки не виконується,
якщо було проведено повторну перевірку.
Фіксується Час перевірки:
· Початок перевірки накладної відповідає часу зміни кількості першого перевіреного

товару накладної.
· Закінчення перевірки - час останньої зміни кількості будь-якого товару накладної.

Також фіксується користувач, який проводив перевірку – користувач, який востаннє
проводив перевірку накладної.
Варто зазначити, що для перевірки Внутрішньої передачі з'явилася кнопка Застосувати
результат перевірки до накладної (Мал. 4). Вона замінює кількість в накладній на
перевірену кількість товару. Дія доступна тільки для відкритої внутрішньої передачі.
Результати записуються в журнал змін документів (якщо він ведеться). У режимі Товар у
дорозі при прийомі накладної вона приймається у перевіреній кількості. Якщо для накладної
було виконано повторну перевірку, то прийматиметься накладна відповідно до результатів
повторної перевірки. Прийняти накладну можна за наслідками первинної перевірки, якщо
була повторна - неможливо.

Мал. 4 (Версія проекту 2022.0.13)
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В даному вікні з'явилася можливість друкувати етикетки на товар:
1. Перемикач Друк етикетки при скануванні. Якщо перемикач включений, то при
скануванні товару (або введення штрих-коду вручну) етикетка автоматично буде відправлена 
на друк (без попереднього перегляду).
2. Дія Друк етикеток. При натисканні на кнопку, викликається дія Друк етикеток за
перевіреною кількістю. При натисканні на стрілку, відображається перелік режимів друку
етикеток:
· Друк етикеток за перевіреним кількості;
· Друк етикеток за кількістю накладної;
· Друк етикеток поштучно;
· Налаштування друку етикеток.

Для зручності перегляду переліку товару при перевірці прибуткової накладної, додана
можливість сортування по всіх колонках.
За допомогою меню Звіт можна роздрукувати Звіт по розбіжностям за результатами
перевірки прибуткової накладної. Крім стандартних полів Найменування товар у, Штр ихкод,
Ар тикул, Пер евір ена кількість, Кількість в накладній і Розбіжність можна додати ряд
змінних: Найменування постачальника, Назва магазину, Адр еса магазину, Електр онна
адр еса магазину, Номер телефону магазину; а також поля Внутр ішній номер постачальника,
Ціна закупівлі в національній валюті і у валюті. Додавання цих змінних дозволить надавати
постачальнику більш інформативний звіт для з'ясування всіх неточностей після перевірки
товару в прибутковій накладній. Як налаштувати шаблон друку накладної див. тут.

За допомогою кнопки Встановити зв'язок накладних з підприємством

, є

можливість на формі Підприємство вибрати необхідне, після чого, дана накладна буде
пов'язана з відповідним підприємством.
Кнопка Встановити ціни за накладною

служить для установки цін на товар

відповідно до цін в накладній. Це буває необхідно, наприклад, в разі, коли при внутрішньому
переміщенні товар з одного центра обліку передався на інший, а нові ціни на товар в
накладній не передалися. При натисканні на описувану кнопку, дані ціни будуть призначені
відповідному товару.
Виділивши документ і натиснувши на кнопку Змінити

, відкриється вікно Документ

складу - зміна номера і дати (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

При натисканні на кнопку Файли документа

, можна прикріпити файли

складського документа (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.5)

При натисканні на кнопку Видалити

, користувач може видалити накладну, дана дія

фіксується в пункті меню Файл - Протокол дій користувачів, де заноситься наступна
інформація про документ: Тип документа, Номер, Дата, Сума в національній валюті, Коротка
назва національної валюти (Напр иклад: Повер нення клієнта №1 від 22.01.2013 на 360гр н) .
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5.5.17 Перелік витрат
Режим Склад - Перелік витрат служить для перегляду і видалення всіх видаткових
накладних за обраний період. Також, витратами вважаються: списання, повернення товару
постачальнику, повернення браку, внутрішні переміщення, якщо мова йде про сторону, що
передає товар (той центр обліку, з якого переміщують товар), витрата від розукомплектації
товару і списання від інвентаризації.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

У верхній частині вікна будуть відображатися самі документи, а в нижній їх склад (Мал.
1). На даній формі доступний Фільтр за періодом, Вид документа і Підприємство. Також, є
можливість видалити непотрібні документи, роздрукувати склад тієї чи іншої накладної за
допомогою кнопки Друк

. При натисканні на кнопку відкриється форма, де

користувачеві необхідно вибрати, що роздрукувати: Чек або Видаткову накладну (якщо
обраний Вид: Реалізація), По собівартості або По роздрібних цінах (якщо Вид:
Списання). Налаштування накладної відбувається в пункті меню Налаштування Налаштування шаблонів друку - Видаткова роздрібна накладна (реалізація), де є
можливість додати змінні "Екв. Роздрібної ціни" і "Екв. Оптової ціни" в друковану
форму. У всіх інших випадках необхідно встановити перемикач Налаштувати звіт Налаштувати (Мал. 2), відкриється вікно налаштування накладної.
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)

При натисканні на кнопку Змінити період

у користувача є можливість відображати

накладні тільки одного вибраного місяця. За допомогою кнопки Встановити зв'язок
накладних з підприємством

є можливість на формі Підприємство вибрати необхідне,

після чого дана накладна буде пов'язана з відповідним підприємством. Кнопка Заповнити
ціни

служить для установки цін на товар, якщо з яких-небудь причин ціни не були

внесені, наприклад при внутрішньому переміщенні.

Виділивши документ і натиснувши на кнопку Змінити
складу - зміна номера і дати (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

При натисканні на кнопку Файли документа

, можна прикріпити файли

складського документа (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

При натисканні на кнопку Видалити

, користувач може видалити накладну, дана дія

фіксується в пункті меню Файл - Протокол дій користувачів, де заноситься наступна
інформація про документ: Тип документа, Номер, Дата, Сума в національній валюті, Коротка
назва національної валюти (Напр иклад: Пер едача №20 від 17.10.2013 на 2850гр н) .
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5.5.18 Сума товару за період
В даному пункті меню відображаються суми по товарах за певний період з можливістю
друку документа.
Після того, як зайшли в головний пункт меню Склад - Сума товару за період,
відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

У вікні встановлюємо Період за який буде сформований звіт. Далі необхідно вибрати зі
списку Вид документа:
· Прихід
· Реалізація
· Повернення
· Внутрішня передача
· Списання
· Повернення постачальнику
· Повернення браку.

Потім вказуємо зі списку Фірму зі складами. Для більш точного пошуку товару можна
скористатися фільтром по Даті документа, вказати зі списку Відправника або Одержувача.
Також можна використовувати стандартний Фільтр по товару. Якщо встановити перемикач
Уцінений, будуть відображатися лише уцінені (якщо є) товари встановленого Виду
документа.
Компанія Торгсофт®
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При натисканні на кнопку Звіт

, є можливість відправити даний документ на друк.

5.5.19 Реєстр прихідних накладних
Даний пункт меню відображає перелік всіх прихідних накладних за обраний період з
можливістю розподілу товару по торгових точках, оплати за прихідні накладні, розрахунку
прибутковості обраної прихідної накладної і т. д.
Заходимо в пункт головного меню Склад - Реєстр прихідних накладних, відкриється
вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні є безліч фільтрів, якими можна скористатися, такі як:
· Період - тут вказуються дата створення документа.
· Сплатити до - тут вказуються дата оплати документа.

ВАЖЛИВО! Ці два фільтр и взаємопов'язані. Пр и викор истанні даних фільтр ів,
р екомендуємо кор истуватися одним з них. Напр иклад, вказати ТІЛЬКИ дату оплати
документа або ТІЛЬКИ дату створ ення документа.
· Постачальник
· Одержувач
· Валюта
· Підприємство
· Стан оплати:
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- Не оплачені;
- Частково оплачені
- Оплачені
- Чи не оплачені або частково оплачені
· Спосіб оплати (накладна відзначена відповідною іконкою в колонці Номер)::

- Передплата
- Відстрочка платежу
- Під реалізацію
- По факту

Стан накладної:
- Діє
- Не діє
Після установки необхідних фільтрів відобразяться прихідні накладні відповідно до
встановлених параметрів. У центральній частині вікна відображається перелік прихідних
накладних, а в нижній його частині відображаються товари обраної накладної. У правій
частині вікна відображаються оплати прихідної накладної.
Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна:
· При натисканні на кнопку Додати

- відкриється вікно (Мал. 2) для створення

"шапки" нового приходу.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

Після заповнення "шапки" прибуткової накладної натисніть на кнопку Записати,
відповідний запис відобразиться у вікні Реєстр прихідних накладних (Мал. 1). Для
додавання товару в створену накладну натискаємо кнопку Склад накладної

, відкриється

вікно для додавання товару в накладну і далі виконуємо операції, як при звичайному
оприбуткуванні товару. По завершенню додавання товару, просто закрийте її. У вікні Реєстр
прибуткових накладних (Мал. 1) з'являться відповідні записи по даній накладній.
· При натисканні на кнопку Копіювати

відкривається форма редагування Приходу

(створюється новий прихід), в якій вже заповнені всі поля аналогічно приходу, який
копіюємо, за винятком поля Внутрішній номер і налаштування Діюча накладна.
· При натисканні на кнопку Змінити

- відкриється вікно (Мал. 2) для того, щоб Ви

могли внести зміни в обрану "шапку" накладної.
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- користувач може видалити накладну, дана

дія фіксується в пункті меню Файл - Протокол дій користувачів, де заноситься
наступна інформація про документ: Тип документа, Номер, Дата, Сума в національній
валюті, Коротка назва національної валюти (Напр иклад: пр ихід №19 від 04.04.2013 на
200 гр н) .
· При натисканні на кнопку Розподілити по торговим точкам

- відкриється вікно

Розподіл товарного приходу по торговим точкам (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

· При натисканні на кнопку Внести оплату постачальнику

- відкриється вікно

Оплата (Мал. 4) в якому можна здійснити оплату за даною накладною, а також
подивитися борг перед постачальником.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

· Кнопка Оплатити борг постачальнику

. За допомогою даної кнопки є можливість

оплатити борг постачальнику за всіма неоплаченими приходами від цього
постачальника в валюті виділеної накладної. При багаторядковому виборі, вважається
борг тільки по виділених накладними і оплачуються тільки вони. Суму до сплати
можна змінювати. Після оплати виводиться повідомлення про те, які накладні були
оплачені і на скільки, в разі, якщо залишилися нерозподілені гроші, то в повідомлення
відображається сума оплати від постачальника, яка була не розподілена. Варто
відзначити, що на формі реєстр прибуткових накладних видалення такої оплати
заборонено. Оплати за кількома накладними можна подивитися в пункті меню Оплата
- Оплата - вкладка Факт руху грошей, де їх можна також і видалити.
· При натисканні на кнопку Прибутковість обраної приходної накладної

-

відкриється відповідне вікно (Мал. 5) в якому можна провести аналіз прибутковості
обраної накладної, а також роздрукувати її.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

674

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

· При натисканні на кнопку Реєстр прибуткових накладних

- відкривається вікно

попереднього перегляду до друку, де є можливість її роздрукувати.
· При натисканні на кнопку Суми накладних

- відкриється відповідне вікно (Мал.

6), в якому буде проведений автоматичний підрахунок суми Закупівлі, Роздробу і
Опта обраних накладних. Для закриття вікна натисніть кнопку Продовжити.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.5)

· При натисканні на кнопку Контроль накладної
Компанія Торгсофт®
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- Контроль виконаний - редагування накладної буде заборонено. У стовпці Контролер,
буде відображатися користувач, який встановив ознака Контроль виконаний.
- Скасувати контроль - відкриття можливості редагувати накладну.
· При натисканні на кнопку Змінити стан накладної, є можливість вибрати два пункти:

- Діє - накладна впливає на Стан складу.
- Не діє - накладна не впливає на Стан складу.
· При натисканні на кнопку Створити рахунок

є можливість створити рахунок за

прибутковою накладною;
При натисканні на кнопку Пов'язати оплату з накладної

можна зв'язати існуючі

оплати до прибуткової накладної. При натисканні на кнопку, відкривається вікно Не
пов'язані оплати (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні відображається перелік не пов'язаних оплат тому постачальнику, який
вказаний в прибутковій накладній. Перелік містить тільки ті оплати, валюта або валюта
еквівалента яких збігається з валютою прибуткової накладної. Варто відзначити, що при
виборі оплат для пов'язання з прибуткової накладної, сума оплати не пов'язується з сумою
прибуткової накладної.
За допомогою кнопки Перевірка прибуткових накладних

(Мал. 8), є можливість

проконтролювати кількість кожного товару в накладній. Варто зазначити, що для перевірки
Внутрішньої передачі з'явилася кнопка Застосувати результат перевірки до накладної.
Вона замінює кількість в накладній на перевірену кількість товару. Дія доступна тільки для
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відкритої внутрішньої передачі. Результати записуються в журнал змін документів (якщо він
ведеться).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні з'явилася можливість друкувати етикетки на товар:
1. Перемикач Друк етикетки при скануванні. Якщо перемикач включений, то при
скануванні товару (або введення штрих-коду вручну) етикетка автоматично буде відправлена 
на друк (без попереднього перегляду).
2. Дія Друк етикеток. При натисканні на кнопку, викликається дія Друк етикеток за
перевіреною кількістю. При натисканні на стрілку, відображається перелік режимів друку
етикеток:
· Друк етикеток за перевіреним кількості;
· Друк етикеток за кількістю накладної;
· Друк етикеток поштучно;
· Налаштування друку етикеток.

Для зручності перегляду переліку товару при перевірці прибуткової накладної, додана
можливість сортування по всіх колонках.
За допомогою меню Звіт можна роздрукувати Звіт по розбіжностям за результатами
перевірки прибуткової накладної. Крім стандартних полів Найменування товар у, Штр ихкод,
Ар тикул, Пер евір ена кількість, Кількість в накладній і Розбіжність можна додати ряд
змінних: Найменування постачальника, Назва магазину, Адр еса магазину, Електр онна
адр еса магазину, Номер телефону магазину; а також поля Внутр ішній номер постачальника,
Ціна закупівлі в національній валюті і у валюті. Додавання цих змінних дозволить надавати
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постачальнику більш інформативний звіт для з'ясування всіх неточностей після перевірки
товару в прибутковій накладній. Як налаштувати шаблон друку накладної див. тут.
Дія Серійні номери доступна при активованій додатковій опції Облік гарантійного
товару за серійними номерами і для тих товарів, у яких було вже заповнене поле
Кількість. При натисканні на кнопку відкриється список Серійні номери товару (для
документа Прихід список відкривається тільки в режимі перегляду).
Якщо перевірена кількість не збігається з кількістю серійних номерів, товар виділяється
червоним кольором (виділення застосовується тільки до товарів суворого гарантійного
обліку) (Мал. 9).

Мал. 8 (Версія проекту 2020.6.0)

В меню Звіт доступний пункт Звіт по розбіжностям серійних номерів, який містить
список товарів накладної суворого гарантійного обліку, для яких перевірене кількість не
збігається з кількістю серійних номерів.
Всі зміни серійних номерів до моменту застосування результатів перевірки (для
накладної внутрішньої передачі) не відображаються на обліку серійних номерів з системі.
Після застосування змін до накладної відкоригований список серійних номерів буде
застосований до вихідного документу. Для прибуткової накладної інформація про
невідповідність перевіреної кількості кількості серійних номерів носить інформативний
характер і не впливає на дії з накладної, тому що для такої накладної не передбачено
внесення змін до початкового документ.
Варто зазначити! Можлива ситуація, коли на момент застосування змін деяких серійних
номерів вже може не бути на складі-відправника (наприклад, до внесення змін вони були на
складі, а потім були продані або переміщені на інший центр обліку та на момент

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

678

застосування змін вже були відсутні). В цьому випадку при спробі застосування змін до
накладної буде виведений список таких товарів із зазначенням відповідних серійних номерів
і інформацією про те, що серійного номера немає на складі-відправника (якщо він був
проданий, повернений постачальнику, списаний і т.д.), а якщо був переміщений на інший
склад, то буде вказано на який.
5.5.20 Реєстр внутрішніх передач
Даний режим містить список всіх внутрішніх передач (і діючі, і відкладені).
Після того, як зайшли в даний пункт меню, відкриється вікно Реєстр внутрішніх
передач (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

У вікні встановлюємо Період, за який будуть відображатися документи внутрішніх
переміщень. Також можна вказати центри обліку в полях Відправник і Одержувач. За
допомогою фільтра Стан можна відобразити Всі внутрішні передачі, тільки Відкладені або
тільки Діючі, вибравши відповідний стан.
За допомогою кнопки Змінити
За

допомогою

кнопки

можна змінити номер, дату і коментар до накладної.

Перевірка

прибуткових

накладних,

є

можливість

проконтролювати кількість кожного товару в накладній. Варто зазначити, що кнопка
Застосувати результат перевірки до накладної (замінює кількість в накладній на
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перевірену кількість товару) доступна тільки для відкритої внутрішньої передачі. Результати
записуються в журнал змін документів (якщо він ведеться).

Мал. 2 (Версія проекту 2020.4.5)

Детальніше про перевірку накладних див. тут.

При натисканні на кнопку Змінити стан

накладної, є можливість змінити стан

накладної:
o Діє - накладна впливає на Стан складу.
o Не діє - накладна не впливає на Стан складу.
За кнопкою Друк накладної можна роздрукувати список товару в накладній.
У нижній частині вікна відображається список товару за обраною накладною.
5.5.21 Реєстр складських документів
В цьому пункті меню Ви маєте можливість подивитися список складських документів,
таких як: прихідні накладні, внутрішні передачі (прибуткові, видаткові), реалізації,
повернення від покупців, списання, повернення товару постачальнику, брак. Всі ці накладні
відображаються за певний період в розрізі центру обліку.
Заходимо в пункт головного меню Склад - Реєстр складських документів, відкриється
відповідне вікно (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

У вікні встановлюємо Період за який будуть формуватися документи і Центр обліку.
Варто відзначити, що додані два стовпці:
· Собівартість
· Сума собівартості

У нижній частині вікна відображаються підсумки, також було додано поле за підсумком
Суми собівартості.
В даному вікні є декілька вкладок, розглянемо кожну з них:
· Прибуткові - в даному вікні (Мал. 1) відображаються прибуткові документи за

обраний період. При натисканні на кнопку Товар

, відкриється вікно Склад

товару в документі.
· Внутрішні передачі - відображає дві вкладки:

- Прибуткові - відображає внутрішні прибуткові передачі (Мал. 2). При натисканні на
кнопку Перелік товару

, відкриється вікно Склад товару в документі. При натисканні

на кнопку Перевірка накладної

, відкриється вікно Перевірка кількості товару за

накладною. Після підрахунку та зазначення кількості можна закрити накладну для того, щоб
не можна було робити ніяких дій над накладною, натисканням на кнопку Закриття
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накладної

. Також після натискання на кнопку Змінити стан

, вибрати стан Закрити

або Відкрити.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

- Витратні - відображає внутрішні витратні передачі (Мал. 3). Дії, які тут можна
виконати, аналогічні вищеописаним.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

· Реалізація - відображає оптові (з

іконкою) і роздрібні (з

(Мал. 4). При натисканні на кнопку Товар
документі.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

· Повернення від покупців - відображає повернення від покупців за обраний період

(Мал. 5). При натисканні на кнопку Товар

, відкриється вікно Склад товару в

документі.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

· Списання - відображає списання товару за обраний період (Мал. 6). При натисканні

на кнопку Товар

Компанія Торгсофт®

, відкриється вікно Склад товару в документі.
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.5)

· Повернення товару постачальнику - відображає повернення товару постачальнику за

обраний період (Мал. 7). При натисканні на кнопку Товар

, відкриється вікно

Склад товару в документі.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.5)

· Брак - відображає бракований товар за обраний період (Мал. 8). При натисканні на

кнопку Товар
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.5)

5.5.22 Журнал складських документів
Даний пункт меню аналогічний Реєстру складських документів. Єдина відмінність
полягає в тому, що тут Ви можете подивитися одночасно всі складські документи. Вибір
документів проводиться з переліку. На малюнку 1 показаний приклад відображення
одночасно всіх складських документів.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)
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5.5.23 Скасовані товари з реалізацій
Іноді в магазинах, де покупцям не видаються чеки, продавці можуть вдаватися до
наступної комбінації власного збагачення: після того, як товар скановано і гроші отримані
від клієнта, вони можуть прибрати (скасувати) усі товари з форми реалізація. Тим самим,
товар буде повернено на склад, а продавець може покласти гроші, отримані від клієнта, собі
в кишеню. Дана операція може бути виявлена лише при проведенні інвентаризації.
Щоб уникнути таких махінацій в програмі може бути активовано режим обліку
скасування товару з реалізації продавцем, активація якого зобов'яже продавця вводити
пояснення причини скасування товару. Всі здійснені скасування продавцем, будуть
реєструватися у відповідному звіті, де власник може подивитися - хто, коли, за який період і
з якого центра обліку відбулося скасування товару.
Для цього необхідно зайти в пункт головного меню Налаштування - Параметри закладка Доступ і активувати настройку Реєструвати видалення товару з реалізації. Після
включення цього перемикача з'явиться додаткове поле, де необхідно вибрати спосіб
реєстрації видалення товару:
· Введення причини - при видаленні товару з реалізації, з'явиться форма для вказівки

причин видалення товару;
· Введення відповідального;
· Введення причини і відповідального.

При виборі двох останніх варіантів стане активною настройка Сканувати бейдж
відповідального. З'явиться додаткова настройка Вибір відповідальних за скасований
товар з реалізації, де вказуєте відповідального співробітника, чий бейдж скануватиметься
при видаленні товару.
Таким чином, при скасуванні або видаленні будь-якого товару з реалізації, продавець
зобов'язаний буде ввести причину скасування за допомогою меню, що випадає, або ввести
вручну (при необхідності вибрати відповідального). Нова пр ичина скасування товар у буде
додаватися в список автоматично.
Для перегляду звіту за скасованим або видаленим товару, власнику необхідно зайти
Склад - Скасовані товари з реалізацій, де у відповідних колонках буде вказано: час
реалізації, назва товару, його штрих-код, кількість, ціна, причина скасування, продавець і
центр обліку. Даний звіт (Мал. 1) можна як роздрукувати на принтері, так і експортувати в
Excel з метою подальшої обробки.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

5.5.24 Обладнання
Даний пункт меню призначений для того, щоб призначити інвентарні номери
обладнанню і з легкістю вести облік всього обладнання, яке може перебувати на різних
торгових точках, в різній кількості, різною ціновою політикою і терміном служби. За
допомогою цього пункту можна зробити аналіз вартості всього обладнання, яким Ви
володієте.
Заходимо в пункт головного меню Склад - Обладнання. У вікні, в полі Обладнання
натискаємо кнопку Додати, відкриється вікно Обладнання (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні потрібно ввести Назва (Мал. 1 (1)) обладнання, в випадаючому списку
вибрати Тип обладнання (Мал. 1 (2)), в разі, якщо немає необхідного типу устаткування в
списку, то є можливість додати його за допомогою кнопки Довідник
на яку відкриється вікно Тип матеріального активу (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

У цьому вікні після натискання на кнопку Додати

, відкриється вікно Тип

обладнання (Мал. 3), в якому необхідно написати Назву типу устаткування і натиснути
Записати

.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

Після того, як створили тип устаткування, натискаємо кнопку Вибрати, обраний тип
буде відображатися у відповідному полі.
Далі заповнюємо поле Дата покупки (Мал. 1 (3)). У разі, якщо устаткування на гарантії,
то можна заповнити поле Термін закінчення гарантії (Мал. 1 (4)). Також потрібно
заповнити Первісну вартість (Мал. 1 (5)) і Ліквідаційну вартість (планована вартість
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обладнання на момент виведення з дії) (Мал. 1 (6)). В поле Поточна вартість (Мал. 1 (7))
вказуємо поточну вартість обладнання. В поле Термін використання (років) (Мал. 1 (8))
вводимо період, протягом якого планується використання обладнання. Використовується
для розрахунку суми амортизації. Поле Інвентарний номер (Мал. 1 (9)) можна не
заповнювати, воно заповниться автоматично, якщо поле залишити порожнім. Далі слід
вибрати Центр обліку (Мал. 1 (10)) на якому знаходиться і експлуатується устаткування. В
поле Співробітник (Мал. 1 (11)) при необхідності вказується співробітник за ким
закріплено дане устаткування. В поле Приміщення (Мал. 1 (12)) при необхідності можна
вказати приміщення в якому знаходиться і експлуатується устаткування, в разі, якщо немає
необхідного приміщення в списку, то є можливість додати його за допомогою кнопки
Довідник

, після натискання на яку відкриється вікно Приміщення (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

У цьому вікні після натискання на кнопку Додати

, необхідно додати приміщення.

При необхідності можна додати фото обладнання (Мал. 1 (13)). В поле Опис (Мал. 1
(15)), в разі потреби, можна внести коментар. Поле Дата виведення з дії (Мал. 1 (14))
заповнюється в момент закінчення терміну експлуатації устаткування. Після заповнення всіх
необхідних полів натискаємо Записати.
В поле Устаткування (Мал. 5) з'явиться рядок з полями: Назва устаткування,
Інвентарний номер, Дата покупки, Первісна вартість, Термін гарантії, Дата виведення з
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дії, Поточна вартість активу, Центр обліку, Приміщення, Співробітник, Тип
устаткування та Опис. За необхідності можна внести зміни, вибравши необхідний рядок і
натисканням на кнопку Змінити
Видалити

, або видалити даний запис після натискання на кнопку

.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

Вгорі

вікна розташовуються

різні

фільтри: Центр

обліку, Приміщення

та

Співробітник для зручності відображення переліку устаткування. При включеному
перемикачі Устаткування не закріплено за співробітником відобразиться перелік
устаткування, яке закріплено за одним співробітником.
Після закінчення якогось часу, вартість обладнання може змінюватися. Для того, щоб
інформація по вартості була актуальною, є можливість змінювати її в поле Зміна вартості
устаткування. При натисканні на кнопку Додати

відкриється вікно Зміна вартості

обладнання (Мал. 6), в якому є можливість вибрати Дату (за замовчуванням підставляється
поточна) зміни, Вид зміни - Зменшення вартості, або Збільшення вартості і в поле Сума
ввести суму на яку змінилася вартість . Поле Вартість з урахуванням зміни заповниться
автоматично після збереження змін. Також є можливість ввести Опис (наприклад, причину
зміни вартості). Після введення всіх необхідних даних натискаємо Записати.
Напр иклад.
Є комп'ютер , яким кор истується пер сонал, але відеокар та була "слабка", або згор іла з
якихось пр ичин. Після покупки відеокар ти і установки її на комп'ютер , вводимо в поле Сума
- суму, яку витр атили на покупку, в поле Вид - Збільшення вар тості, в поле Опис напишемо "Зр обили апгр ейд комп'ютер а. Нова відеокар та".
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.5)

Після збереження змін з'явиться в полі Зміна вартості устаткування рядок з Датою
зміни, Сумою на яку змінилася вартість устаткування і Опис. За необхідності, є можливість
змінити введені дані після натискання на кнопку Змінити

, або Видалити

В поле Устаткування є можливість Друку інвентарних номерів

запис.

після натискання

на кнопку відкриється вікно Друк інвентарних номерів, в якому необхідно вибрати дію:
· Друк всіх інвентарних номерів - будуть надруковані інвентарні номери для всього

устаткування;
· Друк інвентарних номерів для вибраного устаткування - будуть надруковані інвентарні

номери для зазначеного устаткування.
Далі відкриється вікно Підготовка до друку. При натисканні на кнопку Переглянути
звіт і закрити форму, відкриється вікно Попереднього перегляду, де після натискання на
кнопку Друк
Експорт

є можливість роздрукувати дані номери, або після натискання на кнопку

відправити на свій комп'ютер в одному з вибраних форматів (Мал. 7)
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Мал. 7

Також, є можливість налаштувати шаблон звіту, поставивши галочку Налаштувати звіт
у вікні Підготовка друку.
Для того, щоб ввести дату закінчення терміну експлуатації, вибираємо необхідне
устаткування і тиснемо кнопку Змінити

, у вікні вказуємо Дату виведення з дії (Мал. 1

(14)) і тиснемо Записати. Устаткування, термін експлуатації якого закінчився, буде
підсвічуватися коричневим кольором, чорним - термін якого не закінчився (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.5і)

Користуючись цим пунктом меню, у Вас завжди будуть актуальні дані по вартості всього
устаткування, яке є у Вас, а також про терміни його використання.
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5.5.25 Змінення ціни продажу
Даний пункт меню відображає зміну ціни продажу за певний період в розрізі центрів
обліку.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Склад - Змінення ціни продажу,
відкриється відповідне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Насамперед встановлюємо Період за який буде сформований звіт, потім, по
необхідності, вказуємо Центр обліку.
В даному вікні є можливість Друку бирок в кількості на складі
заданій кількості
відповідну кнопку

, Друк бирок в

. Задати кількість для друку бирок можна натисканням на
, по її натискання відкриється вікно в якому потрібно ввести значення

кількості для друку бирок і натиснути кнопку ОК. При натисканні на кнопку Відмінити
зміна ціни

- буде здійснено скасування зміни ціни продажу для обраних товарів.
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5.5.26 Розрахунок роздрібних і оптових цін за націнкою та курсом
Розрахунок роздрібних і оптових цін за націнкою та курсом необхідний, якщо
підприємцю необхідно динамічно змінювати роздрібну ціну на товар в залежності від
поточного курсу валюти, якщо товар оприбутковувався в іноземній валюті.
Даний режим доступний на формі Склад - Розрахунок роздрібних і оптових цін за
націнкою та курсом (Мал.1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

За допомогою різних полів (Назва товару, Артикул, Штрих-код) Ви можете вказати
потрібну одиницю товару. За допомогою кнопки Фільтри (F12) у Вас є можливість вказати
групу товарів, об'єднаних однією ознакою (Вид товару, Виробник, Постачальник, Сезон).
Після зазначення товару або групи товарів, необхідно вибрати Спосіб розрахунку:
· від закупівельної ціни;
· від еквівалентної ціни.

Потім вибрати Курс валют:
· тільки сьогодні;
· найближчий.

А також слід вказати Спосіб зміни ціни:
· миттєво;
· акт переоцінки.

Для того, щоб зміни вступили в силу, необхідно натиснути на кнопку Оновити (F5).
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Ви можете змінити ту націнку на

товар, яку вказували під час приходу, або раніше. Після вказівки нової націнки натисніть на
кнопку Записати. Зазначена націнка буде застосована до виділеного товару, або до групи
товарів, виділених до вказівки нової націнки і відобразиться у відповідній колонці на формі
Розрахунок роздрібних цін за націнкою та курсом.
При натисканні на кнопку Курс валют

, відкриється однойменне вікно. В даному

вікні Ви можете створити новий запис курсу валюти на сьогоднішній день, або змінити
запис, якщо така вже була створена раніше. Слід зазначити, що при створенні нового запису
курсу валют, необхідно вказувати курси щодо підприємця (власника) магазину, тобто купує і
продає валюту підприємець, а не банк. Таким чином, на зміну ціни продажу буде впливати
курс ПРОДАЖУ валюти (відповідне поле при створенні/зміні записи курсу валюти). Також,
слід сказати про те, що всі раніше введені курси валют на певний день не чинитимуть
ніякого впливу на зміни в описуваному режимі. Актуальний буде тільки курс на
сьогоднішній день. Після вказівки поточного курсу, натисніть на кнопку Закрити. Зазначені
курси валют будуть застосовані до тих товарів у яких вказано Еквівалент ціни у валюті в
картці товару і відобразиться у відповідній колонці на формі Розрахунок роздрібних цін за
націнкою та курсом.
Також, є можливість змінити роздрібну ціну виділеного товару після натискання на
кнопку Змінити роздрібну ціну товару

. У вікні, в полі Нова ціна необхідно вказати

необхідну роздрібну ціну на товар.
Для того, щоб будь-які зміни вступили в силу (змінилася роздрібна ціна в залежності від
націнки і курсу), необхідно натиснути на кнопку Встановити роздрібну ціну. Після, товар
буде продаватися за новою ціною.
При натисканні на кнопку Змінити роздрібну націнку
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

· У разі вибору опції Введіть роздрібну націнку на товар - вводимо в поле націнку в %

і тиснемо Записати. Товар буде підсвічений бірюзовим кольором і в стовпці Націнка
роздрібна відобразиться нова націнка, також в стовпці Розрахункова роздрібна ціна
буде відображатися нова роздрібна ціна в залежності від нової націнки. Для
застосування встановленої націнки необхідно натиснути на кнопку Встановити
роздрібну ціну. У стані складу буде встановлена нова роздрібна ціна і націнка (не
варто забувати про округлення у виді товару, якщо немає округлення, подивіться в
Налаштування - Параметри - Загальні - чи встановлена галочка Відпускні ціни
округляти до цілого).
· У разі вибору опції Розрахувати націнку за поточною ціною та останньою

закупівлею - використовується для установки заданої націнки, якщо встановлена 
коректна роздрібна ціна товару в національній валюті по актуальному на поточний
момент валютному курсу. Надалі Ви можете використовувати цю кнопку для
зворотного розрахунку в зв'язку зі зміною курсу.
Розглянемо декілька прикладів, як працює даний режим при різних вхідних даних.
1. Прихід товару був у валюті (в нашому випадку в доларі), продаж в національній
валюті (в нашому випадку в гривні). Прихід товару 2 числа в кількості 25 шт. по 5 грн \
долар і закупівельною вартістю товару 10 $, 3 числа в кількості 25 шт. по 10 грн \ долар,
націнка на товар становить 100%. З цього випливає, що в Стані складу роздрібна ціна на
товар = 200 грн. (Виходячи з останнього курсу).
Спосіб розрахунку - Від закупівельної ціни
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Курс валют - Найближчий
Спосіб зміни ціни - Акт переоцінки (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

У стовпці "Курс" бачимо найближчий курс (на сьогодні, 5 число) = 22 грн \ долар, з
цього випливає, що буде відрізнятися "Поточна роздрібна ціна" (200 грн за курсом 10) і
"Розрахункова роздрібна ціна" (440 грн за курсу 22). Стовпець "Зміна ціни" відображає
різницю між поточною і роздрібною ціною (440 - 200 = (+240)). Аналогічно відображаються
оптові ціни. Варто відзначити, що рядок підсвічується бірюзовим кольором - це означає, що
ціна змінюється в більшу сторону.
При натисканні на кнопку Змінити роздрібну націнку, відкриється вікно Націнка на
товар (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)
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Якщо вибраний перемикач "Введіть роздрібну націнку на товар" - необхідно ввести
число в процентному відношенні в порожнє поле і натисніть Записати. В поле "Націнка
роздрібна" буде відображатися націнка, яку ввели тільки що і відповідно будуть
перераховані "Поточна роздрібна ціна", "Розрахункова роздрібна ціна" і стовпець
"Зміна ціни".
Якщо у вікні Націнка на товар (Мал. 4) вибрати перемикач "Розрахувати націнку за
поточною ціною та останньою закупівлею" - залишиться натиснути на кнопку Записати,
так як поле для введення відсотка стане не активним. Після цього в стовпці "Націнка
роздрібна" буде відображатися націнка виходячи з найближчого курсу. В поле "Ціна в нац.
Валюті" = 220 грн за курсом 22 грн \ долар. В поле "Поточна роздрібна. Ціна" = 200 за
курсом на 3 число 10 грн \ долар (дата і курс останньої закупівлі). "Націнка роздрібна" = (9.09%) виходить з того, що поточна роздрібна ціна менша за ціну в нац. валюті.
Аналогічним способом змінюється Оптова ціна, тільки після натискання кнопки
Змінити оптову націнку

.

Для установки Роздрібної ціни необхідно натиснути на відповідну кнопку

, Оптової -

. Якщо змінювалася Роздрібна та Оптова ціна, є можливість натисканням на одну
кнопку Встановити роздрібну та оптову ціну

.

Для застосування нових цін необхідно зайти в пункт меню Документ - Акт переоцінки,
вибрати необхідний акт і натиснути на кнопку Застосувати переоцінку

.

ВАЖЛИВО! Д ля кор ектного застосування пер еоцінки в пункті меню Акт
пер еоцінки, після вибор у акту пер еоцінки, який пр оводився за допомогою пункту меню
Розр ахунок р оздр ібних і оптових цін за націнкою та кур сом, пр и застосуванні акту
пер еоцінки необхідно вибир ати той центр обліку, який було вказана пр и р озр ахунку
р оздр ібних і оптових цін за націнкою та кур сом.
Якщо змінити Курс валют - Тільки сьогодні, буде проводитися перерахунок цін не за
останнім введеним курсу валют, а тільки за сьогоднішнім.
Якщо змінити Спосіб зміни ціни - Миттєво - в стані складу відразу буде відображатися
змінена ціна.
Виділивши необхідний товар і натиснувши на кнопку Розрахунок еквівалента
роздрібної та оптової ціни у валюті аналізу

Версія 2022
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$ (Налаштування - Параметри - Фін. аналіз - Валюта аналізу)), відкриється повідомлення
(Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

Курс валюти береться самий останній, який був введений в пункті меню Оплата - Курс
валюти. Після цього в стовпці "Екв. роздр. ціна" = 9.09 - ціна у валюті щодо "Поточної
роздрібною ціною" = 200 (9.09 * 22 = 200). Аналогічним способом відображається "Екв.
Оптова ціна" = 8.18
2. Прихід товару був в національній валюті (в нашому випадку в гривні).
Оприбутковували товар з розмірним рядом.
Спосіб розрахунку - Від закупівельної ціни
Курс валют - Тільки сьогодні
Спосіб зміни ціни - Миттєво (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.5)
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Якщо вибрати Спосіб розрахунку - Від еквівалентної ціни, то дані товари не будуть
відображатися, так як у них не вказано Еквівалент ціни у валюті в картці товару. Для того,
щоб вони відображалися, можна виділити їх і натиснути на кнопку Розрахунок еквівалента
роздрібної та оптової ціни у валюті аналізу. Потім вибрати спосіб розрахунку - від
еквівалентної ціни і виконувати вищеописані дії.
Якщо по товару не розраховані еквіваленти роздрібних / оптових цін, то при виборі
пункту в Фільтрі по товару - Без еквівалентної ціни, то в списку товарів буде
відображений тільки такий товар, після чого можна розрахувати для нього еквіваленти
роздрібних / оптових цін.
Даний спосіб зміни роздрібної та оптової ціни від еквівалентної ціни зручний тим, що
при різкій зміні курсу, можна дуже швидко і зручно проводити переоцінку як миттєво, так і
через акт переоцінки. Також на будь-якому з етапів є можливість друку етикеток.
5.5.27 Валютний прайс-лист
Даний пункт меню призначений для формування оптово-роздрібного прайс-листа в
розрізі центрів обліку, валюти і регіонів. Тут можна провести установку оптової та
роздрібної ціни товару, роздрукувати або зберегти звіт в формат Excel, HTML для подальшої
відправки клієнтові.
Після того, як зайшли в даний пункт меню Склад - Валютний прайс-лист відкриється
вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)
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В даному вікні є можливість вибрати зі списку Центр обліку, Валюту і Регіон. Також
зі списку можна вибрати, що буде Відображати дана форма:
· Усі
· Товари
· Товари в наявності
· Послуги
· З роздрібною ціною
· З оптовою ціною

Для більш точного пошуку товару можна скористатися як стандартним Фільтром по
товару, так і Фільтром по товару в якому є можливість ввести Назву товару, Артикул або
Штрих-код. Після введення даних в одне з полів слід натиснути кнопку Оновити

, для

вступу в силу введених значень.
При натисканні на кнопку Друк валютного прайс-листа

, можна відправити

прайс-лист на друк.
Зберегти в Excel
Зберегти в HTML

- експортує прайс-лист в таблицю Excel.
- експортує прайс-лист в HTML формат.

При натисканні на кнопку Копіювати ціни

, відкриється вікно (Мал. 2), в якому є

можливість вказати з якого Центру обліку на який будуть копіюватися ціни, Валюту і
Регіон. Після введення всіх необхідних параметрів натисніть кнопку Копіювати.
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При натисканні на кнопку Задати ціну для обраних товарів

, відкриється вікно

(Мал. 3) для введення Роздрібної і/або Оптової ціни. По завершенню вказівки цін натисніть
на кнопку Записати.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)
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5.5.28 Регіональний прайс-лист
Даний пункт меню аналогічний Валютному прайс-листу, крім відображення. У цьому
пункті меню відображаються регіони в стовпцях, що спрощує перегляд цін по регіонах.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Склад - Регіональний прайс-лист,
відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Насамперед в даному вікні встановлюємо Регіон (Налаштування - Регіон) і зі списку
Центр обліку та Валюту. У Фільтрі по товару вказуємо зі списку, що буде відображатися в
цьому вікні:
· Всі
· Товари
· Товари в наявності
· Послуги

Для більш точно пошуку використовуйте або стандартний Фільтр по товару, або
рядком швидкого пошуку, використовуючи кнопку Умови пошуку

для вибору

параметра пошуку: Назва, Артикул, Штрих-код або Собівартість. Після введення значень
в одне з полів слід натиснути кнопку Оновити
Компанія Торгсофт®
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За допомогою кнопки Налаштування видимості колонок в таблиці

можна

налаштувати відображення колонок з метою економії простору робочої області. Для цього
встановіть/зніміть галочку перемикача поруч з назвою колонки.
Експорт в Excel
Експорт в HTML
Змінити ціну

- експортує прайс-лист в таблицю Excel.
- експортує прайс-лист в HTML формат.
- після натискання на цю кнопку відкриється вікно Параметри зміни

цін на складі (Мал. 2) в якому є можливість Збільшити, Зменшити в процентах / валюті
або Встановити в валюті відпускні ціни. Також вказується для якої ціни буде проводитися
переоцінка: Роздрібна, Оптова. У нижній частині вікна відображається товар, який
переоцінюється. Після введення необхідних даних натискаємо на кнопку Змінити ціну.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

При натисканні на кнопку Копіювати ціни

, відкриється вікно (Мал. 3), в якому є

можливість вказати з якого Центру обліку на який будуть копіюватися ціни, Валюту і
Регіон. Після введення всіх необхідних параметрів натисніть кнопку Копіювати.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

При натисканні на кнопку Роздрукувати регіональний прайс-лист

, можна

відправити прайс-лист на друк.
5.5.29 Розрахунок складських запасів
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції
Автоматичний розрахунок складських запасів. Для швидкого переходу перейдіть за цим
посиланням.
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5.5.30 Середня націнка на торгових точках
Даний пункт меню відображає середню націнку на торгових точках з урахуванням
товарних знижок на складі.
Після того, як зайшли в даний пункт меню відобразиться вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні є можливість перерахувати собівартість після натискання на
відповідну кнопку

, а також роздрукувати дану форму після натискання на кнопку Друк

.

5.6

Звіт

У цьому розділі Ви ознайомитеся з існуючими звітами, які доступні в даній програмі:
· Звіт за період по відділах
· Товарний звіт за період по об'єкту обліку
· Звіт за підсумками за період
· Торговий звіт
· Товарний прибуток по днях за період
· Порівняльний звіт по місяцях
· Повний прайс-лист (всі об'єкти обліку)
· Товарний звіт за період
· Звіт по касі за день
· Узагальнений звіт за день
Версія 2022
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· Звіт по реалізованому товару
· Прайс-лист за видами товару
· Кількісний звіт по проданим товарам
· Звіт по предоплатам клієнтів по замовленнях
· Звіт зі списань товару
· Валові доходи за період
· Виписка за період
· Звіт по валютним продажах
· Звіт з реалізації підакцизних товарів (Декларація акцизного податку)
· Настроювані звіти
· Терміни, які використовуються в фінансових звітах

5.6.1

Звіт за період по відділах

Для перегляду звіту за період по відділах, зайдіть в пункт головного меню Звіт - Звіт за
період по відділах. Відкриється вікно Звіт за місяць. В поле Місяць за допомогою меню,
що випадає виберіть місяць, який Вас цікавить. Після чого, натисніть на кнопку
Розрахувати. Автоматично з'явиться звіт по всіх центрах обліку торгової мережі за вибраний
Вами місяць. Також, є можливість експортувати отримані дані в документ Microsoft Excel
після натискання на кнопку Експорт (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Коротко пояснимо, що відображається в тому чи іншому стовпці.
- Прихід від постачальників:
Стовпчик Собівартість (без приходів від інв.) - в даному стовпчику відображається
вартість товарів, по якій був куплений товар у постачальників;
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Стовпчик Роздріб (без приходів від інв.) - відпускна вартість товарів з врахуванням
відсотка націнки;
- Реалізація:
Стовпчик Сума реалізації (з урахуванням знижок) - на яку суму був реалізований
товар;
Стовпчик Сума вартості по приходу - собівартість проданої продукції;
Стовпчик Сума знижок - загальна сума знижок наданих під час реалізацій;
Стовпчик Виторг - Сума грошей, одержана від продажу.
- Повернення:
Стовпчик Сума повернення - вартість товарів, які були повернуті покупцями;
Стовпчик Сума вартості по приходу - собівартість поверненого товару.
- Склад:
Стовпчик Сума вартості по приходу - собівартість товару, що знаходиться на тому чи
іншому об'єкті обліку;
Стовпчик Роздріб - вартість відпускної ціни товару з урахуванням націнки.
5.6.2

Товарний звіт за період по об'єкту обліку

Для перегляду товарного звіту, Вам необхідно зайти в пункт головного меню Звіт Товарний звіт за період по об'єкту обліку. У вікні необхідно вказати період, за який Ви
хочете переглянути цей звіт. Після вибору періоду натисніть на кнопку Вибрати. Перед
Вами з'явиться сформований звіт за вказаний Вами період (Мал. 1).
Звер ніть увагу! Звіт формується за обраним Вами центром обліку (головна форма
програми, поле Центр обліку).
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

Коротко пояснимо даний звіт.
На початку документа вказується стан складу на початок періоду. Нижче, вказані всі
приходи товару вчинені за період, причому ціна вказується роздрібна (ціна продажу товару).
В кінці даної таблиці вказується загальна сума всіх приходів від постачальників. Окремо
відображаються приходи від внутрішніх переміщень з інших магазинів торгової мережі.
Далі, вказуються повернення від Ваших покупців. Після цього на блакитному тлі вказується
загальна сума приходів.
Нижче розписуються всі витрати здійснені за період, розрахунок з постачальниками,
реалізації (продажі) товару, відправки при внутрішніх передачах на інші магазини торгової
мережі, списання товарів. Після цього переліку вказується загальна сума витрат за обраний
період.
5.6.3

Звіт за підсумкам за період

Для перегляду звіту за підсумками за період, зайдіть в пункт головного меню Звіт Звіт за підсумками за період. Відкриється однойменна форма. В поле Період аналізу
встановіть період, за який Ви хочете переглянути звіт. Після вказівки періоду, перед Вами
автоматично з'явиться звіт про рух грошей по всіх магазинах (центрах обліку) Вашої
торгової мережі. В даній таблиці (Мал. 1) описані результати торгівлі, витрати, списання і
прибуток. Також, у Вас є можливість роздрукувати звіт, натисканням на кнопку Друк
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Стовпчик Баланс по оплатах бонусами визначається як різниця між оплатами
бонусами за товар і поверненнями оплат бонусами при поверненні товару. Це значення
вираховується з Виторгу і Прибутку. Відповідні дані можна додати в друкований звіт (як
налаштувати шаблон друку звіту див. тут).
Колонка Виторг розраховується за такою формулою Сума р еалізацій - Сума повер нень
- Сума оплат бонусами (в цій сумі вр аховані і повер нення оплат бонусами, якщо вони були
за цей пер іод) .
Значення Собівартості реалізацій формується (складається) з суми значень Вартості
по приходу по кожному товару, який був проданий, за аналізований період. Ці значення
беруться з форми Склад- Перелік витрат - таблиця Склад документа по реалізаціям.
Звер ніть увагу, що якщо товар пр одавався в мінус (в настр ойках пр огр ами дозволений
пр одаж в мінус) , то на фор мі Пер елік витр ат по цьому товар у Вар тість по пр иходу буде
дор івнювати 0,00 і пр одаж цього товар у ніяк не вплине на значення Собівар тість
р еалізацій в нашому Звіті по підсумками за пер іод.
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Торговий звіт

Для перегляду торгового звіту, Вам необхідно зайти в пункт головного менюЗвіт Торговий звіт. Після внесення в поле Період аналізу періоду, який Вас цікавить,
автоматично з'явиться торговий звіт по днях в обраному Вами інтервалі часу і по всіх
магазинах Вашої торгової мережі. У нижній частині вікна показані графіки Виторгу і
Прибутку.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Виторг - це та сума грошей, яку Ви отримали в касу від покупок клієнтів. Прибуток =
Виторг - Витрати. Витрати - це кошти витрачені за день, наприклад, на оренду
приміщення, плату за комунальні послуги і т. д. Також, Ви можете роздрукувати товарний
звіт за день, в форматі HTML або Excel, зайшовши в пункт меню Звіт. Якщо магазин не
працював з якихось причин, то Ви зможете поставити цьому магазину Неробочий день і
вибрати причину: Невихід, Хвороба, Вихідний (Дії - Неробочий день). Ще можна
переглянути Рух товару за день, а також Перерахувати собівартість товару.
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Товарний прибуток по днях за період

За допомогою даного пункту меню Ви зможете зробити аналіз товарного прибутку за
кожен день по всім центрах обліку, за вказаний період, а також роздрукувати даний звіт за
обраний день.
Насамперед необхідно вказати Період за який буде відображений звіт (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Даний звіт відображає наступні стовпчики:
· Період:

- Дата
· Центр (и) обліку:

- Виторг
- Виручка
· Разом за день:

- Виторг за день
- Виручка за день
За відображення стовпців відповідає пункт меню Налаштування - Видимість
колонок, поставте "галочку", навпроти необхідного для відображення:
· Період
· Виторг за день
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· Виручка за день
· Виторг
· Виручка

За вибір центрів обліку відповідає пункт меню Дії - Вибір центрів обліку, поставте
"галочку", навпроти необхідних для відображення і натисніть на кнопку Вибрати (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

У нижній частині вікна відображаються два графіка:
графік зліва - відображає Виторг і Виручку по днях обраного періоду;
графік праворуч - відображає Виторг і Виручку в процентному співвідношенні по
центрам обліку.
Вар то відзначити, для отр имання достовір них р езультатів необхідно пер ер ахувати
собівар тість після натискання на кнопку Пер ер ахувати собівар тість

.

Можна змінити відображення графіка вибравши Розрахунок підсумків зі списку:
· сума значень
· середнє значення
· мінімальне значення
· максимальне значення
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Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.

Оновити

- оновлює дані отримані раніше.

Неробочий день

- на зазначеній даті натискаємо цю кнопку, відкриється вікно

(Мал. 3) з вибором Центру обліку, Дати і Причини: Невихід, Хвороба, Вихідний. Також
можна залишити Коментар.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

Видалити неробочий день
Товарний звіт за день

- видаляє зазначений неробочий день.
- після натискання на кнопку слід вибрати зі списку:

Товарний звіт за день (Мал. 4), Друк в форматі HTML, друк в форматі Excel.
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.4)

Рух товару за день

- після натискання на цю кнопку, виділивши необхідний день,

відкривається вікно Рух товару (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

За допомогою даного пункту меню Ви зможете проводити аналіз товарного прибутку за
кожен день, а також подивитися підсумки з виручки і виторгу за весь період як з кожного
центру обліку, так по всім. За необхідності, є можливість роздрукувати звіт за обраний день.
5.6.6

Порівняльний звіт по місяцях
Для перегляду порівняльного звіту по місяцях, Вам необхідно зайти в пункт головного

меню Звіт - Порівняльний звіт по місяцях. В полі Центр обліку, за допомогою меню, що
випадає, оберіть Центр обліку, після чого автоматично з'явиться звіт про рух грошей по
місяцях, де Ви можете проаналізувати, наприклад, в який місяць було продано товару на
найбільшу суму грошей. Також можно подивитися звіт за всією торгівельною мережею,
вибравши в переліку назву торгівельної мережі.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)
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Якщо по періоду ще не було аналізу, для перегляду даних необхідно натиснути кнопку
Розрахунок і у вікні, вибрати період (місяць), за яким потрібно подивитися звіт, після цього
по даному періоду відобразяться дані.
Таблиця містить наступну інформацію:
1. Місяць.
2. Прихід:
· Прихід товару за ціною постачальника (без приходів від інвентаризації та комплектів) -

сума за ціною постачальника пр иходів без ур ахування початкових залишків і пр иходів
від інвентар изації.
· Прихід товару по роздробі (без приходів від інвентаризації та комплектів) - сума за

р оздр ібними цінами пр иходів без ур ахування початкових залишків і пр иходів від
інвентар изації. Сума за р оздр ібними цінами в момент опр ибуткування.
3. Списання - відображається Собівартість усі списань товарів, крім Списання
комплектації та Списання розукомплектації.
4. Реалізація:
· Реалізація - сума реалізацій за період аналізу;
· Собівартість реалізації;
· Сума знижок реалізації - фактична сума знижок товар у в р еалізації;
· Націнка реалізації - пр оцентне співвідношення суми собівар тості р еалізації до суми

р еалізації з ур ахуванням знижки.
5. Повернення:
· Повернення - сума повер нень за пер іод аналізу;
· Собівартість повернення - ціна постачальника + додаткова собівар тість товар у,

отр имані з пр ибуткової накладної, пов'язаної з документом повер нення;
· Повернення в роздрібних цінах - сума повер нень за р оздр ібною ціною, яка була в

момент р еалізації
6. Оборот - відображається Виторг - сума р еалізацій (з ур ахуванням знижки) - сума
повер нень (з ур ахуванням знижки)
7. Склад:
· Залишок товару на кінець періоду за собівартістю - кількість товар у на складі на

кінець пер іоду помножене на собівар тість пер іоду аналізу
· Залишок товару на кінець періоду за роздрібними цінами - кількість товар у на складі

на кінець пер іоду помножене на поточну р оздр ібну ціну центр у обліку;
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· Залишок товару на кінець періоду за оптовими цінами - кількість товар у на складі на

кінець пер іоду помножене на поточну оптову ціну центр у обліку;
· Кількість товару на складі на кінець періоду - кількість товар у на складі на останній

день пер іоду.
8. Прибуток:
· Витрати - сума за фінансовими документами, що відносяться до статей фінансового

аналізу, позначених як "Витр ата";
· Баланс за сертифікатами;
· Товарний прибуток - сума р еалізацій (з ур ахуванням знижки) - сума повер нень (з

ур ахуванням знижки) - собівар тість р еалізацій + собівар тість повер нень собівар тість списань.
· Прибуток - сума р еалізацій (з ур ахуванням знижки) - сума повер нень (з ур ахуванням

знижки) - собівар тість р еалізацій + собівар тість повер нень - собівар тість списань
(без ур ахування комплектів) - сума витр ат + баланс по подар унковим сер тифікатам
За допомогою кнопки Експорт можна зберегти звіт у форматі таблиці Excel.
5.6.7

Повний прайс-лист (всі об'єкти обліку)

Для перегляду повного прайс-листа товарів, які є у всіх складах магазинів торгової
мережі, зайдіть в пункт головного меню Звіт - Повний прайс-лист (всі об'єкти обліку).
Відкриється вікно Підготовка до друку. При натисканні на кнопку Переглянути звіт і
закрити форму, Ви маєте можливість переглянути даний прайс-лист на екрані монітора.
Після закриття вікна зі звітом Ви повернетеся до головної форми програми. При натисканні
на кнопку Перегляд звіту, відкриється те саме вікно, але після закриття Ви повернетеся до
вікна Підготовка до друку.
Також, у Вас є можливість роздрукувати даний прайс-лист, як з форми перегляду звіту
(кнопка зліва вгорі

), так і у вікні Підготовка до друку, після натискання на кнопку Друк

... з'явиться форма налаштування друку, звідки Ви зможете роздрукувати даний прайс -лист.
У разі, якщо потрібно відправити кому-небудь Повний прайс-лист, існує кнопка у вікні
Попереднього перегляду - Експорт

, після натискання на яку відкриється список (Мал.

1) з вибором формату в якому буде здійснюватися експорт на Ваш комп'ютер, після чого
можна відправити файл, наприклад клієнтові.
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

5.6.8

Товарний звіт за період
Для перегляду товарного звіту за період, зайдіть в пункт головного меню Звіт -

Товарний звіт за період, відкриється однойменне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні слід вказати, Період звітності і Час продажів, які Вас цікавлять. Далі,
якщо хочете, щоб відобразився звіт тільки по діючому центру обліку, поставте галочку
лівіше напису Тільки по "назва поточного центру обліку", якщо ж Ви хочете переглянути
звіт по всіх магазинах Вашої торгової мережі, тоді галочку ставити не потрібно. При
необхідності можна вказати Підприємство в однойменному полі.
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

723

Торгсофт 2022.0.17

Варто відзначити, що в даному звіті існує рольове управління по перемикачу Тільки по
"назва поточного об'єкта обліку". У пункті меню Налаштування - Параметри - вкладка
Роль - вибираємо цікаву для нас роль і ставимо галочку навпроти перемикача
"Приховувати" Тільки по поточний центр обліку "на формі" Товарний звіт за період ".
Потім встановіть перемикач на Вид торгівлі, який Вас цікавить:
· Роздріб;
· Опт;
· Спільно.

Відповідно, сформується звіт по товару в роздріб, опт, або звіт буде містити всі товари
продані за період. Після цього виберіть потрібний Формат звіту:
· Список товару. Звіт буде мати наступний вигляд (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2018.0.6)

o Групувати - за допомогою даного перемикача товарний звіт за період (список
товару) буде згруповано по товарах, тобто продажі одного і того ж товару будуть
об'єднані (Мал. 3). Без активного перемикача Групувати кожний продаж
виводиться окремим рядком.
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· Розбити по чеках (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2018.0.6)

· Розбити по видам товару (Мал. 5):
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Мал. 5 (Версія програми 2018.0.6)

o Групувати - за допомогою даного перемикача товарний звіт за період за видами
товару буде згруповано по товарам, тобто продажу одного і того ж товару будуть
об'єднані (Мал. 6). Без активного перемикача Групувати кожний продаж
виводиться окремим рядком.
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Мал. 6 (Версія програми 2018.0.6)

При необхідності можна додати поле Ціна (для цього необхідно налаштувати шаблон
друку в пункті менюНалаштування - Налаштування шаблонів друку - Товарний звіт за період
за видами товару). Поле "Ціна" - це сер едня р оздр ібна ціна за всіма чеками за пер іод
звіту.
· Розбити по відділах (Мал. 7).
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Мал. 7 (Версія програми 2018.0.6)

Відповідно, звіт розіб'ється або в алфавітному порядку в залежності від назви товару,
або за чеками, або розіб'ється за видами товару (дерево видів).
Для Товарного звіту по переліку товару також є можливість встановити перемикач
Включати фотографії товару в формування звіту (потрібно більше часу). Як додати фото
в шаблон звіту читай тут. Звіт з фото матиме такий вигляд (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 2018.0.6)

Для формування звіту натисніть на кнопку Створити звіт. Сформується відповідний
звіт, який можна роздрукувати у вікні, що з'явилося Preview після натискання на кнопку
Print

.
У шаблон друку товарних звітів за період (без групувань), а саме в Товарний звіт за

період (список товару), Товарний звіт за період за видами товару, Товарний звіт за
період по відділах і Товарний звіт за період по чекам можна додати поля Коментар
накладної , Підготовка до продажу, Тип знижки і поле Коментар в набір даних
Повернення. При групуванні дані поля не заповнюються. Можна додати дане Сума
собівартості (Сума собівар тості = Кількість * Собівар тість) . Також можна вивести
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інформацію по собівартості за допомогою набору даних Собівартість реалізації за
центрами обліку, який містить наступні поля:
· Центр обліку;
· Сума реалізації;
· Кількість реалізацій - кількість документів реалізації;
· Собівартість реалізації - собівартість, яка проставлена в документі реалізації для

розрахунку прибутку (НЕ собівартість, яка є актуальною на час перегляду звіту).
5.6.9

Звіт по касі за день

Для перегляду суми грошей отриманих в касу за день, необхідно зайти Звіт - Звіт по
касі за день. У вікні необхідно задати число (дату), яке

Вас цікавить. Також, якщо

необхідно, виберіть касу для якої необхідно створити звіт, після чого натисніть на кнопку
Переглянути (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Сформується звіт по діючому центру обліку. В даному звіті Ви можете бачити залишки
грошей в касі на початок обраного дня, які продажі (приходи в касу) і які повернення (відхід
грошей з каси) були проведені за обраний день. Крім того, тут можна бачити який саме
покупець здійснив ту чи іншу покупку. Також, цей звіт можна роздрукувати з вікна, що
з'явилося Preview після натискання на кнопку Print

. В поле Бухгалтерська виручка

відображається сума грошей, яка була отримана в дану касу з інших кас того ж центру обліку
або інших центрів обліку за допомогою функції здати виручку.
Також, цей звіт можна переглянути з форми Реалізація після натискання на кнопку Звіт
по касі за день
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5.6.10 Узагальнений звіт за день
Узагальнений звіт за день (Звіт - Узагальнений звіт за день) призначений для
власника магазину. У ньому можна побачити узагальнену інформацію про рух грошей у
встановленій касі діючого центру обліку за різними фінансовими операціями. У звіті можна
отримати інформацію про те, коли був відкритий і закритий касовий день.
Довідка. Попер едній касовий день закр ивається, а поточний відкр ивається по одній
події - пер ша фінансова опер ація по даній касі поточного дня. За умови, що в
налаштуваннях пр огр ами стоїть налаштування Закр иття касового дня обов'язково.

Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

Також, можна отримати інформацію про продавців, які працювали в обраний день,
залишок суми в касі на початок дня. Можна отримати інформацію про загальну кількість
чеків реалізацій і чеків повернень, а також кількість цих чеків окремо. Крім того, є
інформація про суму реалізацій за готівковим і безготівковим розрахунком, про суму
повернень, про суму інших витрат і прихід (фінансові операції з обраної каси не пов'язані зі
складськими документами), сума інкасацій і наявність грошей в касі на кінець дня.
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5.6.11 Звіт по реалізованому товару
Для перегляду товару, який був реалізований за певний проміжок часу, зайдіть в пункт
головного меню Звіт - Звіт по реалізованому товару. Відкриється відповідне вікно (Мал.
1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В поле Період аналізу вказується інтервал часу, за який Ви хочете переглянути
відпущений Вами товар. Перемикач Показувати валюту і ціну закупівлі товару - дає Вам
можливість налаштувати звіт, де з'явилася можливість додавати поля: "Ціна закупівлі в
валюті", "Ціна закупівлі в нац. Валюті", "Валюта закупівлі". При вибраному
налаштуванню "Розраховувати останню закупівельну ціну" - "По центру обліку". Якщо
в фільтрі обраний Центр обліку, то закупівельні ціни визначаються для нього, якщо ж
Центр обліку не обраний - визначаються для кожного документа в залежності від його типу
(Прихід - на який центр обліку надійшов товар, Реалізація - з якого центру обліку був
продаж і т.д.).
Видимість налаштувань і даних управляються правами доступу користувача "Дозволено бачити закупівельні ціни".
В поле Центр обліку виберіть центр обліку, який Вас цікавить. Після чого натисніть на
кнопку Записати. Сформується звіт, в якому буде вказано товар, проданий за готівку, товар,
який був повернений і за який було повернено гроші покупцеві, також, буде вказано товар,
який був відпущений в борг (наприклад, VIP клієнтам) (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)

В даному звіті Ви можете бачити, який саме товар, в якій кількості, за якою ціною, з
якою знижкою, на яку суму і номер чека, був проданий, повернений, або був відпущений в
борг.
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5.6.12 Прайс-лист за видами товару і виробниками
Для перегляду прайс-листа за видами товару, зайдіть в пункт головного меню Звіт Прайс-лист за видами товару, відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні необхідно встановити перемикачі навпроти необхідного Виду товару,
Виробника і Центру обліку. Далі виберіть одне з видів відображення товару в звіті (Назва
товару або Назва моделі), а також відображення цін (роздріб, опт, опт / роздріб). Також,
встановіть Впорядкування видів товару:
· В порядку введення;
· За назвою (потрібно більше часу).

Якщо встановити перемикач Показувати тільки товар в наявності - буде
відображатися тільки такий товар, який є в наявності.
Після цього, натисніть на кнопку Записати. Відкриється сформований звіт по
існуючому товару, де буде вказано назву товару/моделі, а також його ціна. У Вас є
можливість його роздрукувати за допомогою кнопки Print
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)
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5.6.13 Кількісний звіт по проданим товарам
При виклику кількісного звіту по проданим товарам (Звіт - Кількісний звіт по
проданим товарам) користувачеві на початку необхідно вибрати Центр обліку та Період
аналізу у відповідних полях, після чого необхідно натиснути на кнопку Записати (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Відкриється звіт в якому у відповідних колонках користувач може отримати
інформацію про назву товару, який продавався або повертався, його артикул, штрих-код,
скільки даного товару продалося, які повернулися, різниця між реалізацією, поверненням і
залишком цього товару на момент отримання звіту. В кінці звіту виводиться інформація про
те, скільки саме артикулів було реалізовано, загальна кількість продажів, повернень і
різницю між продажами і поверненнями.
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.6)

Даний звіт можна роздрукувати на принтері натиснувши на кнопку
експортувати в будь-який із зручних користувачеві документів -

(Print), або

(Export).

5.6.14 Звіт по предоплатам клієнтів по замовленнях
При виклику звіту по предоплатам клієнтів по замовленнях (Звіт - Звіт по
предоплатам клієнтів по замовленнях), користувачеві спочатку необхідно вибрати центр
обліку і період аналізу у відповідних полях. Після чого, необхідно натиснути на кнопку
Записати (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)
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В даному звіті (Мал. 2) користувач може бачити передоплати за оформленими
замовленнями за обраний період і використані передоплати, тобто ті передоплати, які були
використані при повній, або частковій оплаті замовлення. Дану інформацію можна побачити
у відповідних стовпчиках, також, в даному звіті можна побачити інформацію про клієнта
(ПІБ), дату прийняття передоплати, або факту використання внесеної передоплати при
частковій або повній оплаті замовлення.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

5.6.15 Звіт зі списань товарів
При виклику звіту зі списань товару (Звіт - Звіт зі списань товару) користувачеві
спочатку необхідно вибрати центр обліку і період аналізу у відповідних полях. Також можна
поставити галочки навпроти відповідного поля:
· Групувати за товаром;
· Показувати списання комплектації / розукомплектації;
· Показувати списання виробництва;
· Групувати за виробничим актом. Даний перемикач стає доступним після

активації Показувати списання виробництва. Цим перемикачем звіт зі
списань буде згруповано по виробничому акту, тобто списані товари будуть
відокремлені один від одного відповідним виробничим актом, при цьому буде
вказано номер і дата виробничого акта.
Пр и одночасній установці пер емикачів Гр упувати за товар ом і Гр упувати за
вир обничим актом додано вимикання відповідного пер емикача згідно з текстом
інфор маційного повідомлення.
Після чого, необхідно натиснути на кнопку Записати (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Відкриється звіт в якому у відповідних стовчиках можна отримати інформацію про
назву списаного товару, дату списання, артикул, штрих-код, кількість, ціну, суму і
собівартість списаного товару, а також про суму собівартості.
Варто відзначити, що по кожній групі відображаються проміжні підсумки.

Мал. 2 (Версія програми 9.3.6)

Даний звіт можна роздрукувати на принтері натиснувши на кнопку
експортувати в будь-який із зручних користувачеві документів -

(Print), або

(Export).

Для того, щоб побачити номер виробничого акта за яким був списаний товар, в шаблон
друку Звіту зі списань товару Ви можете додати поле Номер виробничого акта. Як
налаштувати шаблон друку див. тут.
Версія 2022
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5.6.16 Валові доходи за період
Звіт за валовими доходами за період (Звіт - Валові доходи за період) служить для
контролю грошей, які надійшли як в касу, так і на розрахунковий рахунок, по днях і за
певний період часу. В даний звіт включаються і підсумовуються тільки операції, які
проходять по касі, або по розрахунковому рахунку, які відносяться до статті фінансового
аналізу Торгова виручка, без урахування повернень і будь-яких інших фінансових операцій.
Даний звіт корисний при заповненні книги за формою №10, яка заповнюється приватним
підприємцем в Україні при здачі квартального звіту в податкову інспекцію.
При виборі даного пункту відкриється вікно Вибір умов для звіту за валовими
доходами (Мал. 1). У відповідних стовпчиках (Центри обліку, Каси, Розрахункові
рахунки), є можливість за допомогою "галочок" вибрати об'єкти, що цікавлять, для
складання звіту. При натисканні на кнопки Обрати все і Очистити, можна відповідно
розставити, або прибрати всі "галочки". Після вибору, потрібно натиснути на кнопку
Вибрати (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Відкриється вікно в якому буде представлений сам звіт (Мал. 2). Із звіту можна
отримати інформацію про обрані центри обліку, каси, розрахункові рахунки. У таблиці буде
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вказано день і сума, яка надійшла в касу від торгової виручки. В кінці таблиці буде вказано
кількість фінансових днів і загальна сума надходжень за обраний період.

Мал. 2 (Версія програми 9.3.6)

Даний звіт можна роздрукувати на принтері натиснувши на кнопку
експортувати в будь-який із зручних користувачеві документів -

(Print), або

(Export).

5.6.17 Виписка за період
Звіт Виписка за період (Звіт - Виписка за період) служить для звірки стану
розрахункового рахунку або каси. Крім того, він служить для звірки банківських операцій по
днях і фінансових операцій проведених через програму Тор гсофт. В даному звіті (Мал. 1)
відображаються рухи по касі або розрахунковому рахунку з наступною інформацією: Дата,
Валюта, Вхідний залишок, Витрата, Прихід, Вихідний залишок у відповідних стовпчиках.
Також, доступні фільтри по Періоду, Центру обліку, Касі, або Розрахунковому рахунку в
залежності від того на який вкладці знаходиться користувач.
Внизу форми представлена загальна сума прибутків та витрат в обрану касу або
розрахунковий рахунок за певний період. Крім того, є можливість роздрукувати даний звіт
після натискання на кнопку Друк.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

5.6.18 Звіт по валютних продажах
За допомогою даного звіту є можливість подивитися валютні продажі в певному центрі
обліку та підвести підсумок, скільки валюти знаходиться в касі, програма автоматично
перераховує за вказаним курсом, а також скільки в національній валюті.
Насамперед потрібно вказати Період за який буде показаний звіт. Якщо поле Центр
обліку не вказувати, то буде відображено звіт по всім центрам обліку, де є каса у валюті. У
разі, якщо Центр обліку зазначений, звіт буде проведений за вказаним центром обліку
відповідно. Також для того, щоб зробити звіт більш "вузьким", можна вказати:
· Валюту;
· Форму оплати - готівковий або безготівковий розрахунок;
· Касу;
· Розрахунковий рахунок.

Після вказівки всіх необхідних параметрів, вікно буде мати такий вигляд (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Дане вікно відображає наступні стовпчики:
· Дата
· Підстава
· Сума в національній валюті
· Курс
· Сума в валюті
· Валюта
· Одержувач
· Відправник

Стовпець Сума в валюті має надписи:
кас - був проведений розрахунок готівкою, гроші надійшли в касу;
бн - був проведений безготівковий розрахунок, гроші надійшли на вказаний в
налаштуваннях розрахунковий рахунок.
У нижній частині вікна можна побачити, скільки всього грошей в валюті (Разом у
валюті) і скільки грошей у національній валюті (Разом в нац. валюті).
За допомогою даного звіту Ви зможете подивитися, скільки грошей у валюті у певному
центрі обліку, а також, скільки грошей в національній валюті за вказаним курсом. Програма
автоматично перераховує в національну валюту тільки за умови, що курс валюти заданий в
налаштуваннях.
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5.6.19 Звіт по реалізації підакцизних товарів (Декларація акцизного податку)
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції
Декларація акцизного податку Для швидкого переходу перейдіть за цим посиланням.
5.6.20 Настроювані звіти
Даний пункт меню призначений для створення своїх власних звітів. Повний опис по
використанню Настроюваних звітів можна прочитати тут.
5.6.21 Терміни, які використовуються в фінансових звітах
Товарний прибуток = Сума реалізацій (з врахуванням знижки) - Сума повернень (з
врахуванням знижки) - Собівартість реалізацій + Собівартість повернень - Собівартість
списань.
Прибуток = Товарний прибуток - Витрати.

Пр имітка
Пункти, що входять в статті Витрат Ви можете переглянути та додати на формі Баланс
за статтями фінансового аналізу (пункт головного меню Оплата - Баланс за статтями
фінансового аналізу). В даному вікні в полі Період аналізу вкажіть, що цікавить Вас.
Також в поле Торгова мережа вкажіть необхідний центр обліку Вашої торгової мережі.
При натисканні на кнопку Змінити перед Вами відкриється вікно Статті аналізу
фінансових операцій. На даній формі Ви можете додати, змінити, або видалити будь-яку з
необхідних Вам операцій.
За допомогою даного фінансового аналізу Ви можете ввести свої особисті фінансові
витрати, наприклад, сімейний бюджет. На формі Статті аналізу фінансових операцій Ви
можете в пункті Витрати занести, наприклад, пункти: Харчування, Кварт. плата, Одяг і т.д.
Звер ніть увагу. На формі Баланс за статтями фінансового аналізу вказуються тільки ті
позиції, за якими в обраний період відбувався рух грошей.

Прихід - яка кількість (одиниць) товару і на яку загальну суму було закуплено товар за
даний період;
Реалізація - кількість одиниць товару і сума продажів за даний період;
Повернення - кількість одиниць товару і сума повернень за даний період з урахуванням
знижки;
Собівартість повернення - Ціна постачальника + Додаткова собівартість товару,
отримані з прихідної накладної пов'язаної з документом повернення;
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Собівартість реалізації - Ціна постачальника + Додаткова собівартість товару,
отримані з прихідної накладної пов'язаної з документом реалізації;
Сума знижок - сума різниці між роздрібною ціною в момент створення документа і
фактичною сумою продажу товару;
Націнка реалізації - процентне співвідношення суми собівартості реалізації до суми
реалізації з врахуванням знижки;
Собівартість товару на кінець періоду - загальна собівартість всього товару на всіх
центрах обліку на кінець обраного періоду;
Кількість товару на кінець періоду - кількість товару на складі на останній день
періоду;
Вал за період - кількість грошей, що надійшли в касу за обраний період, тобто сума
реалізацій (з врахуванням знижки);
Кількість товару - кількість товару;
Вартість товару по прайсу - сума за цінами товару за прайсом центру обліку до якого
належить документ на даний момент часу;
Собівартість товару - сума цін всіх товарів, куплених у постачальників;
Націнка прайсу до собівартості - середня націнка по всім товарам в торговій мережі;
Повернення - кількість одиниць товару і сума, на яку було повернуто товар, з
врахуванням знижки;
Собівартість повернення - Ціна постачальника + Додаткова собівартість товару,
отримані з прихідної накладної, пов'язаної з документом повернення.
Борг перед постачальниками - сума, яку Ви повинні повернути за придбаний товар
постачальнику.

5.7

Аналіз

Тут ми розглянемо такі пункти:
· Період
· Аналіз стану на складах
· Динаміка заборгованості клієнтів
· Аналіз реалізації за видами товару
· Порівняльний аналіз виторгу за видами товару
· Аналіз виручки від реалізації по виробникам товарів
· Аналіз виручки за постачальниками
· Аналіз реалізації за сезонами
· Аналіз собівартості за періодами
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· Кількісний аналіз реалізації
· Аналіз продажів товару постачальника на реалізації
· Дослідження виручки за видами товару
· Аналіз прибутковості прибуткової накладної
· Аналіз товару, що залежався
· Аналіз продажів фіскального товару
· Аналіз покупок роздрібних клієнтів
· Прибутковість реалізацій за період
· Аналіз кількості чеків за сумами
· Аналіз впливу ціни продажу на прибуток
· Аналіз руху товару по партіях поставки
· Аналіз облікової ціни товару
· Рейтинг продаваності розмірів
· Аналіз торгової виручки
· Аналіз реалізацій по постачальниках і торговим точкам
· Аналіз залишків товару
· Аналіз надпланового прибутку
· Аналіз вартості бізнесу
· Аналіз залишків:
· Аналіз залишків за термінами реалізації.
· Аналіз залишків за термінами зберігання.
· Аналіз залишків по видам товару
· Аналіз реалізацій по підприємству
· Аналіз руху товару по підприємству поставки
· Аналіз собівартості залишків товару
· Аналіз інтенсивності продажів
· ABC та XYZ аналіз
· Отримання знижки дня народження
· Аналіз активності покупців
· Аналіз використання знижок
· Аналіз руху бонусів
· Центр управління асортиментом
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Період

Для перегляду повного звіту за вибраний місяць, зайдіть в пункт головного меню
Аналіз - Період. Відкриється вікно Період (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Спочатку виберіть в поле Центр обліку за допомогою меню, що випадає - центр обліку,
який Вас цікавить. Потім, виберіть місяць та рік, за який Ви хочете переглянути інформацію
по Вашому магазину. Після чого, натисніть на кнопку Оновити. У правій частині екрану
з'явиться інформація по вибраному центру обліку. Крім того, за допомогою фільтру Торгова
мережа (доступний, якщо активовано кілька торгових мереж в пункті меню Налаштування
- Параметри - Торгова мережа), Ви можете вказати торгову мережу, по якій будуть
розраховані підсумки роботи. Якщо фільтр встановлений, то підсумки по періоду будуть
розраховуватися тільки за центрами обліку, які належать до даної торгової мережі. При
друку (кнопка Друк

), в заголовку вказується по чому підсумки (за всіма центрам обліку,

по конкретній торговій мережі, по конкретному центру обліку). Варто відзначити, що якщо
вказаний конкретний центр обліку, то будуть розраховані підсумки за вибраним центром
обліку, незалежно від зазначеної торгової мережі.
За допомогою налаштування Розраховувати за довільним періодом можна
розрахувати інформацію за періодом, який Вас цікавить. Для цього необхідно активувати
перемикач і вказати потрібний Період у відповідному полі, яке знаходиться вище
перемикача. Варто зазначити, що при розрахунку за довільним періодом, інформація про
нараховану зарплату не відображатиметься (інформація в області Виплати зарплати
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відображається тільки при розрахунку по певному періоду). Виплата зарплати
відображається в разі активованої додаткової опції Розрахунок зарплати.

ШЯкщо

ви не встановили конкретний центр обліку та не встановлена настройка

Розраховувати за довільним періоду, то значення Нараховано і Виплачено
розраховується.

ШЯкщо

ви не встановили конкретний центр обліку, але встановлена настройка

Розраховувати за довільним періоду, то сума Нараховано не розраховується (завжди
нуль), а сума Виплачено розраховується.

ШЯкщо обрано конкретний центр обліку, то не залежно від

того розраховуємо по

періоду або за довільним періоду, сума Нараховано не розраховується (завжди нуль),
сума Виплачено розраховується.
На даній формі Ви можете закрити той чи інший період (місяць), після натискання на
кнопку Зміна стану

. Дана операція необхідна для того, щоб Ви могли контролювати

середню собівартість товару.
Зміна стану

містить такі підпункти

· Закрити період - відбувається закриття періоду з перевіркою відкритих документів

Прокату, Замовлень, Резервів і т.п., документи, які не завершені. Якщо такі
документи знайдені, то програма не дасть закрити такий період. Також
розраховується собівартість товарів, відбувається оновлення статистик і індексів.
Автоматично створюється контрольна точка, після закриття періоду. Рекомендується
регулярно проводити закриття періоду для збільшення продуктивності Аналізів, які
використовують стан складу на дату.
· Відкрити період - відкриває заблокований / закритий період.
· Блокувати період - цей режим закриває період без перевірки відкритих документів.

Автоматично створюється контрольна точка, після блокування періоду.
· Розблокувати період - дозволяє Власнику відкривати будь-який період. При такому

розблокуванні немає перевірки:
- чи відкритий наступний період,
- не відбувається оновлення статистик і індексів,
- не створюється контрольна точка, після розблокування.
· Створити контрольну точку - доступна при заблокованому періоді. Є можливість

створити / встановити / перестворити контрольну точку на будь-якому закритому /
заблокованому періоді. Це дає можливість створити
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попередньому місяці, не відкриваючи наступні і мати доступ до документів закритого
/ заблокованого періоду.
ВАЖЛИВО! Пр и відкр итті / закр итті пер іоду (не кінцевого) , пр огр ама автоматично
відкр иє / закр иє наступні або попер едні пер іоди в залежності від обр аної опер ації (відкр ити
пер іод або закр ити пер іод) .
Пояснимо, що таке середня собівартість товару на прикладі.
У нас закритий місяць квітень, де середня собівартість товару склала 10грн / шт. і
такого товару було 10шт (ця інформація розраховується при закритті місяця і зберігається в
системі). В наступному місяці (травні), даний товар приходив на певний центр обліку 3 рази.
1-ий раз зайшло 3од. товару за ціною 10грн / шт, 2-й - 2од. за ціною 15грн / шт. і в 3-й - 4од.
за ціною 20грн / шт. Розрахуємо середню собівартість товару за травень місяць. Для початку
розрахуємо загальну вартість товару в травні:
3х10+2х15+4х20=140
Для того, щоб дізнатися середню собівартість, необхідно отриману суму розділити на
кількість прийшов товару:
140/(3+2+4)=15,6
Далі слід врахувати собівартість цього ж товару за квітень (10шт. По 10грн / шт.). Для
цього:
10х10+15,6х9)/19=12,6, де
19-загальна кількість товару за квітень і травень.
Отримане число і є собівартість даного товару на кінець травня.
Якщо ж квітень не був закритий, а був закритий березень, тоді при розрахунку
собівартості товару на кінець травня також буде враховуватися середня собівартість товару і
за березень. Отже, отримана цифра буде порахована з більшою похибкою.
Виходячи з цього, рекомендується закривати кожен місяць для реального фінансового
стану Вашого магазину.
Але в разі закриття, наприклад, березня 2009р. Вам необхідно спочатку закрити всі
попередні місяці.
Також, для повного контролю стану складу, а отже, собівартості товару, необхідно
перед закриттям кожного місяця перевіряти від'ємні залишки товару на складі. Це можна
зробити на формі Період після натискання на кнопку Друк від'ємних залишків періоду
. Якщо такі залишки виявлені, рекомендуємо провести інвентаризацію за від'ємними
залишками на складі. Під час інвентаризації, бажано усунути всі від'ємні залишки. Також,
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бажано проводити інвентаризацію останнім числом місяця. Щоб уникнути повторних появ
від'ємних залишків, рекомендуємо відразу після інвентаризації, провести закриття періоду.
Слід звернути увагу, що в разі, якщо користувач працює з подарунковими
сертифікатами, то баланс по ним вираховується наступним чином: Сума проданих
сертифікатів - Сума використаних сертифікатів. Даний показник впливає на загальний
прибуток.
Цей показник був введений в розрахунок прибутку в зв'язку з тим, що подарунковий
сертифікат може бути проданий клієнту за меншу суму, ніж його номінал (продається
сертифікат за 50грн, а його номінал становить 100грн). Таким чином втрати в загальному
прибутку складуть 50грн (50 (ціна сертифіката) -100 (його номінал)), що неодмінно має
враховуватися. Якщо ціна продажу сертифіката та його номінал збігаються, то баланс за
сертифікатами ніяк не вплине на загальний прибуток (сума проданих сертифікатів = сума
використаних сертифікатів).
Також, є можливість зробити Розрахунок собівартості натисканням на кнопку

.

· Розрахунок собівартості може привести до зниження продуктивності системи при

багатокористувацькій роботі.
· Розрахунок собівартості доцільно проводити перед формуванням звітів за місяць.

Якщо звіти формуються по закритому періоду, то розраховувати собівартість не
потрібно.
· У торговій мережі собівартість може бути розрахована тільки на центральному

комп'ютері мережі, на який збираються всі прибуткові складські документи.
· Якщо аналіз інформації проводиться на декількох комп'ютерах (в локальній мережі

на одному сервері), то досить розрахувати собівартість на одному з них, інші будуть
використовувати готову інформацію.
При розрахунку собівартості за конкретним періодом, якщо за товаром не було руху, а в
цьому періоді його собівартість не розраховувалась, то вона не буде розраховуватися, а буде
взята з попереднього періоду.
Додано ознаку, що за періодом створені контрольні точки (відображається у вигляді
піктограми стану складу). Якщо період відкритий, і у нього встановлено дана ознака - це
погано, тому що зміни складських документів в цьому періоді не впливають на стан складу
на дату після цього періоду.

Звер ніть увагу!
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У р озр ахунку "Націнка р еалізації" бер уть участь тільки р еалізації, у яких є
собівар тість (пр одаж в мінус і пр одаж послуг не вр аховуються в даному р озр ахунку) .
А в Списання потрапляє Списання пр и комплектації, Списання матер іалів на
вир обництво, Списання відходів вир обництва, Списання інвентар изації, Списання пр и
р озбор і товар ів з кор обки (не потрапляє Списання пр и р азукомплектації) .
У цьому ж вікні можна Видалити статистику закритих періодів після натискання на
кнопку

. Варто відзначити, при виконанні даної дії потрібно ввести номер Вашої ліцензії.

Ця інформація знадобиться для виконання даної дії. Номер ліцензії можна подивитися в
пункті меню Допомога - Про програму.
Детальніше про Видалення статистик закритих періодів можна прочитати тут.
5.7.2

Аналіз стану на складах

За допомогою пункту меню Аналіз - Аналіз стану на складах, є можливість
подивитися залишки на складах третього рівня. При виборі якогось Центру обліку, буде
відображено стан складу не тільки за обраним, але і по всіх підпорядкованих йому складах.
Для початку, слід скористатися фільтром Центр обліку (Мал. 1 (1)) в якому потрібно
вибрати Центр обліку, або склад.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)
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На даній формі є можливість роздрукувати звіт, після натискання на кнопку Друк
(Мал. 1 (4)). Також, є Додатковий фільтр (Мал. 1 (2)), в якому можна вибрати:
· Товар в наявності
· Весь товар
· Тільки з нульовою кількістю
· Тільки з від'ємною кількістю
· Тільки з нульовою і від'ємною кількістю
· Закінчується товар
· Товар, який треба замовити

Можна також скористатися фільтром по товару (Мал. 1 (3)), після натискання на
кнопку відкриється вікно (Мал. 2)

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

де можна вибрати:
· Сезон
· Постачальника
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· Виробника, колекцію, торгову марку
· Вид товару
· Ввести штрих-код (Всі, Виробника, Власний)

Після вибору всіх необхідних даних, натисніть кнопку Вибрати. Буде відображена
інформація з урахуванням всіх обраних параметрів в фільтрі.
5.7.3

Динаміка заборгованості клієнтів

Пункт меню призначений для контролю заборгованості клієнтів. Даний аналіз
обов'язково потрібно дивитися в розрізі конкретного клієнта.
В аналіз потрапляють всі операції з VIP-клієнтами та прирівняні до них (товар в
кредит) і відображаються продажу в борг, оплати за такими продажу, повернення такого
товару і виплати за такими товарами.
Є можливість відсортувати заборгованості по періоду, за допомогою фільтру. Також,
можна вибрати певного клієнта з Довідника

, або вибрати зі списку. Програма

відобразить (Мал. 1) такі колонки:
· Клієнт - ПІБ клієнта;
· На дату - дата і час здійснення операції;
· Сума - відображає суму операції і знак, який відповідає за вид операції (

реалізація,

- гроші видані з каси,

-

- гроші внесені в касу)

· Залишок на початок - сума боргу або переплати клієнта по обраній операції (в

розрахунок беруться тільки операції з цього аналізу);
· Залишок на кінець - сума боргу або переплати клієнта після вибраної операції..
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

5.7.4

Аналіз реалізації за видами товару

Аналіз реалізації за видами товару дозволяє наглядно побачити результати торгівлі в
розрізі видів товару, тобто зрозуміти, який товар приносить більший дохід, на яких варто
акцентувати увагу власника магазину. Також додатково можна встановлювати фільтр по
виробнику, щоб дивитися результати в розрізі Виробник.
Спочатку можна скористатися фільтром по Періоду, Центру обліку, Виробникові, або
по Клієнту. Відкриється дерево видів товару (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

У вікні будуть відображені наступні колонки:
Товар:
· Вид товару.

Прихід:
· К-сть поставки - кількість поставки;
· Сума постачальника.

Реалізація:
· К-сть реалізації - кількість реалізації;
· Собівартість реалізації;
· Сума реалізації.

Повернення:
· К-сть повернення - кількість повернення;
· Собівартість повернення;
· Сума повернення.

Підсумки:
· Виторг - Сумма р еалізацій - Сумма повер нень за пер іод;
· Виручка;
· Рентабельність - Вир учка за видом товар у за місяць / Сер едня собівар тість

залишків товар у за пер іод аналізу.
Версія 2022
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Залишки на ...:
· К-сть залишку - кількість залишку станом на дату, виставлену в фільтрі Період;
· Сума залишку - за станом на дату, виставлену в фільтрі Період;
· Середня собівартість залишку - Сума собівар тості залишків товар ів за кожен день

/

Кількість днів аналізу. Середня собівартість залишку по днях періоду

розраховується тільки для товарів, які на день розрахунку знаходилися на складі в
позитивному кількості.
Для того, щоб налаштувати відображення колонок, натисніть кнопку Налаштування
відображення в лівому верхньому кутку вікна і виберіть необхідні колонки. Якщо
активована додаткова функція Облік мір і ваг для ювелірних виробів, будуть доступні для
відображення колонки:
· Міра поставки;
· Міра реалізації;
· Міра повернення;
· Міра залишку;
· Еталон. од. вим. - еталонна одиниця виміру.

Також в меню Налаштування відображення доступний перемикач Автоматичне
оновлення даних. Якщо перемикач активовано, інформація буде оновлюватися при запуску
форми і після кожної зміни параметрів в фільтрах. Якщо перемикач вимкнений, оновлення
даних не відбувається. У цьому випадку, після внесення будь-яких змін в фільтри, необхідно
використовувати кнопку Оновити

.

Є можливість сортування по стовпцю (від більшого до меншого і навпаки).
Натисканням на назву стовпчика, відбудеться сортування за обраним стовпцем від більшого
до меншого, натискаємо ще раз, напрямок сортування змінюється (від меншого до
більшого).
У нижній частині вікна бачимо графік, в якому можна вибрати зліва відображення по
Виручці або по Кількості (відображається від більшого до меншого). У правій частині графік побудований списком. Першим в списку йде товар, який найбільше продається або
більше всіх приносить прибуток, значення виражено в процентному співвідношенні і так за
зменшенням.
Розглянемо кнопки, які знаходяться на формі Аналіз реалізації за видами товару і які
дії вони виконують.
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- вибравши певний вид товару зі списку, натискаємо на цю кнопку,

Реалізації

відкриється вікно Реалізація товару (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні відображаються реалізації товару за обраний період, центр обліку,
виробник і клієнт. Якщо ці поля залишити порожніми, будуть відображені реалізації за весь
період роботи з початку ведення обліку в програмі, за всіма центрами обліку і по всіх
виробниках. При натисканні на кнопку Друк, можна відправити на друк даний звіт. У звіті
відображені наступні колонки:
· Дата продажу
· Товар
· Артикул
· Штрих код
· Кількість
· Ціна
· Сума

Приходи
приходи

- відкриється вікно Прихід товару (Мал. 3), в якому відображаються

товару за обраний період, центр обліку, виробник і клієнт (за аналогією з

реалізацією товару).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

У звіті відображені наступні колонки:
· Дата приходу;
· Постачальник;
· Товар;
· Кількість;
· Ціна постачальника;
· Сума постачальника.

Собівартість

- перераховує собівартість.

Собівартість за днями

- для перерахунку даних про залишки товару. При

натисканні на кнопку буде перерахована собівартість залишку за вказаний період аналізу.
Варто відзначити, що якщо колонки Рентабельність і Середня собівартість залишку
будуть вимкнені в пункті Налаштування відображення, то кнопка Собівартість за днями
відображатися не буде.

В Excel

Компанія Торгсофт®

- експортує звіт у формат таблиці Microsoft Excel (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.4)

В HTML

- експортує звіт в HTML формат (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 9.3.4)

Ми розглянули відображення товарів верхнього рівня. Для того, щоб подивитися
товари, які є підлеглими верхнього рівня, потрібно, подвійним клацанням миші вибрати вид
товару, який Вас цікавить, тоді відкриється вікно підлеглого виду і т.д. (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.5)

Варто відзначити, що дане вікно показує вид товару, за яким були продажі.
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Порівняльний аналіз виторгу за видами товару

Припустимо, колись Ви зробили акцію, на яку витратили багато коштів і людей, для її
реалізації. Протягом тижня продавався товар і як Вам здалося, акція пройшла успішно. Ви
помітили, що в період акції, товар купували охочіше. Минула певна кількість днів, можливо
навіть місяців ... Заглянувши в черговий раз в стан складу, Ви розумієте, що товар на який
Ви одного разу робили акцію, знову ніхто не купує. Виходячи з того, що Ви робили колись
акцію на цей товар, Ви пам'ятаєте, що в той раз, ця акція пройшла успішно і товар купували
охочіше. Але в цей раз Ви можете не врахувати деякі фактори, такі як: клієнтів стало менше
приходити в магазин і загальна купівельна спроможність зменшилася і т.д. Завдяки
Порівняльному аналізу виторгу за видами товару, Ви можете спрогнозувати продаж від
майбутньої акції, грунтуючись на попередній аналогічній акції. Вам буде потрібно всього
лише ввести періоди тижнів до акції і під час акції, а також поточний період. Програма
зробить розрахунок за тими показниками, які були в той період і спрогнозує на цей період,
який тільки планується (припустимо на наступному тижні) і покаже кількість реалізацій і
виторг (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Розглянемо на прикладі, як дана функція зробила прогноз.
На середині червня проводилася акція на Взуття з 23.06.2017-30.06.2017 (тиждень). Для
аналізу мені знадобиться тиждень до акції 16.06.2017-23.06.2017 - Перший період і сам
тиждень акції 23.06.2017-30.06.2017 - Другий період. Якщо я захочу спрогнозувати продажу
від проведення аналогічної акції (як по тривалості, так і за змістом), то в Періоді для
прогнозу потрібно поставити тиждень до сьогоднішньої дати (сьогодні 14.07.2017). Період
для прогнозу буде 07.07.2017-14.07.2017.
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

761

Торгсофт 2022.0.17

Важливо! Потр ібно, щоб пер іод був однаковим для більш точного аналізу. Також,
вар то вр ахувати той факт, якщо магазин не пр ацював з якихось пр ичин в одному з пер іодів.
Тоді слід додати, або видалити день з одного з пер іодів (залежно від пер іоду) .
Переходимо до пункту головного меню Аналіз - Порівняльний аналіз виторгу за
видами товару відкриється вікно в якому ми вказуємо:
Перший період - вказуємо початок і кінець періоду до акції;
Другий період - вказуємо початок і кінець періоду під час акції;
Центр обліку - вибираємо той, для якого буде проводитися аналіз;
Клієнт - вибираємо клієнта, за яким буде проводитися аналіз;
Період для прогнозу - вказуємо початок і кінець періоду поточного тижня.
Після вибору періоду, центру обліку або клієнта натискаємо кнопку Оновити

.

Нижче, бачимо поле з такими колонками:
Товар - в цій графі відображаються Вид товару. Якщо у виду товару є підвид,
натискаємо на вигляд товару подвійним клацанням миші, відкриється вікно з підвидами
даного виду. Інформація по всім підвидів підсумовується (щодо поточного рівня);
Перший період - тут ми бачимо Кількість реалізацій і Виторг за перший період, який
вибрали вгорі форми, до акції;
Другий період - тут ми бачимо Кількість реалізацій і Виторг за другий період, який
вибрали вгорі форми під час акції;
Приріст кількості - відсоток ((кількість реалізацій Другого періоду / кількість
реалізацій Першого періоду) * 100) і дельта (кількість реалізацій Другого періоду кількість реалізацій Першого періоду);
Приріст виторгу - відсоток ((кількість виторгу Другого періоду / кількість виторгу
Першого періоду) * 100) і дельта (кількість виторгу Другого періоду - кількість виторгу
Першого періоду);
Прогноз - кількість реалізацій ((кількість реалізацій Періоду для прогнозу * %
Приросту кількості) / 100) і виторг ((виторг Періоду для прогнозу * % Приросту
кількості) / 100).
Розглянемо кнопки, які знаходяться на формі Порівняльний аналіз виторгу за видами
товару і які дії вони виконують.
Собівартість
Експорт в Excel

- перераховує собівартість по останньому періоду
- експортує звіт у формат таблиці Microsoft Excel.
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- експортує звіт в HTML формат.

Таким способом, Ви легко отримаєте прогноз продажів від проведення акції і будете
знати, чи варто проводити акцію на даний час чи ні.
Замість акції, у Вас є можливість прогнозувати сезонні зміни попиту, грунтуючись на
даних минулих періодів.
5.7.6

Аналіз виручки від реалізації за виробниками товарів

Аналіз виручки від реалізації за виробникам товарів дозволяє наочно побачити
результати торгівлі в розрізі Виробників товару, тобто зрозуміти, який приносить більший
дохід, на яких варто акцентувати увагу власника магазину. Також, додатково можна
встановлювати фільтр по Центру обліку, щоб дивитися результати в розрізі Центр обліку.
Спочатку можна скористатися фільтром по Періоду, Центру обліку, або Виду товару.
Відкриється дерево виробників товару. У вікні (Мал. 1), будуть відображені наступні
колонки:
· Виробник товару
· Сума постачальника
· Собівартість реалізації
· Реалізація
· Повернення
· Виторг
· Виручка

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

За допомогою меню Налаштування, яке знаходиться в лівому верхньому кутку вікна, є
можливість включити/відключити Автоматичне оновлення даних. При активному
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перемикачі інформація буде оновлюватися при запуску форми і відразу після зміни даних в
фільтрах. Якщо перемикач відключений, оновлення даних не відбувається. У цьому випадку,
після внесення будь-яких змін в фільтрах, необхідно натискати кнопку Оновити

.

Є можливість сортування по стовпцю (від більшого до меншого і навпаки).
Натисканням по назві стовпця, відбувається сортування за обраною колонкою від більшого
до меншого, натискаємо ще раз, напрямок сортування змінюється (від меншого до
більшого).
У нижній частині вікна бачимо графік, в якому відображається за виручкою від
більшого до меншого. У правій частині - графік побудований списком. Першим в списку йде
товар, який найбільш продається або більше всіх приносить прибуток, значення виражено в
процентному співвідношенні і так за зменшенням.
Розглянемо кнопки, які знаходяться у верхній частині вікна.
Собівартість

- перераховує собівартість по останньому періоду

Експорт в Excel

- експортує звіт у формат таблиці Microsoft Excel (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)

Експорт в HTML

- експортує звіт в HTML формат (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.3.4)
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Аналіз виручки за постачальниками

Аналіз виручки за постачальниками дозволяє наочно побачити результати торгівлі в
розрізі Постачальників товару, тобто зрозуміти, який приносить більший дохід, на яких
варто акцентувати увагу власника магазину. Також, додатково можна встановлювати фільтр
по Центру обліку, щоб дивитися результати в розрізі Центру обліку.
Спочатку можна скористатися фільтром по Періоду, або Центру обліку. Відкриється
дерево постачальників товару. У вікні (Мал. 1), будуть відображені наступні колонки:
· Постачальник товару
· Сума постачальника
· Собівартість реалізації
· Реалізація
· Повернення
· Виторг
· Виручка

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

За допомогою меню Налаштування, яке знаходиться в лівому верхньому кутку вікна, є
можливість включити / відключити Автоматичне оновлення даних. При активному
перемикачі інформація буде оновлюватися при запуску форми і відразу після зміни даних в
фільтрах. Якщо перемикач відключений, оновлення даних не відбувається. У цьому випадку,
після внесення будь-яких змін в фільтри, необхідно натискати кнопку Оновити
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Є можливість сортування по стовпцю (від більшого до меншого і навпаки).
Натисканням по назві стовпця, відбудеться сортування за обраною колонкою від більшого
до меншого, натискаємо ще раз, напрямок сортування змінюється (від меншого до
більшого).
Розглянемо дії кнопок, які знаходяться у верхній частині вікна.
Для того, щоб подивитися реалізації постачальника, потрібно вибрати постачальника,
що Вас цікавить і натиснути на кнопку Реалізації

, відкриється вікно Реалізації товару,

закупленого у (обраний постачальник) (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні відображаються реалізації товару за обраний період, центр обліку та
постачальника. Якщо ці поля залишити порожніми, будуть відображені реалізації за весь
період роботи з початку ведення обліку в програмі, за всіма центрам обліку і по
постачальнику, на якому буде курсор. При натисканні на кнопку Друк, можна відправити на
друк даний звіт. У звіті відображені наступні колонки:
· Дата продажу
· Товар
· Артикул
· Штрих код
· Кількість
· Ціна
· Сума
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Для перегляду прибуткових накладних від постачальника, потрібно виділити
постачальника, який Вас цікавить і натиснути на кнопку Накладні

, відкриється вікно

Прибуткові накладні від (обраний постачальник) (Мал. 3). Залежно від обраних фільтрів,
буде відображатися інформація з такими колонками:
· Дата
· Номер
· Сума постачальника
· Планована роздрібна виручка
· Планована оптова виручка
· Виторг
· Виручка

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

При натисканні на кнопку Друк, можна відправити на друк даний звіт.
Собівартість
Експорт в Excel

Компанія Торгсофт®

- перераховує собівартість по останньому періоду
- експортує звіт у формат таблиці Microsoft Excel (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.4)

Експорт в HTML

- експортує звіт в HTML формат (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 9.3.4)

Довідка. Якщо в програмі раніше було проведено прихід від інвентаризації, то товар з
такого приходу буде закріплено за відповідним постачальником ("ПРИХІД ВІД
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"), а не за яким-небудь постачальником, який його коли-небудь постачав.
5.7.8

Аналіз реалізації за сезонами

Аналіз реалізації за сезонами, дозволяє наочно побачити результати торгівлі в розрізі
сезону, тобто зрозуміти, який приносить більший дохід, на якому варто акцентувати увагу
власника магазину. Також, додатково можна встановлювати фільтр по Центру обліку, щоб
дивитися результати в розрізі Центру обліку.
Для початку, скористаємося фільтром по Періоду і Центру обліку. Також, для більш
точного аналізу, є можливість скористатися фільтром по товару. Після вибору, ми побачимо
у вікні (Мал. 1) такі поля:
· Кількість поставки
· Сума поставки
· Кількість реалізацій
· Сума реалізацій
· Собівартість реалізації
· Кількість повернення
· Сума повернення
· Собівартість повернення
· Виторг
· Виручка
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Є можливість сортування по стовпцю (від більшого до меншого і навпаки). Натискаючи
по назві стовпчика, відбудеться сортування за обраною колонкою від більшого до меншого,
натискаємо ще раз, напрямок сортування змінюється (від меншого до більшого).
У нижній частині вікна бачимо графік в якому можна вибрати зліва, відображення по
Виручці або по Кількості (відображається від більшого до меншого). У правій частині графік побудований списком. Першим в списку йде товар, який найбільш продається або
більше всіх приносить прибуток, значення виражено в процентному співвідношенні і так за
зменшенням.
Розглянемо кнопки, які знаходяться у верхній частині вікна.
Реалізації

- вибравши певний сезон зі списку, натискаємо на цю кнопку,

відкриється вікно Реалізація товару (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні відображаються реалізації товару за обраний період, центр обліку, сезон
і фільтр по товару. Якщо ці поля залишити порожніми, будуть відображені реалізації за весь
період роботи з початку ведення обліку в програмі, за всіма центрами обліку. При натисканні
на кнопку Друк, можна відправити на друк даний звіт. У звіті відображені наступні колонки:
· Дата продажу
· Товар
· Артикул
· Штрих код
· Кількість
· Ціна
· Сума

Собівартість
Експорт в Excel

- перераховує собівартість по останньому періоду
- експортує звіт у формат таблиці Microsoft Excel (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.4)

Експорт в HTML

- експортує звіт в HTML формат (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 9.3.4)

5.7.9

Аналіз собівартості за періодами

В даному вікні є можливість провести аналіз собівартості за періодами. Подивитися,
яка була собівартість товару в певному періоді.
Після вибору Місяця, за яким буде проводитися аналіз, в нижній частині вікна (Мал.
1), буде показаний товар за обраний період з наступними стовпчиками:
· Штрих код
· Назва товару
· Сума собівартості - розраховується як: Собівартість * Кількість залишку товару

на останній день періоду.
· Собівартість
· Кількість

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

771

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Внизу вікна відображається рядок, де порахована Сума собівартості по всім товарам
даного періоду.
5.7.10 Кількісний аналіз реалізації
Даний пункт меню дозволяє побудувати рейтинг і визначити товари, які найбільш
продавались за певний період.
Спочатку можна скористатися фільтром по Періоду, Де був проданий товар (Центру
обліку) і Хто продав товар. Зручно для того, щоб знати скільки реалізовано одиниць
кожного окремо взятого товару певної групи кожним співробітником окремо, для
встановлення ефективності роботи і мотивації співробітника. Також є можливість
використовувати Фільтр по товару. Після вибору необхідних значень, необхідно натиснути
на кнопку Оновити

, після чого відобразиться перелік Товарів і Кількість (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В поле Показати, є можливість вказати кількість товарів, що відображаються і вручну
ввести необхідну кількість, або за допомогою покажчиків "вгору" або "вниз" з кроком "10"
буде збільшуватися, або зменшуватися число, відповідно.
У нижній частині вікна відображається два графіка. Правий графік відображений
списком в процентному відношенні (від більшого до меншого). При натисканні на кнопку
Збільшити

, відкриється графік в окремому вікні (на весь екран).

При натисканні на кнопку Друк

, є можливість роздрукувати даний звіт.

5.7.11 Аналіз продажів товару постачальника на реалізації
За допомогою цього пункту меню є можливість подивитися продаж товару певного
постачальника по конкретному центру обліку, також, якщо товар був узятий під реалізацію,
визначити наш борг перед постачальником.
В поле Постачальник вибираємо з переліку необхідного постачальника. Можна
скористатися

фільтром по постачальнику для

більш

швидкого пошуку в

поле

Постачальник. В поле Валюта буде відображатися та валюта, яка була вказана в
постачальника. Після вибору валюти і натисканні на кнопку Зберегти, програма запам'ятає
валюту для поточного постачальника і при наступному виборі цього ж постачальника,
програма відобразить збережену валюту. Також, є можливість вибрати певне підприємство в
розрізі якого буде проведений аналіз взаєморозрахунків. В поле Усі постачальники,
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відображаються постачальники у яких зустрічається товар обраного постачальника. Якщо
вказати Центр обліку - аналіз по конкретному центру обліку буде вірним, тільки за умови,
що по товару не було внутрішніх переміщень між центрами обліку. Також, є можливість
вказати Період аналізу продажів у відповідних полях. Після вказівки необхідних параметрів
натискаємо кнопку Розрахунок, програма автоматично заповнить необхідні поля (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Розглянемо кожне поле:
Мал. 1.1 - Кількість товару, що надійшов від "Постачальника" в "Валюті".
Мал. 1.2 - Кількість товару, що повернено "Постачальнику" в "Валюті".
Дані з Повернено постачальникові не входять в загальний борг, але при видаленні
статистик закритих періодів, ці дані переносяться в початкові борги, які, в свою чергу,
враховуються при розрахунку загального боргу, тим самим значно змінюючи результати
загального боргу.
Мал. 1.3 - Різниця між кількістю товару, що надійшов від постачальника і повернутого
йому.
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Мал. 1.4 - Сума товару за цінами постачальника надійшли від "Постачальник" в
"Валюті".
Мал. 1.5 - Сума товару за цінами постачальника повернутим від "Постачальник" в
"Валюті".
Мал. 1.6 - Різниця між сумою товару, що надійшов від постачальника і повернутого
йому.
Мал. 1.7 - Баланс по оплатах з постачальником "Постачальник" в валюті "Валюта" з
урахуванням початкових боргів в розрізі торгової мережі.
Мал. 1.8 - Різниця між підсумковою сумою по товарах і сплачену суму (балансом по
оплатах).
Мал. 1.9 - Кількість проданого товару за період, поставленого від "Постачальник" в
валюті "Валюта", з урахуванням проданих аналогічних товарів від всіх постачальників.
Мал. 1.10 - Кількість товару повернутого покупцем за період, поставленого від
"Постачальник" в валюті "Валюта", з урахуванням повернених аналогічних товарів від всіх
постачальників.
Мал. 1.11 - Різниця між кількістю проданого і повернутого покупцем товару.
Мал. 1.12 - Кількість проданого товару за період, поставленого виключно від
"Постачальник" в валюті "Валюта".
Мал. 1.13 - Кількість товару повернутого покупцем за період, поставленого виключно
від "Постачальник" в валюті "Валюта".
Мал. 1.14 - Різниця між кількістю проданого і повернутого покупцем товару.
Мал. 1.15 - Сума проданого товару за період, поставленого виключно від
"Постачальник" в валюті "Валюта".
Мал. 1.16 - Сума товару повернутого покупцем за період, поставленого виключно від
"Постачальник" в валюті "Валюта".
Мал. 1.17 - Різниця між сумами проданого і повернутого покупцем товару.
Мал. 1.18 - Баланс по оплатах за період, з постачальником "Постачальник" в валюті
"Валюта" в розрізі торгової мережі.
Мал. 1.19 - Різниця між сумою реалізованого товару, отриманого від "Постачальник" в
валюті "Валюта" і балансом по оплатах з цим постачальником в валюті "Валюта" в розрізі
торгової мережі, з урахуванням початкових боргів.
Мал. 1.20 - Різниця між сумою до оплати за період і оплаченої за період сумою.
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Рекомендується НЕ проводити повернення товару постачальнику, якщо товар
знаходиться у від'ємній кількості і, при цьому, з постачальником ведеться робота "під
реалізацію".
Кнопка Очистити кеш - видаляє всі раніше побудовані зв'язки між приходами та
витратами, і будує їх заново. Кнопка Оновити - оновлює дані отримані раніше. При
натисканні на кнопку Показати залишки, відкривається вікно залишків товару за поточним
постачальником (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

У вікні є можливість вказати Дату на яку буде відображатися звіт, Постачальника,
Центр обліку (аналіз за конкретним центром обліку буде вірним лише за умови, що по
товару не було внутрішніх переміщень між центрами обліку) і Валюту закупівлі. Також,
можна скористатися для більш точного пошуку Фільтром по товару, де можна ввести
Назву товару, Артикул, або Штрих-код. Також в цій формі є звичний нам Фільтр по
товару. Кнопка Перерахувати собівартість
Кнопка Друк

- відповідає за перерахунок собівартості.

- відправляє звіт на друк. Кнопка в Excel

звіту в форматі електронної таблиці. Кнопка
натисканні на кнопку Оновити

- відповідає за збереження

- зберігає звіт в форматі HTML. При

- оновлює дані отримані раніше.
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Також, є можливість встановити перемикачі:
· Групувати за ціною постачальника
· Показувати товари з нульовим залишком
· Тільки накладні "під реалізацію"

Дане вікно відображає наступні стовпчики:
· Назва
· Артикул
· Штрих код
· Залишок - відображає залишок товару на обрану дату
· Сума постачальника
· Сума постачальника в валюті
· Валюта закупівлі
· Постачальник

При натисканні на кнопку Детально (Мал. 1) - відкриється вікно Товар на реалізації
за

період

з

"початок

обраного

періоду"

до

"кінець

"Постачальник" (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)
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У поточному вікні є можливість встановити перемикач Показати серійні номери - буде
додано колонку Серійний номер, а рядки розіб'ються по одному товару. Також, вікно
відображає наступні колонки:
· Дата закупівлі
· Дата продажу
· Товар
· Ціна закупівлі
· Продано - відображає кількість проданого товару
· Покупець
· Центр обліку
· Артикул
· Штрих код
· Серійний номер (якщо встановлений відповідний перемикач)

Кнопка Оновити

- оновлює дані отримані раніше.Кнопка Друк

- відправляє

звіт на друк. Є можливість вибрати друк з артикулами.
5.7.12 Дослідження виручки за видами товару
В даному пункті меню є можливість дослідити виручку за видами товару в зручній,
деревовидній формі.
В даному вікні (Мал. 1) є можливість встановити фільтр по Періоду, Центру обліку, а
також за допомогою кнопки Довідник

, вибрати Виробника.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Поточне вікно відображає наступні стовпчики:
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· Вид товару
· Сума постачальника
· Собівартість реалізації
· Реалізація
· Повернення
· Виторг
· Виручка

Кнопка Оновити
Кнопка Знайти

- оновлює дані отримані раніше.
- відкриває вікно (Мал. 2) в якому є можливість ввести початкові

літери і натиснути Знайти далі, у вікні Дослідження виручки за видами товару буде
відображено і виділено те, що починається на введені літери. При кожному натисканні на
кнопку Знайти далі, буде продовжено пошук в тому напрямку в якому стоїть Напрямок:
Вгору (Up) або Вниз (Dn). Якщо нічого не знайдено, буде відповідний напис біля бінокля Не знайдено. Також, можна поставити перемикач З урахуванням регістру.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

Кнопка Товари

- відкриває вікно (Мал. 3) з переліком товарів обраного виду з

назвою товару і штрих-кодом.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

Кнопка Детальніше

- відкриває вікно (Мал. 4) Аналіз реалізації за видами товару,

за обраним видом.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

Є можливість вибрати Період аналізу, Центр обліку, а також Виробника,
натисканням на кнопку Довідник
Кнопка Собівартість

.

- перераховує собівартість.
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- експортує звіт у формат таблиці Microsoft Excel.
- експортує звіт в HTML формат.

У нижній частині вікна зображений графік по виручці. У правій частині вікна, графік
побудований списком в процентному співвідношенні від більшого до меншого.
5.7.13 Аналіз прибутковості прихідної накладної
Аналіз прибутковості прихідної накладної доступний з наступних режимів:
Аналіз - Аналіз прибутковості прихідної накладної.
Склад- Реєстр прихідних накладних - Прибутковість обраної прихідної накладної.
Документ - Перевірка прихідних накладних - Прибутковість накладної.
Даний звіт дозволяє побачити, скільки було продано товару з певної накладної в період
з дати її створення до зазначеного моменту. Також в цьому звіті показується кількість
товару, що залишився, вартість цього товару в закупівельних цінах, суми реалізацій,
повернень, знижок, а також виручка і прибуток. За реалізованими товарами можна
подивитися, скільки і за якою ціною було продано цього товару, яка застосовувалася знижка
і який прибуток принесли продажі в залежності від зміни ціни.
У звіті (Мал. 1) доступні наступні поля:
1) Перелік прихідних накладних. Служить для вибору накладної для аналізу.
2) Партії поставки. Для вибору партії поставки (докладніше див. Довідник поставок
товару). У звіті будуть відображатися товари всіх накладних, які відносяться до зазначеної
партії поставки. У фільтрі Перелік прихідних накладних можна вибрати одну з цих
накладних.
3) Виробник. Після вибору виробника, в звіті будуть відображені товари тих партій
поставок, у яких вказано обраний виробник (докладніше див. тут). Впливає на фільтр Партії
поставки, тобто після того, як вибрали виробника, в фільтрі Партії поставок можна буде
вибрати тільки ту партію поставки, у якій вказано цей виробник.
4) Центр обліку. Для вибору центру обліку. Впливає на вибір прихідної накладної в
фільтрі Перелік прихідних накладних, в випадаючому списку якого будуть відображатися
тільки ті накладні, які були створені на зазначеному центрі обліку.
5) Дата аналізу.
6) Продаваність товару:
- Повністю проданий товар
- Частково проданий товар
- Непроданий товар
Після застосування необхідних фільтрів, потрібно натиснути кнопку Оновити
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

На формі є перемикач Враховувати списання при розрахунку прибутку.
Також на формі є інформація про загальний відсоток проданого товару з цієї прихідної
накладної. Ця інформація може використовуватися для аналізу пріоритетності оплати
кредитних (з відстрочкою платежу) прихідних накладних. Якщо відсоток продажів низький,
бажано просити про додаткову відстрочку оплати цієї накладної.
Користувач може визначати те, яка інформація буде відображатися в звіті. По кожній
позиції товару програма виводить таку інформацію:
- кількість проданого і товару, який залишився;
- ціна закупівлі та ціна продажу;
- на яку суму було продано товару;
- на яку суму товару залишилося на складі;
- на яку суму і в якій кількості було зроблено повернень;
- сума і відсоток наданих знижок по кожному товару;
- виручка від продажу і отриманий від кожного товару прибуток з урахуванням
його собівартості;
- найменування товару;
- штрих-код товару;
- артикул.
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можна перерахувати

собівартість товарів, які входять в обрану накладну.
Щоб роздрукувати звіт, використовуйте кнопку Друк звіту

. Якщо виставлений

фільтр Партії поставки або Виробник, без вибору прихідної накладної, то в звіті не буде
вказано номер накладної.
У нижній частині вікна можна подивитися розшифровку щодо реалізованих товарів дату реалізації, скільки і за якою ціною було продано цього товару, яка застосовувалася
знижка і який прибуток принесли продажі в залежності від зміни ціни.
5.7.14 Аналіз товару, що залежався
Даний аналіз може допомогти зробити аналіз товару, який тривалий час перебуває на
складі. В результаті даного аналізу у Вас з'явиться можливість швидко знизити ціну товару
або встановити знижку, надрукувати на даний товар етикетку, після чого здійснити
переоцінку. Також, при необхідності, можна повернути товар постачальнику.
Після того, як зайшли в даний пункт меню, слід вибрати Період аналізу, а також
Центр обліку. При виборі даного фільтра, відобразиться наступне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні слід вказати необхідний центр обліку.
Перемикач Множинний вибір служить для вибору декількох центрів обліку. Для цього
потрібно поставити галочки навпроти необхідних центрів обліку. За допомогою кнопки
можна Вибрати всі центри обліку

, або Очистити все (зняти всі встановлені галочки).

Щоб швидко знайти потрібний центр обліку, можна скористатися полем пошуку
. Почніть вводити назву центру обліку, після чого відобразяться центри
обліку, згідно введеному значенню. Для того, щоб очистити поле пошуку, натисніть кнопку
Очистити

.
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Після вибору Центрів обліку слід натиснути кнопку Застосувати

, після чого на

формі Аналіз товару, що залежався автоматично буде відображена інформація щодо
обраних центрів обліку.
Є можливість скоротити пошук, встановивши Фільтр по товару. Після того, як
вибрали необхідні дані, натискаємо кнопку Оновити

, відобразиться перелік товару, що

залежався (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні будуть доступні такі стовпці:
· Фото
· Назва
· Артикул
· Штрих код
· Кількість реаліз. за період - кількість реалізацій за обраний період
· Собівартість
· Сума собівартості
· Роздрібна ціна
· Відсоток знижки
· Ціна зі знижкою
· Сума роздробу

Є можливість встановити максимальну кількість реалізацій, менше якої будуть
відображатися товари. В такому випадку будуть відображатися товари, у яких за обраний
період було реалізацій менше встановленого порогу. У нашому випадку, як бачимо, стоїть
Версія 2022
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цифра "1". Це означає, що за вибраний період, будуть відображатися ті товари, кількість
реалізацій яких менше "1" - це "0". Як бачимо, в стовпці Кількість реаліз. за період, стоїть
цифра "0".
Також, можна встановити перемикач Показувати тільки ті товари, які були в
наявності на складі на дату початку аналізу, а також Показувати товар з нульовим
залишком.
При активному перемикачі Групувати за Центрами обліку відображається колонка
Центр обліку, при цьому дані по товару будуть відображатися в розрізі вибраних центрів
обліку.
Розглянемо кнопки, які знаходяться у верхній частині вікна.
Собівартість

- перераховує собівартість.

Задати товарну знижку

- після натискання на цю кнопку відкриється вікно (Мал.

3), в якому є можливість вказати товарну знижку у відсотках, або у валюті. Також, можна
встановити перемикачі: Немає знижки і Округляти ціну зі знижкою.
Вар то зазначити, що товар на знижка має пр іор итет пер ед іншими видами знижок
клієнта і застосовується завжди, пр и пр одажу цього товар у, незалежно від того, є у
клієнта дисконтна кар та чи ні.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

Перемикач Уцінка - якщо перемикач стоїть, значить на знижений у ціні товар не
будуть поширюватися знижки, крім товарної і він не може бути повернутий покупцем.
Після введення необхідних значень, натискаємо кнопку Продовжити. У вікні Аналіз
товару, що залежався (Мал. 2), даний товар буде підсвічений жовтим кольором і в стовпці
Відсоток знижки, буде відображатися Знижка у відсотках, якщо встановили товарну
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знижку в валюті (Ціна зі знижкою), буде автоматично перераховано відсоток знижки, а в
стовпці Ціна зі знижкою, буде відповідне значення, яке ввели в Товарній знижці.
Надрукувати аналіз
Друк етикеток

- відправляє звіт на друк.
- після натискання на цю кнопку відкриється список, в якому є

можливість вибрати: Друк етикеток зі знижкою, Друк етикеток на товари поштучно і
Друк етикетки на товари в кількості на складі.
- після натискання на цю кнопку, відкриється

Додати товар в акт переоцінки

вікно вибору Акту переоцінки, якщо акт переоцінки не створений, є можливість створити
його після натискання на кнопку Додати

. Після створення акту, вікно буде мати такий

вигляд (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні, є можливість ввести Нову роздрібну ціну, Нову оптову ціну і якщо
необхідно, задати Нову знижку у відсотках, встановивши перемикач у відповідному полі.
Після введення необхідної інформації, натискаємо кнопку Записати.
- після натискання на цю кнопку,

Додати в повернення постачальнику

відкриється вікно Вибір повернення постачальнику (Мал. 5). Можна вибрати зі списку
вже готову накладну повернення, або створити нову, натисканням на кнопку Додати
Також, можна вибрати накладну з Довідника

.

.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

Після вибору накладної, натискаємо кнопку Вибрати. Товар доданий в повернення
постачальнику.
Додати в розподіл товару

- після натискання на кнопку (дія доступна, коли

обрано конкретний центр обліку у відповідному фільтрі) відкриється вікно Вибір
розподілення товару (Мал. 6). Можна вибрати зі списку вже готовий розподіл, або
створити новий після натискання на кнопку Додати

або вибрати розподіл з Довідника

..

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

Після вибору розподілу, натискаємо кнопку Вибрати. Товар доданий в розподіл товару.
За допомогою даного пункту меню Ви навчилися здійснювати аналіз товару, що
залежався і вчасно проводити уцінку, знижку або відправляти товар постачальнику, який
тривалий час перебуває на складі.
5.7.15 Аналіз продажів фіскального товару
Ця функція буде корисна для власників продуктових магазинів. Вона дозволить
власнику магазину побачити розмір виручки за різними групами товарів і виділити
інформацію для звітності. У звіті наочно можна виділити товар, проданий через фіскальний
реєстратор, через НЕ фіскальний принтер чеків і без виписки чека.
Для початку, скористаємося фільтром по Періоду і Центру обліку. Можна скоротити
пошук, встановивши необхідні параметри в Фільтрі по товару (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2022.0.12)

Також, є можливість:
1) Встановити Фіскальність чеку з випадаючого списку:
· Фіскальний чек - в стовпці Кількість, буде відображатися іконка

.

· Нефіскальних чек - в стовпці Кількість, буде відображатися іконка
· Без чека - в стовпці Кількість, буде відображатися іконка

.

.

· Нефіскальний або без чека

2) Встановити Фіскальність товару з випадаючого списку:
· Фіскальний товар - в стовпці Назва товару, буде відображатися іконка

.

· Нефіскальний товар - в стовпці Назва товару, не буде відображатись іконка.

3) Вибрати Вид документа з випадаючого списку:
Реалізація - в стовпці Назва товару, буде відображатися іконка
Повернення - в стовпці Назва товару, буде відображатися іконка

.
.

4) Вибрати Форму оплати з випадаючого списку:
· Готівковий розрахунок;
· Безготівковий розрахунок.
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5) Вибрати Одержувача (Покупця) з випадаючого списку.
6) Фільтр Акциз. Залежно від вибраного значення Так/Ні відображаються товари з
акцизом. Такі товари позначені відповідною іконкою

.

Налаштування Товар з вимогою вводити акцизну марку під час продажу
(відображається при встановленому регіональному стандарті Україна або не вибраному
регіональному стандарті, а також хоч у одного з товарів має бути додана динамічна
характеристика Сканувати акцизну марку). Для перегляду введених акцизних марок
служить кнопка Акцизні марки

. При активації налаштування Товар з вимогою

вводити акцизну марку під час продажу відображається настройка Не введено акцизну
марку під час продажу (Мал. 2). При активному налаштуванні можна переглянути список
відправлених товарів до податкової, за якими потрібно вводити акцизну марку, але з якихось
причин цього не було зроблено.

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.12)

Налаштування Товари з маркуванням (відображається за встановленим регіональним
стандартом Казахстан, а також хоч у одного виду товару має бути динамічна характеристика
Необхідне маркування). Для перегляду введених маркувань кнопка Коди маркувань При
активації настройки Товари з маркуванням відображається настройка Не введено
маркування під час продажу (аналогічно акцизним маркам Мал. 2). При активному
налаштуванні можна переглянути список відправлених товарів до податкової, за якими
потрібно вводити маркування, але з якихось причин цього не було зроблено.
Залежно від встановлених фільтрів, будуть відображатися відповідні результати. Якщо
фільтр не встановлений, буде відображатися все, без урахування фільтра.
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При натисканні на кнопку Перерахувати собівартість

- можна перерахувати

собівартість.
Друк аналізу

- відправляє звіт на друк.
- відправляє звіт на друк з позначенням виду

Друк узагальненого аналізу
документа (р - реалізація, п - повернення).

Створити зведену податкову накладну

- можливість створити зведені накладні.

Для створення зведеної накладної, необхідно вибрати Центр обліку та Вид документа:
· Для Реалізації буде створена зведена податкова накладна (Мал. 2);

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

· Для Повернення - коригування до податкової накладної (Мал. 3). Для створення

коригувань необхідно, щоб була створена зведена накладна по реалізації.
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.4)

Для того, щоб побачити накладні і зберегти їх у форматі xml, необхідно зайти в пункт
меню Документ - Облік податкових накладних - вкладка Зведені податкові накладні.
Іконки

і

в стовпці Назва товару означають, що була створена податкова

накладна або зведена податкова накладна відповідно.
У шаблон друку Аналіз продажу фіскального товару (узагальнений) додані дані
Еталонна од. вим. міри і Сума міри в еталонно од. вим. для відображення в звіті
інформації про еталонної одиниці виміру міри. Для того, щоб додати дані, необхідно
налаштувати шаблон друку.
У картці товару, вкладка Дод, відповідає за Код товару за УКТ ЗЕД (Український
класифікатор товару зовнішньо-економічної діяльності) (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)
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Крім того, що стовпець Код товару за УКТ ЗЕД відображається в таблиці Аналіз
продажів фіскального товару, є можливість додати Код товару за УКТ ЗЕД в друковану
форму звіту Аналіз продажу фіскального товару (узагальнений). Для того, щоб додати
дане, необхідно налаштувати шаблон друку.
При необхідності Ви можете додати колонку будь- якої динамічної характеристики.
Наприклад, це може бути характеристика Назва для фіскальної служби. Для того, щоб
винести колонку з динамічною характеристикою натисніть кнопку Налаштування. У вікні
Колонки натисніть кнопку Додати і поставте галочку біля тієї колонки, яку необхідно
додати в таблицю, наприклад, Назва фіскальної служби. Натисніть Записати і Закрити.
Після чого обрана колонка буде додана в табличну частину аналізу продажів фіскального
товару.
5.7.16 Аналіз покупок роздрібних клієнтів
Якщо Ви хочете переглянути, які клієнти і на яку суму здійснили у Вас покупки, зайдіть
в пункт головного меню Аналіз - Аналіз покупок роздрібних клієнтів. Відкриється вікно
Аналіз покупок клієнтів (Мал. 1). В якому, після вибору періоду в поле Період аналізу, за
який Ви хочете переглянути покупки клієнтів, автоматично з'явиться таблиця, в якій і будуть
відображені всі клієнти, які зробили покупки на всіх центрах обліку Вашої торгової мережі.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

При бажанні в поле Центр обліку, Ви можете вибрати тільки один центр обліку, який
Вас цікавить.
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Також у Вас є можливість переглянути картку того чи іншого клієнта. Для цього,
виділіть клієнта, який Вас цікавить Вас і натисніть на кнопку Картка клієнта

.

Відкриється вікно з карткою вибраного клієнта. Крім того, у Вас є можливість роздрукувати
даний звіт, попередньо його переглянувши, після натискання на кнопку Друк

.

Також Ви можете подивитися графік покупок за обраним клієнту. Для цього необхідно
вибрати клієнта і натиснути на кнопку Розшифровка покупок у вигляді графіка

, після

чого відкриється однойменно вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

На графіку можна відобразити:
· Суму покупок - загальна сума покупок за обраний період;
· Кількість товарів - загальна кількість товарів;
· Число покупок - відображається загальна кількість товарних позицій (рядків) у всіх

реалізаціях, які задовольняють фільтри (наприклад, клієнт придбав 3 різні товари, це
означає, що він зробив 3 покупки (3 позиції в чеку), а якщо придбав 3 одиниці одного
і того ж товару (1 позиція в чеку) - 1 покупка);
· Кількість чеків - кількість чеків, відвантажених клієнту.

Графік можна відобразити в розрізі:
· Тижнів;
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· Місяців.

Значення в фільтрах Період і Центр обліку встановлюються ті ж, що і на основній
формі. При необхідності їх можна змінити.
Для того, щоб зміни всіх фільтрів вступали в силу, використовуйте кнопку Оновити
.
5.7.17 Прибутковість реалізацій за період
У звіті Прибутковість реалізацій за період можна бачити кількість і собівартість
товару, який прийшов, яку кількість товару і за якою ціною цей товар був проданий, скільки
товару залишилося на складі і на яку суму, скільки було зароблено грошей від продажу цього
товару (різниця між сумою реалізацій і собівартістю). Тим самим, можна побачити,
наскільки вигідно продавати той чи інший товар в магазині, а також у всій торговій мережі
(Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

У цьому ж звіті після натискання на кнопку

, відкриється вікно Розподіл виручки

за період за відсотками знижок. В даному звіті на графіку, відображається залежність суми
продажів \ доходу від відсотка знижки на товар (знижки по дисконту, акції і т.п.). Іншими
словами, даний звіт може, наприклад, відображати чи вигідно проводити будь-які акції
пов'язані з уцінкою товару (сезонні знижки, святкові акції), які клієнти, ті, що користуються
дисконтною системою, найбільш активні (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

Є можливість використовувати фільтри по:
- Центру обліку;
- Товару - можна скористатися полем Модель і Артикул, після введення значень в одне
з полів, слід натиснути на кнопку Оновити, для відображення в обліку використання фільтра;
- Доходу - вибрати зі списку необхідний:
· Товари, які принесли дохід
· Товари, які продавалися і не принесли дохід
· Товари, які не продавалися
· Товари, які повністю продані (по приходам)
· Товари, які продавалися
· Товари, які повністю продані (за складом)

- Приходу
· Товари, щодо яких був прихід
· Товари, щодо яких не було приходу

- Клієнту - вибрати зі списку певного клієнта
- Категорії клієнта
· Звичайний клієнт
· VIP-клієнт

- Виду знижки клієнта
· Накопичувальна
· Фіксована
· Бонусна

- Виду торгівлі
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· Роздріб
· Опт
· Опт та у роздріб

Можна змінити відображення звіту, вибравши зі списку Групування:
· По моделі
· По артикулу
· Відсутнє

Також, можна скористатися Фільтром по товару.
Поле Джерело собівартості необхідно вибрати один з параметрів (дозволяє подивитися
де не проставили собівартість в видаткових документах):
· Складські документи - собівартість береться тільки з документів;
· Стан складу на дату документа - собівартість береться тільки зі стану складу на дату

документа;
· Комбінований режим - собівартість береться з документа, а якщо з яких-небудь

причин її немає, тоді зі стану складу на дату документа.
Розглянемо кнопки, які знаходяться у верхній частині вікна:
- перераховує собівартість.

Собівартість
Друк

- відправляє даний звіт на друк, після перегляду.

Зберегти в Excel
Зберегти в

- зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

- зберігає звіт в HTML формат.

Нижче докладно описано, яка інформація вказується в стовпці даного звіту:
Прихід
· К-сть (Кількість) (Для всіх центрів обліку (поле Центр обліку не заповнено)) - це

сума всіх приходів мінус сума всіх повернень постачальнику мінус кількість
повернень браку. Якщо ж обраний конкретний центр обліку, то тоді К-сть (Кількість)
- це сума всіх приходів мінус сума всіх повернень постачальнику, мінус кількість
повернень браку, плюс кількість товару, який надійшов по внутрішнім передачам,
мінус кількість товару, який пішов на інші центри обліку по внутрішній передачі.
· Сума постачальника (для всіх центрів обліку (поле Центр обліку не заповнено)) - це

грошова сума всіх приходів мінус сума всіх повернень постачальнику, мінус грошова
сума всіх повернень браку. Якщо ж обраний конкретний центр обліку, то тоді Сума
постачальника - це грошова сума всіх приходів мінус сума всіх повернень
постачальнику, мінус кількість повернень, плюс грошова сума товару, який прийшов
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по внутрішнім передачам, мінус сума товару, який пішов на інші центри обліку по
внутрішній передачі.
Реалізації
· К-сть (Кількість) - це кількість всіх реалізацій мінус кількість повернень.
· Сума реалізацій - це грошова сума всіх реалізацій мінус сума всіх повернень.
· Соб-ть реал-цій (Собівартість реалізацій) - собівартість реалізованого товару.

Формується (складається) з суми значень Сума собівартості по приходу по кожному
товару, який був проданий, за аналізований період. Беруться ці значення з форми
Склад - Рух товару по реалізаціям. Звер ніть увагу, що якщо товар пр одавався в
мінус (в настр ойках пр огр ами дозволений пр одаж в мінус) , то на фор мі Склад - Рух
товар у по цьому товар у все одно буде заповнено значення в колонці Сума
собівар тості по пр иходу і воно вплине на значення Собівар тість р еалізацій на
нашій фор мі Пр ибутковість р еалізацій за пер іод.
Залишки приходу
· Кількість спис. (Кількість списань) - це кількість товару, який був списаний.
· Кількість зал. (Кількість залишків) - це кількість приходів мінус кількість списань.
· Соб-ть зал. (Собівартість залишків) - це собівартість приходів мінус собівартість

списаного товару, мінус собівартість реалізованого товару. Ціна постачальника +
Додаткова собівартість товару, отримані з прихідної накладної, пов'язаної з
аналізованим документом. Усереднена величина за реальними залишками товару з
приходів.
Виручка
· Виручка продажів - це сума реалізацій мінус собівартість реалізованого товару.
· % Виручки продажів (Відсоток виручки продажів) - це різниця суми реалізацій і

собівартості реалізованого товару, поділене на собівартість реалізованого товару,
помноженого на 100%.
Дохід
· Дохід - це сума реалізацій товару мінус Сума повернення товару, мінус Сума

собівартості приходів товару, тобто мається на увазі, що не проданий товар занижує
наші доходи.
· % Прибутковості (Відсоток прибутковості) - це різниця суми реалізацій і

собівартості приходу, поділена на собівартість приходу, помноженого на 100%.
· Коеф. Рен-сті (Коефіцієнт рентабельності) - це сума реалізацій поділена на

собівартість приходу.
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· % Продажів (Відсоток продажів) - процентне співвідношення кількості товару, що

прийшов і реалізованого (проданого) товару.
Вар то відзначити, що Соб-ть р еал-цій (Собівар тість р еалізації) і Соб-ть повер нень
(Собівар тість повер нень) бер еться із складських документів. У р азі, якщо з якихось пр ичин
вона ще там не записана (після р озр ахунку собівар тості) або не записується (напр иклад,
пр одаж в мінус) , то собівар тість бер еться зі стану складу того пер іоду, до якого
відноситься документ.
5.7.18 Аналіз кількості чеків за сумами
Даний режим роботи, дозволяє зробити аналіз кількості чеків за сумами, обчислити
середню суму покупки в магазині.
У таблиці даного звіту відображається сума в чеку, кількість таких чеків за обраний
період, відсоток від загальної кількості всіх чеків, сума всіх чеків, відсоток від загальної
суми всіх реалізацій і середня сума в чеку в певному інтервалі. На графіках можна бачити
кількісну і грошову залежність загальної кількості \ суми всіх чеків від відповідної суми
реалізації (заданого інтервалу суми в чеку).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Даний звіт доступний з головного пункту меню програми Аналіз- Аналіз кількості
чеків за сумами. В поле Період необхідно виставити необхідний для аналізу період. Якщо
поле Центр обліку залишити порожнім, то користувач отримає статистику по всій торговій
мережі. В поле Сума чеку, необхідно вказати, який інтервал аналізу Вас цікавить. Також,
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необхідно вказати крок аналізу у відповідному полі (тобто на які частини необхідно розбити
інтервал перевірки (Мал. 1)).
5.7.19 Аналіз впливу ціни продажу на прибуток
Звіт Аналіз впливу ціни продажу на прибуток дозволяє показати, який прибуток
приніс кожен товар за певною ціною за певний період з урахуванням повернень і наданих
знижок. Таким чином, ви зможете побачити яку кількість товару було продано за вищою
ціною і яку за зниженою ціною. Це дозволить зрозуміти, наскільки ефективно впливає
зниження ціни на обсяги продажів товарів.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Для роботи звіту (Мал. 1) встановіть період аналізу, виберіть центр обліку за яким
хочете провести аналіз. За допомогою Фільтру по виручці, можна впорядкувати Товари з
позитивною виручкою, Товари з від'ємною виручкою, Товари без виручки.
Фільтр по відсотку знижки - дозволяє вибрати для відображення лише ті товари, які
були продані зі знижкою в зазначеному діапазоні.
Також, можна вибрати гілку дерева видів товару за допомогою Фільтра по товару
(Мал. 2), натисканням кнопки
Кнопка

(Фільтри F12).

- перераховує собівартість для коректного відображення прибутку, якщо до

цього ви не перераховували собівартість на складі.
Кнопка
Компанія Торгсофт®

- дозволяє роздрукувати звіт на принтері.
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Кнопки

і

- експортують отримані дані в Excel і HTML відповідно.

5.7.20 Аналіз руху товару по партіях поставки
В даному звіті користувач може отримати розгорнуту інформацію про рух товару за
обраний період, за конкретною прихідною накладною, від будь-якого постачальника в
певній валюті. У звіті є можливість групувати товари по одній або декільком колонкам, що
полегшує проведення аналізу.
Користувач може побачити, що відбувалося з кожною партією поставки товару - коли і
за якими цінами вона була закуплена, повернення постачальнику товару і браку, кількість і
суму реалізацій товару з цієї партії, повернення від клієнта, списання. У підсумкових даних
по партії товару, користувач може побачити залишок цієї партії і виручку (сума реалізацій сума повернень - собівартість реалізацій + собівартість повернень) і отриманий виторг (сума
реалізацій - сума повернень).
Для використання звіту, користувач повинен зайти в головне меню програми АналізАналіз руху товару по партіях поставки.
Для отримання інформації, користувач повинен в першу чергу вибрати період аналізу.
Період вибирається у верхньому лівому кутку вікна. Також, користувачеві слід звернути
увагу на поле Спосіб оплати накладної. Дане поле пов'язане з полем Спосіб оплати у
формуванні "шапки" прихідної накладної. Іншими словами, якщо при створенні накладної,
вибрав будь-якої з доступних пунктів, то в описуваному аналізі при вказівці такого ж пункту,
відобразяться тільки накладні, які стосуються обраного виду оплати.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)
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В даному аналізі також доступні фільтри по постачальнику і валюті закупівлі. Крім
того, існує стандартний фільтр по товару, а також більш вузькі фільтри: Назва, Штрих-код,
Артикул (Мал.1). На даній формі існує ряд налаштувань, такі як: Ціна закупівлі,
Собівартість закупівлі, Облікова ціна і Враховувати списання при розрахунку
прибутку, Показувати товар з нульовим залишком. Коротко зупинимося на даних
налаштуваннях. При виборі одного з трьох пунктів в блоці

Для

розрахунку

використовувати з колонки Виручка буде відніматися відповідне значення. При
включеному перемикачі Враховувати списання при розрахунку прибутку будуть
враховуватися списання товару. При активному перемикачі Показувати товар з нульовою
кількістю в вікні будуть відображатися товари та з нульовим кількістю (по колонці
Підсумки).
При внесенні будь-яких змін в один або кілька фільтрів, або налаштувань, необхідно
натискати на кнопку Оновити.
У самому аналізі у відповідних полях, користувач може отримати інформацію про назву
товару, його артикул і штрих-код. Далі, відображається інформація про дату закупівлі
товару, кількості закупленого товару на дану дату, ціну закупівлі, суми закупівлі. Далі йде
інформація про кількість даного товару на початок періоду і роздрібної суми, яку кількість
товару і на яку суму було повернуто постачальнику, і на яку суму, і яку кількість було
повернуто браку. Далі йде інформація про кількість проданого товару, на яку суму було
продано товару, його роздрібна ціна, сума знижки і відсоток знижки. Після йде інформація
про кількість і суму повернень даного товару від клієнтів, така ж інформація відображається
і по списанню товару. В кінці міститься інформація про отриману виручку (що таке виручка)
від продажу товару і прибутку, кількості проданого товару та суми продажів.
Для зручності використання даного аналізу, користувач може одну з колонок (Назва,
Артикул, Штрих-код і т.д.) "зачепити мишкою" (кликнути лівою клавішею миші і не
відпускати) і "перетягнути" на сіру смугу з написом Drag a column header here to group by
that column. Слід зазначити, що є можливість відсортувати звіт не по одній, а по декільком
колонкам (Мал.2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

На малюнку представлені товари, відсортовані від найменших сум продажів до
найбільших (зверху вниз), і за назвою від А до Я (зверху вниз). Іншими словами, на початку
групування товару відбувається за сумою, а всередині кожної суми відбувається групування
за назвою товару, проданого на одну суму.
Доступні також кнопки для розрахунку собівартості (Перерахувати собівартість),
експорту в Excel і HTML. Крім того у користувача є можливість отримати друковану форму
даного звіту після натискання на кнопку Друкувати звіт.
5.7.21 Аналіз облікової ціни товару
Аналіз облікової ціни товару (Аналіз - Аналіз облікової ціни товару) служить для
отримання розгорнутого звіту про те, скільки коштує цей товар в закупівлі (Ціна закупівлі,
Додаткова собівартість товару і т.д.) у постачальника і скільки було грошей на нього
витрачено (транспортні витрати на його доставку, ціна етикетки, яка наклеєна на товар,
послуги банку по оплаті товару і т.д.).
Рекомендації: У даному звіті, якщо облік в пр огр амі Тор гсофт вівся досить тр ивалий
час, бажано кор истуватися стандар тним фільтр ом (кнопка Фільтр и F12) , так як якщо
його не викор истовувати, пр огр ама може тр ивалий час фор мувати р езультати.
В даному звіті доступні фільтри за датою, постачальником, їх можна вказати у
відповідних полях, а також можна скористатися фільтром по товару. Після встановлення всіх
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. У вікні, в відповідних колонках

з'явиться інформація про назву товару, його штрих-код, артикул (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Також в блоці Закупівля з'явиться інформація про:
1) Ціну закупівлі
2) Додаткову собівартість
3) Собівартість
4) Додаткову закупівельну вартість
5) Облікову ціну
У розділі Фінансові витрати відобразиться інформація про:
1) Транспортні
2) Послуги банку
3) Цінник
4) Інші
5) Разом - загальна сума всіх фінансових витрат
Всі фінансові витрати беруться з поля Вид витрати (Документ - Прихід товару закладка Витрати накладної - кнопка Додати фін. витрату). Детальніше про Витрати
накладної можна прочитати тут ...
При натисканні на кнопку

(Експорт в Excel) користувач може зберегти даний звіт

в стандартний документ Excel.
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При натисканні на кнопку

(Експорт в HTML) користувач може зберегти звіт в

HTML форматі.
5.7.22 Рейтинг продаваності розмірів
Звіт по рейтингу продаваності розмірів (Аналіз - Рейтинг продаваності товарів)
призначений для аналізу проданих розмірів за обраний період і обраний центр обліку.
На практиці це необхідно, наприклад, для наступного: У минулому році в обраний
період (візьмемо літо) добре продавався певний розмір взуття (сланці) або одягу (майки).
Якщо мова йде про магазин для дорослих, то цього літа скоріше за все буде цей розмір також
добре продаватися і у постачальників слід замовляти такого розміру більше. Якщо ж мова
йде про дитячий магазин і в минулому році певного розміру купили багато, то в цьому році
потрібно на такий же період (літо) замовити одягу \ взуття на кілька розмірів більше, тобто
на дітей тих же клієнтів, але які вже виросли за рік .
При відкритті форми необхідно вказати період аналізу і центр обліку, за яким буде
проводитися аналіз у відповідних полях. Є стандартний фільтр по товару, за допомогою
якого можна обмежити кількість товару, який потрапив до звіту. Після чого необхідно
натиснути на кнопку Оновити

, також це слід робити після будь-якої зміни (період,

центр обліку) (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

У колонці Розмір вказується розмір товару, який продавався за обраний період, в
колонці

Кількість

реалізацій

з

урахуванням

повернення

вказується

кількість

реалізованого розміру за вирахуванням повернутого товару цього ж розміру.
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- відкриється вікно продажу товарів з вибраним

розміром (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

Дане вікно містить наступні стовпці:
· Назва товару
· Артикул
· Штрих код
· Кількість реалізацій з урахуванням повернень

5.7.23 Аналіз торгової виручки
Даний пункт меню призначений для аналізу торгової виручки за періодом, а також за
певним центром обліку в розрізі товарів.
Для початку скористаємося фільтром по Періоду і Центру обліку. Якщо не вказувати,
буде відображено товар по всьому періоду з початку ведення обліку в програмі по всій
торговій мережі. Також, є можливість вказати Категорію:
· товари та послуги
· товари
· послуги

Компанія Торгсофт®
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Можна встановити перемикач Показати тільки ті товари, які не мають закупівельної
ціни. Для більш вузького пошуку конкретного товару, скористайтеся Фільтром за назвою
або Фільтром по товару.
Після внесення будь-яких змін в фільтри, слід натискати кнопку Оновити

.

Залежно від зазначених в фільтрах значень вікно матиме такий вигляд (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Дане вікно містить стовпці:
· Фото
· Товар
· Штрих код
· Артикул
· Розмір
· Матеріал
· К-сть - кількість
· Сума по прайсу
· Собівартість виторгу
· Виторг
· Сума знижок
· Виручка
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У правому нижньому кутку буде відображатися віконце з фото товару, після натискання
на яке буде відкриватися додаткове вікно з великим розміром. Розмір вікна можна змінювати
і перетягувати в будь-який зручне для Вас місце на екрані (вікно).
Також, дане вікно має пункт меню Налаштування відображення за допомогою якого є
можливість налаштувати відображення стовпців даного аналізу, встановлюючи або знімаючи
перемикачі (галочки).
Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.
Перерахувати

собівартість

-

перераховує

собівартість.

Пер ер ахувати

собівар тість можна за виділеними або за всіма товар ами
Друк

- відправляє даний звіт на друк, після перегляду.

Зберегти в Excel
Зберегти в

- зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

- зберігає звіт в HTML формат.

5.7.24 Аналіз реалізацій по постачальниках і торговим точкам
Даний пункт меню призначений для аналізу реалізацій по торговим точкам в розрізі
постачальників за вказаний період.
Насамперед, необхідно встановити торговельні точки за якими буде проводитися
аналіз. Заходимо в пункт меню Дія - Вибір торгових точок. Відкриється вікно в якому
встановивши перемикачі на необхідних торгових точках натискаємо кнопку Вибрати. Далі
встановлюємо Період реалізації. В поле Постачальник вибираємо зі списку необхідного.
Якщо дане поле залишити порожнім, буде проводитися аналіз по всім постачальникам (Мал.
1).
Після внесення будь-яких змін в фільтри, слід натискати кнопку Оновити

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

.

807

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні відображаються такі стовпці.
Залишок на початок періоду:
· К-сть - кількість
· Облікова сума
· Сума по прайсу

Прихід:
· Кількість
· Облікова сума
· Сума по прайсу

Вибрані торгові точки "Магазин 1", "Склад" і т.д .:
· Кількість
· Облікова сума
· Сума по роздробі

Всього реалізовано:
· Кількість
· Облікова сума
· Сума по роздробі

Інші витрати:
· Кількість
· Облікова сума
· Сума по прайсу
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Залишок на кінець періоду:
· Кількість
· Облікова сума
· Сума по прайсу

За допомогою кнопки Налаштування видимості колонок в таблиці

є можливість

встановити перемикачі, які відповідають за відображення колонок в цій таблиці.
Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.
Перерахувати собівартість
Зберегти в Excel
Зберегти в

- перераховує собівартість.

- зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

- зберігає звіт в HTML формат.

5.7.25 Аналіз залишків товару
В даному пункті меню можна зробити аналіз залишків товару на певну дату, вибрати
конкретного постачальника і центр обліку (по всій торговій мережі або по конкретному
центру обліку).
Встановивши Дату і натиснувши на кнопку Оновити

, відкриється перелік товарів,

які числяться на складах всієї торгової мережі. Можна зробити пошук більш вузьким,
встановивши Центр обліку, Постачальника або Валюту закупівлі. Варто зазначити, якщо
встановлено фільтр по конкретному центру обліку, аналіз буде вірним лише за умови, що по
товару не було внутрішніх переміщень між центрами обліку. Також, є можливість
встановити Фільтр по товару, де можна ввести Назву, Артикул або Штрих-код, або
скористатися стандартним Фільтром по товару (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні також можна встановити перемикачі:
· Показувати в розрізі центрів обліку - якщо встановлено перемикач, додається

стовпець Центр обліку приходу
· Групувати за ціною постачальника - якщо встановлено перемикач, додається

стовпець Ціна постачальника (береться з картки товару)
· Показувати товари з нульовим залишком - відображає товари з нульовим

залишком на обрану дату
· Тільки накладні "під реалізацію" - відображає накладні, які тільки "під реалізацію"

Для коректного відображення кількості товару, рекомендується перераховувати
собівартість. Для цього використовуйте кнопку Перерахувати собівартість

.

Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.
Друк

- відправляє даний звіт на друк, після перегляду.

Зберегти в Excel
Зберегти в

- зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

- зберігає звіт в HTML формат.
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- виконується повернення товару постачальнику і прихід за

новою закупівельною ціною. Стає активною, якщо увімкнено Групувати за ціною
постачальника і обраний запис із залишком товару більше "0". Після виділення товару і
натисненні на кнопку відкриється вікно Зміна ціни закупівлі товару (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні є можливість вказати нові характеристики товару:
· Курс валюти,
· Кіл. товару, який переоцінюється,
· Ціна закупівлі,
· Націнка,
· Ціна продажу.

При підтвердженні

діалогу, створяться

автоматично документи: Повернення

постачальнику з Центру обліку обраного в діалозі - Постачальнику зі старою ціною
закупівлі товару і Прихід з новою ціною закупівлі. Ціна продажу товару автоматично
зміниться, якщо в діалозі користувач ввів нову ціну.
Також є можливість масово змінити (багаторядковим вибором) Ціни закупівлі,
Змінити курс або Роздрібну ціну на зазначений відсоток або на певне значення, виходячи
від закупівельних цін або курсу (Мал. 3). Товари повертаються постачальнику з центру
обліку на який надходили, якщо на даному складі недостатня кількість, тоді товари будуть
повернуті з інших Центрів обліку і відповідно оприбутковані.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

При зміні курсу валюти змінюється Ціна закупівлі товару в національній валюті (Ціна
закупівлі в валюті не змінюється). При зміні курсу валюти товарам, закуплених в нац валюті
дій ніяких не проводиться. При зміні Роздрібної ціни, змінюється лише Націнка %, яку
можна побачити у відповідному полі "Нова націнка,%".
При натисканні на кнопку Застосувати - встановлюються нові значення у відповідних
полях, якщо все так, як було задумано, то натисніть на кнопку Зберегти нові ціни, якщо
немає - Скинути і вказати нові параметри.
Якщо в списку товарів знаходяться товари з нульовою або негативною націнкою (такі
товари позначені значком

), то після натискання на кнопку Застосувати, виводиться

перелік цих товарів (попередження, що у товарів некоректна націнка) (Мал. 4). Після
закриття попередження, програма запропонує змінити націнку. Якщо натиснути Так,
відобразиться вікно Націнка на товар (Мал. 5), де потрібно вказати роздрібну націнку.
Якщо націнку змінювати не потрібно, натисніть Ні.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

Якщо виділити товар і натиснути на кнопку Змінити відпускну ціну
вікно Параметри зміни цін на складі (Мал. 6)
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні вказати, як буде змінюватися відпускна ціна: Збільшити, Зменшити або
Встановити. В поле На - вказати значення і вибрати в Процентному відношенні або в грн.
Нижче, вказати перемикачем: Роздрібна та / або Оптова ціна. Перемикач Знизити ціни,
відповідає за зниження ціни, відповідно. У правій частині вікна відображається
Округлення, яке необхідно встановити, якщо зміна ціни вказано в процентному відношенні.
Додана настройка "Оновлювати ціну продажу товару" - при включеній налаштування
здійснюється розрахунок і оновлення роздрібної ціни продажу товару по націнці.
Додана можливість вибору розрахунку ціни постачальника в поле Ціну постачальника
брати як:
· Ціну закупівлі;
· Собівартість закупівлі;
· Облікову ціну.

Цей вибір формує дані в колонці Ціна постачальника і це безпосередньо впливає на
те, від якої ціни відштовхуватися при переоцінці товару.
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Даний пункт меню дозволяє вчасно відслідковувати залишки товару як за певним
центром обліку, так і по всій торговій мережі, що дає Вам можливість замовити товар у
постачальника, щоб не було затримок в реалізації через відсутність товару на складах.
5.7.26 Аналіз надпланового прибутку
Даний пункт меню призначений для аналізу результатів плану продажів і прибутку,
отриманого надпланово. Також, дозволяє проаналізувати, які саме товари були продані після
досягнення плану.
Для аналізу необхідно встановити Період реалізації, План виторгу, а також Центр
обліку на якому буде проведений аналіз надпланового прибутку. Можна скоротити список
товарів скориставшись Фільтром по товару. Після введення необхідних параметрів
натискаємо кнопку Оновити

.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Також, є можливість встановити перемикач Враховувати доплати системному
продавцю.
В даному вікні відображаються такі стовпці:
· Назва товару
· Штрих код
· Артикул
· К-сть - кількість
· Облікова сума (без витрат) - якщо витрати накладної вводяться тільки через

фінансові документи, то Облікова сума (без витрат) буде дорівнює Сумі
постачальника
Компанія Торгсофт®
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· Сума по прайсу зафіксована
· Сума знижки
· Доплата продавцеві
· Транспортні витрати
· Послуги банку
· Цінники
· Інші
· Прибуток (з урахуванням доплати продавцеві) - Пр ибуток з ур ахуванням доплати

пр одавцеві = Сума по пр айсу зафіксована - Сума знижки - Облікова сума (без
витр ат) - Доплата пр одавцеві (встановлена у вигляді товар у) - Тр анспор тні
витр ати - Послуги банку - Цінники - Інші
Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.
Перерахувати собівартість
Друк

- перераховує собівартість.

- відправляє даний звіт на друк, після перегляду.

За допомогою даного пункту меню Ви навчилися аналізувати результати плану
продажів і прибутку, отриманої понад план, а також виявляти прибуток з урахуванням
доплати продавцю.
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5.7.27 Аналіз вартості бізнесу
Даний пункт меню призначений для аналізу динаміки зміни вартості бізнесу та окремих
його частин в обраному періоді. Аналіз відображається у вигляді графіків. Таким чином
можна проаналізувати, куди "котиться" бізнес, не вдаючись у цифри.
В даному аналізі доступна кнопка Налаштування (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

При натисканні на яку відкриється вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

В даному вікні є можливість встановити Період за який буде проводитися аналіз.
Можна вибрати центри обліку.
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Також, є можливість вибрати Вид графіка:
· Загальний підсумок + Підсумки по центрам обліку
· Загальний підсумок + Дані
· Підсумки центру обліку + Дані - з випадаючого списку вибрати центр обліку

Можна також встановити перемикачі:
· Собівартість товару на складі
· Вартість обладнання
· Сума в касах
· Сума на розрахункових рахунках
· Баланс з партнерами

Кнопка Перерахувати собівартість

- перераховує собівартість (собівартість

відображаєтья з урахуванням складів 3-го рівня).
Кнопка Перерахувати дані за період

- перераховує дані за період (займає

тривалий час).
Кнопка Оновити

- оновлює дані, якщо був проведений перерахунок даних за

період.
Є можливість перегляду щоденного балансу підприємця за всіма торговими точками за
обраний день. Для виклику звіту служить кнопка Щоденний баланс підприємця

, після

натискання на яку відкриється однойменна форма (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)
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Необхідно вибрати Дату, яка Вас цікавить, Валюту та відзначити ті пункти, які
потрібно відобразити в звіті:
Клієнти і постачальники, які винні нам - відобразиться список боржників з поділом
на постачальників і клієнтів (постачальник-клієнт відноситься до постачальників);
Клієнти і постачальники, яким винні ми - відобразиться список тих, кому повинні ми
з поділом на постачальників і клієнтів;
Залишок в касах на кінець дня - підсумки каси на кінець дня;
Залишок на розрахункових рахунках на кінець дня - підсумки по розрахункових
рахунках на кінець дня;
Собівартість залишків на початок дня - собівартість товару на Центрах обліку
торгової мережі. Варто зазначити, що собівартість відображається без урахування складів 3го рівня.
Сума приходів, реалізацій, повернень, списань, повернень браку, повернень
постачальнику - приходи по центрам обліку (прихід, повернення клієнта, прибуткова
внутрішня передача), витрати за центрами обліку (реалізація, видаткова внутрішня передача,
списання, повернення браку, повернення постачальнику).
Для перегляду звіту натисніть кнопки Переглянути та закрити або Переглянути,
після чого відобразиться звіт Щоденний баланс підприємця за обраною датою.
За допомогою даного пункту меню Ви навчилися аналізувати вартість Вашого бізнесу
як цілком, так і окремих його частин з урахуванням товарів і обладнання, яке знаходиться в
аналізованому періоді і центр обліку.
5.7.28 Аналіз залишків
В даному пункті меню ми розглянемо:
· Аналіз залишків за термінами реалізації.
· Аналіз залишків за термінами зберігання.
· Аналіз залишків по видам товару
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5.7.28.1 Аналіз залишків за періодом реалізації

За допомогою цього пункту меню Ви зможете проводити аналіз залишків за термінами
реалізації по постачальникам, по виробникам, за видами товару і проаналізувати, за який
період часу після приходу був проданий товар.
Перше що необхідно зробити, встановити Період приходу. Далі в поле Вид аналізу Ви
можете вказати за якою ознакою проводити аналіз:
· За постачальником (за замовчуванням). В поле Постачальник можна вибрати зі

списку необхідного постачальника. Якщо залишити поле порожнім, буде проведено
аналіз по всім постачальникам.
· За виробником;
· По виду товару.

Для більш точного аналізу є можливість скористатися Фільтром по товару.
В поле Центр обліку приходу при необхідності можна вказати конкретний центр
обліку, на який поставлявся товар.
В поле Видимість колонок в періодах реалізацій можна встановити наступні
перемикачі:
· Показувати залишок товару після N-ї кількості днів приходу
· Показувати облікову суму проданого товару за N-ну кількість днів після приходу
· Показувати відсоток проданого товару
· Показувати виторг

За допомогою перемикача Показати накладні можна відобразити дані по кожній
накладній.
Перемикач Виключити сервісні накладні - при активному перемикачі, з аналізу
виключаються накладні початкових залишків і приходів від інвентаризації. У разі, якщо
необхідно показати дані накладні в аналізі, слід вимкнути перемикач. Навіщо виключаються
дані накладні? Тому що аналіз залишків за термінами реалізації за такими накладними не
може бути дійсним, так як час поставки за такими накладними відрізняється від реального
часу появи таких товарів на складі.
Перемикач Тільки накладні старше __ днів дозволяє врахувати поставки "старші"
заданого періоду.
Варто відзначити, що після внесення будь-яких змін в фільтри, слід натискати кнопку
Оновити

. Після введення необхідних параметрів відобразиться вікно (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Дане вікно відображає наступні стовпчики (в залежності від встановлених параметрів):
Накладна - постачальник / виробник / вид товару і номер прихідної накладної.
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Прихід:
· К-сть

Реалізація до
-30 днів:

31-60 днів:

61-90 днів:

91-180 днів:

· Кількість

· Кількість

· Кількість

кількість

· Кількість

· Сума

· Сума

· Сума

продажів

· Сума

· Залишок

· Залишок

· Залишок

· Залишок

·%

· Сума

продажів

·%

· Залишок
·%

Прод.

-

відсоток

Прод.

-

Прод.

-

·%

Прод.

-

·%

Прод.

відсоток

відсоток

відсоток

відсоток

проданого

проданого

проданого

проданого

товару

товару

товару

· Виторг

· Виторг

· Виторг

Всього

Інші витрати

Залишок:

товару

-

· Виторг

проданого
товару
· Облікова

сума
продажів

181-365 днів:
· Кількість

Понад
днів:

365

реалізовано:

· Кількість

(списання,

· Сума

· Кількість

· Кількість

поверн.

· Залишок

· Сума

· Сума

поверн.. браку):

· Виторг

· Залишок

· Кількість

· Виторг

·%

·%

Прод.

-

відсоток

пост.,

· Облікова

сума

· Облікова

проданого

сума

товару
· Виторг

Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.
- перераховує собівартість.

Собівартість
Зберегти в Excel
Зберегти в

- зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

- зберігає звіт в HTML формат.

Даний аналіз дозволяє дізнатися, коли, після приходу був більш продаваним товар
конкретного постачальника, виробника або виду товар, за який період був проданий. Також
за допомогою цього аналізу можна визначити "точку беззбитковості".
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5.7.28.2 Аналіз залишків за періодом зберігання

За допомогою цього пункту меню Ви зможете побачити залишки за накладними
постачальників і проаналізувати терміни їх зберігання на складі (варто зазначити, що в
аналізі не враховуються поставки від початкових залишків).
Для початку, слід вказати Період приходу і вибрати зі списку Постачальника. Якщо
залишити поле порожнім, буде проведено аналіз по всім постачальникам. Для більш точного
аналізу є можливість скористатися Фільтром по товару. Також, можна встановити
перемикач Показувати накладні. Після внесення будь-яких змін в фільтри, слід натискати
кнопку Оновити

. Після введення необхідних параметрів відобразиться вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Дане вікно відображає наступні стовпчики (в залежності від встановлених параметрів):
· Накладна - постачальник і номер прихідної накладної.
· Залишок.
· Залишки за термінами зберігання:

- до 30 днів (товар знаходиться на складі)
- 31-60 днів
- 61-90 днів
- більше 180 днів
Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.
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- перераховує собівартість.

Собівартість
Зберегти в Excel
Зберегти в

- зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

- зберігає звіт в HTML формат.

Дозволяє виявити товари якого постачальника "залежуються" на складі і скільки він
зберігається на складі.
5.7.28.3 Аналіз залишків за видами товару

За допомогою даного пункту меню Ви можете провести аналіз залишків за видами
товару за встановлений період і по вибраним центрам обліку.
Насамперед потрібно вибрати центри обліку на яких буде проводитися аналіз. Для
цього треба зайти в пункт меню Дія - Вибір центрів обліку. Відкриється вікно в якому
встановивши перемикачі на необхідних центрах обліку натискаємо кнопку Вибрати.
Далі встановлюємо Вид групування:
· По верхньому вузлу дерева видів товару
· За поточним вузлу дерева видів товару

Тут же можна встановити перемикач Групувати за ціною. Даний перемикач робить
сортування виду товару за ціною. Припустимо, у Вас був вид товару Джинси, закупівля була
за однією ціною, потім була ще одна закупівля цього ж виду товару, тільки вже за іншою
ціною, ці ціни виду товару і відображає даний перемикач.
Змінити напрямок від більшого до меншого і навпаки, можна натисканням на назву
стовпця (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Після внесення будь-яких змін в фільтри, слід натискати кнопку Оновити
Зберегти в Excel

.

- зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

За допомогою даного пункту меню Ви зможете проводити аналіз залишків за видами
товару за обраний період і центрам обліку, а також зберігати отриману таблицю в Excel.
5.7.29 Аналіз реалізацій по підприємству
Даний пункт дозволяє провести аналіз реалізацій по підприємству поставки в певному
центрі обліку або по всій торговій мережі з урахуванням повернень.
Насамперед слід встановити Період продажів, вказати зі списку Центр обліку та
Підприємство поставки. Якщо поля залишити порожніми, буде проведений аналіз по всій
торговій мережі та всім підприємствам. Також можна встановити перемикач Враховувати
повернення (якщо активний перемикач, будуть відняті з реалізацій повернення, якщо не
активний, з поверненнями). Для більш точного пошуку скористайтеся Фільтром по товару,
де можна ввести Назву, Артикул або Штрих-код. Або скористайтеся стандартним фільтром
по товару в якому є можливість вказати сезон, виробника, вид товару і т.д.
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Після внесення будь-яких змін в фільтри, слід натискати кнопку Оновити

. Після

введення необхідних параметрів відобразиться вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Д ля кор ектної р оботи звіту р екомендується пер ер ахувати собівар тість (по
конкр етному складу або по всіх складах) .
Дане вікно відображає наступні стовпчики:
Товар:
· Товар
· Артикул
· Штрих код
· Підприємство поставки

Реалізація:
· Центр обліку
· К-сть - кількість
· Ціна за прайсом
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· Ціна реалізації
· Сума реалізації
· Сума знижки

Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.
- перераховує собівартість.

Собівартість
Зберегти в Excel
Зберегти в
Друк

- зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

- зберігає звіт в HTML формат.

- відправляє даний звіт на друк, після перегляду.

За допомогою цього пункту меню Ви з легкістю зможете здійснити аналіз реалізацій по
підприємству поставки як по всій торговій мережі, так і по окремим центрам обліку. Також у
Вас є можливість зберегти звіт в різних форматах або роздрукувати на принтері.
5.7.30 Аналіз руху товару по підприємству поставки
За допомогою даного пункту меню у Вас є можливість провести аналіз руху товару по
підприємству поставки за вказаний період.
Для початку слід встановити Період аналізу і вказати Підприємство поставки зі
списку. Для більш точного аналізу можна скористатися стандартним Фільтром по товару.
За допомогою фільтру Постачальник можна відобразити перелік товарів, які були
оприбутковані від конкретного постачальника.
Фільтр Фіскальність чека (впливає на значення в блоці Реалізація). У випадаючому
списку доступні наступні значення:
· Фіскальний чек - при виборі такого значення, в колонках Кількість і Сума за ціною

постачальника блоку Реалізація будуть відображені значення - скільки даного
товару було реалізовано з фіскальним чеком (якщо активована додаткова функція
Підключення фіскального реєстратора);
· Нефіскальних чек - кількість обраного товару, проданого з нефіскальним чеком;
· Без чека - скільки товару реалізовано без чеку;
· Нефіскальний чек або без чеку - скільки реалізовано товару з нефіскальним чеком

або без чеку.
Перемикач Тільки товари, по яких був рух. При включеному перемикачі в таблиці
будуть відображені тільки товари, по яких був рух в обраний період аналізу.
Після внесення будь-яких змін в фільтри, слід натискати кнопку Оновити дані таблиці
. Після введення необхідних параметрів відобразиться вікно (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Дане вікно відображає наступні стовпчики:
1) Товар:
· Назва;
· Артикул;
· Штрих код;
· Ціна постачальника;
· Підприємство поставки.

2) Прихід:
· К-сть - кількість;
· Сума за ціною постачальника.

3) Реалізація:
· К-сть - кількість;
· Сума за ціною постачальника.

4) Залишок на кінець періоду:
· К-сть - кількість;
· Сума за ціною постачальника.

Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.
За допомогою кнопки Налаштування видимості колонок в таблиці

є можливість

встановити перемикачі, які відповідають за відображення колонок в цій таблиці.
Собівартість

- перераховує собівартість.
Версія 2022
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- зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

- зберігає звіт в HTML формат.

- відправляє даний звіт на друк, після перегляду.

За допомогою цього пункту меню Ви зможете зробити аналіз руху товару по
підприємству поставки, а також підвести підсумок по кількості залишку товару і суми за
ціною постачальника за вказаний період.
5.7.31 Аналіз собівартості залишків товару
Даний пункт меню дозволяє проводити аналіз собівартості залишків товару на обраних
центрах обліку, а також збереження звіту в формат таблиці Excel.
Насамперед потрібно встановити по яким центрам обліку буде проводитися аналіз в
пункті меню Дія - Вибір центрів обліку. Відкриється вікно в якому встановивши
перемикачі на необхідних центрах обліку натискаємо кнопку Вибрати. Далі встановлюємо
Період по якому буде проводитися аналіз.

Після внесення будь-яких змін в фільтри, слід натискати кнопку Оновити
введення необхідних параметрів відобразиться вікно (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Дане вікно відображає наступні стовпчики:
· Дата - відображає кожен день з початку обраного періоду по останній.
· Собівартість складу "обраний центр обліку" - відображає стільки стовпців, скільки

вибрано центрів обліку для аналізу. У нашому випадку вибрано два центри обліку.
· Разом - сума собівартості всіх залишків за обраними центрам обліку.

Також поточний аналіз відображає графік. Є можливість змінити Тип графіка:
· Торгова мережа
· Поточний центр обліку
· Всі центри обліку

Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.
Кнопка Перерахувати собівартість
Зберегти в Excel

- перераховує собівартість.

- зберігає звіт в форматі таблиці Microsoft Excel.

Кнопка Перерахувати дані за період

- перераховує дані за період (займає

тривалий час).
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За допомогою даного пункту меню Ви зможете зробити аналіз собівартості залишків
товару і наочно за допомогою графіка побачити зміни собівартості товарів, а також зберегти
в форматі таблиці Excel.
Значення собівартості складу на останню дату періоду (якщо остання дата є датою
закінчення місяця) відповідає значенню параметра Собівартість на кінець періоду на формі
Аналіз - Період для періоду, що відповідає цій даті. Напр иклад, якщо в Аналізі
собівар тості залишків остання дата пер іоду - кінець жовтня, то в Аналіз - Пер іод
повинен бути обр аний жовтень.
Для довільного періоду дата закінчення періоду для аналізу на формі Аналіз
собівартості залишків товару по днях повинна збігатися з датою закінчення періоду на
формі Аналіз - Період.
Якщо при аналізі собівартості залишків в якості закінчення періоду вказана поточна
дата, то значення собівартості для цієї дати буде відповідати значенням Собівартість на
кінець періоду і Собівартість складу на формі Аналіз - Період за умови, що для аналізу
обрано поточний відкритий період. При цьому, аналіз буде відображати коректну
інформацію за довільний період (декілька місяців, півроку або рік) тільки в тому випадку,
якщо ці місяці розраховані в Аналіз - Період.
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5.7.32 Аналіз інтенсивності продажів
Даний пункт меню дозволяє наочно провести аналіз інтенсивності продажів товару за
допомогою графіка за обраний період.
Після того, як зайшли в даний пункт меню необхідно вказати Період аналізу, а також
Центр обліку за який буде будуватися графік (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Для більш вузького пошуку, можна скористатися як стандартним Фільтром по товару,
так і встановити перемикач Показати види товару і вибрати той вид товару, який Вас
цікавить.
У нижній частині вікна є декілька фільтрів.
Дні тижня, можна встановити або прибрати перемикач з понеділка по неділю.
Групувати по періоду:
· Година
· День
· Дні тижня
· Тиждень
· Місяць
· Квартал
· Рік
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Дані для відображення:
· Кількість товару
· Кількість чеків
· Сума товару

________________
· Сума значень
· Середнє значення. Варто зазначити, що аналіз за середнім значенням є актуальним

лише для групування за періодом: година, дні тижня, місяць, квартал (для інших
значень групування за періодом вибір середнього значення не доступний).
Пр иклад аналізу за сер еднім значенням. Вибр ано пер іод у два тижні, гр упування за
пер іодом – дні тижня. Напр иклад, минулої п'ятниці пр одано 3 штуки пр одукту, а цієї
п'ятниці - 5 штук. У зазначений пер іод потр апляє якр аз дві ці п'ятниці. Тоді під час аналізу
суми значень, буде складено пр одаж обох п'ятниць, тобто вийде значення 8. Пр и аналізі
сер еднього значення буде р озр аховано сер еднє значення цих п'ятниць, тобто вийде 4
((5+3) /2 = 4) .
5.7.33 ABC та XYZ аналіз
Доданий ABC і XYZ аналіз, який дозволить проаналізувати Ваш асортимент і
визначити на підставі обсягу і рівномірності продажів, які товари необхідно мати в достатній
кількості, а які, навпаки, можна виводити з асортименту.
ABC аналіз
ABC аналіз - це метод вивчення асортименту. В його основі лежить закон Парето 20% товарів дають 80% ефективності, а решта 80% товарів - лише 20%. За допомогою
даного аналізу можна визначити внесок кожного товару в прибуток магазину, розподілити
товари за категоріями для ефективного управління. Виділяють три категорії товарів:
· категорія А - пріоритетні товари, 20% товарів, які приносять 80% доходу. Товари

групи А забезпечують основний товарообіг компанії. Тому необхідно забезпечувати
постійну їх наявність. Загальноприйнятою є практика, коли по товарах групи А
створюється надлишковий запас.
· категорія В - звичайні товари, від 80% до 95% загального обороту. Товари групи В

забезпечують основний товарообіг компанії. Тому необхідно забезпечити постійну їх
наявність. Загальноприйнятою є практика, коли по товарах групи В створюється
достатній запас.
· категорія С - товари, які погано продаються і складають від 95% до 100% загального

обороту. Застосування аналізу дозволяє сильно скоротити час, який менеджер
витрачає на управління і контроль над даною групою товарів.
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Перед проведенням аналізу необхідно чітко визначити мету аналізу. За допомогою
АВС аналізу Ви можете:

§ визначити групи товарів, що приносять найбільший прибуток;
§ оптимізувати асортимент:
§ виділити товари, які добре / погано продаються;
§ управляти поставками товару;
§ порівняти показники з попереднім періодом.
Необхідно досить обережно підходити до аналізу. Наприклад, для оптимізації

асортименту, аналіз по всіх асортиментах магазину або торговельної мережі не дасть
практично нічого. Адже не можна залишити, наприклад, в магазині тільки хліб і молоко,
хоча ці групи будуть найпопулярнішими. А ось в розрізі окремої товарної групи можна легко
відстежити товари групи С (аутсайдери по обороту і кількості продажів) від яких необхідно
позбавлятися.
Також необхідно визначитися з Періодом аналізу. Часто проводити ABC аналіз не
рекомендується, так як результати можуть бути не очевидні, наприклад, через циклічність
продажів товару по днях тижня або сезонах. Наприклад, аналіз усього товарного асортименту
можна проводити раз на півроку або на рік, щоб проаналізувати, що змінилося в порівнянні з
минулим періодом. Але, в свою чергу, період аналізу може залежати від кожної товарної
групи. Якщо у Вас вид товару, наприклад, Молочні продукти, то аналіз варто проводити
частіше - місяць або навіть 1 раз в тиждень.
Результати аналізу повинні бути уважно вивчені, не варто приймати поспішних рішень.
Чисельність категорії А завжди мінімальна, а категорії С - максимальна. У свою чергу,
категорія А є пріоритетною в плані обслуговування і роботи з нею. Категорія В має
стандартний рівень, а категорія С - якщо товари не виводяться з асортименту, то мають
найменший рівень уваги.
При проведенні аналізу варто звернути увагу на деякі групи товарів:
1) Акційні товари. Якщо за період аналізу в магазині проводилася акція, то результати
продажів можуть вплинути на аналіз. Необхідно або виключити з набору даних для
аналізу товари, які потрапляють під акцію, або ж внести поправку для них в
залежності від умов акції.
2) Елітні товари. Товари, які продаються рідко, але при продажу можуть принести
значний дохід. Включивши дані товари в ABC аналіз, вони з великою ймовірністю
потраплять в категорію С. Але такі товари дуже важливі для асортименту, виводити
їх з асортименту не можна.
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3) Товари, нещодавно введені в асортимент. Нові товари можна не включати в
аналіз, тому що вони не можуть бути виведені з дії в перші кілька місяців продажів.
4) Відсутні товари. З різних причин товару може не бути в наявності, але він міг би
продаватися і був би попит, але в даних для аналізу продажів товару немає. Тому
корисно при інтерпретації АВС аналізу знати дату останнього приходу даного
товару в магазин.
Для проведення аналізу, заходимо в пункт меню Аналіз - ABC і XYZ аналіз,
відкриється однойменне вікно налаштувань (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Для початку необхідно встановити Період аналізу і при необхідності Центр обліку.
За допомогою стандартного Фільтру по товару

визначаємо групу товарів для

аналізу.
При необхідності вкажіть налаштування Товар в наявності на дату початку аналізу і
За товаром був рух в обраному періоді.
ABC аналіз в Тор гсофт можна проводити за наступними критеріями:
· За кількістю продажів - визначає товари, що проходять через магазин в

найбільшому обсязі. Це товари з категорії найбільш необхідних і затребуваних для
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покупців. Товари можуть і не приносити максимального прибутку, але без цих
товарів асортимент не буде повним.
· За кількістю чеків;
· За виторгом;
· За виручкою.

Для більш точного аналізу, як правило, краще використовувати декілька критеріїв. Для
включення критерію в аналіз, необхідно активувати галочку Включити біля відповідного
критерію.
Процентне співвідношення категорій. У програмі Тор гсофт для ABC-аналізу
зазначено оптимальне процентне співвідношення категорій 80-95-100 (при необхідності Ви
можете вказати інше співвідношення).
Нижче вкажіть за яким критерієм буде побудована Діаграма Парето (необхідно
вказувати той критерій, який бере участь в аналізі).
Після вказівки всіх необхідних налаштувань, тиснемо кнопку Перегляд. Після чого
відобразиться таблиця товарів, розділена за категоріями (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

Для отримання актуальних даних по виручці Ви можете Розрахувати собівартість

.

При необхідності можна експортувати таблицю в Excel, використовуючи відповідну
кнопку

.
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служить для Налаштування умов побудови аналізу. При натисканні на

кнопку відкриється вікно налаштувань (Мал. 1).
Як приклад, розглянемо результати аналізу товарів за кількістю продажів і виручкою
(Мал. 2)
Категорія АА (Мал. 2 (1)) - найбільш цінний товар. Це означає, що ці товари добре
продаються і приносять прибуток. Необхідно постійно контролювати наявність їх в магазині.
Робота з постачальниками таких товарів повинна бути дуже добре налагоджена. Можливе
створення спеціальних умов для них, надання додаткового місця на полицях, наявність
страхового запасу таких товарів і т.п. Якщо товару не буде достатньо це значно
відобразиться на прибутку.
Категорія АВ (Мал. 2 (2)) - товари добре продаються, але при цьому приносять
середній прибуток. Рекомендується підтримувати стабільність за такими товарами.
Категорія АС - високі продажі, але низький прибуток. Товар - "генератор потоку".
Слід не допускати зниження продажів даного товару.
Категорія СА - низькі продажі та високий прибуток. Можливо, унікальний товар або
товар з великою націнкою. Необхідно вживати заходів для збільшення продажів
Категорія ВВ (Мал. 2 (4)). Товар має свою аудиторію, але не надто популярний і
приносить середній дохід. Припустимо залишити все як є з періодичним контролем.
Категорія ВА (Мал. 2 (5)) - у товару середні продажі, але висока виручка. Для товарів
такої категорії можна, наприклад, додатково проводити промо-акції, які можливо
забезпечать зростання кількості продажів.
Категорія ВС і СВ - середні продажі і низький прибуток. Потрібно піднімати
прибутковість, наприклад, рекомендаціями продавця або поліпшенням привабливості
товару.
Категорія СС (Мал. 2 (7)) всі показники низькі. В даному випадку необхідний
детальний аналіз причин слабких показників. Після аналізу при відсутності позитивної
тенденції варто вивести самий низькоефективний товар з асортименту.
Зверніть увагу! У категорію С можуть потрапити товари категорії "унікальні" товари, які представлені тільки в Вашому магазині. Вивід таких товарів може призвести до
втрати покупця. Краще таким товарам приділити особливу увагу і просування.
Напр иклад, 1-й товар з ціною 1000 гр н за одиницю за 2 місяці було пр одано всього
лише 2 р ази, але пр иніс значний пр ибуток, а 2-й товар був пр оданий всього 2 р ази за 2 місяці
по 10 гр н за одиницю товар у, а значить ніяк не впливає на обор от.
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Рекомендується підбирати критерії аналізу під особливості Вашого магазину.
Проаналізувавши товар по одному параметру, зіставте отриманий результат з оцінками на
основі інших параметрів.
Для зручності перегляду аналізу можна використовувати фільтрацію по колонках.
Наприклад, відфільтрувати перелік товарів по категорії А, В або С (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.5)

XYZ аналіз
XYZ аналіз визначає стабільність продажів товару за певний період. Результати
дозволяють розділити товари за категоріями і виділити для них місце на складі, рівень
запасів і організацію доставки.
В основі даного аналізу лежить визначення коефіцієнта варіації для аналізованих
товарів. Сенс коефіцієнта варіації полягає в оцінці процентного відхилення обсягу продажів
від середнього значення. Чим більше показник варіації, тим менш стійкий обсяг продажів
даного виду товару.
· Категорія Х - товари з найбільш стійким обсягом продажів (коеф. варіації до 0,1-

0,2).
· Категорія Y - товари з прогнозованими, але мінливими обсягами продажів (коеф.

варіації від 0,2 до 0,6);
· Категорія Z - товари, що володіють випадковим попитом (коеф. варіації від 0,6 і

вище).
У деяких випадках коефіцієнт варіації може бути більше 1, якщо продаж товару не
стабільний. Наприклад, якщо товар не продавався кілька місяців, а потім за один день
продалося 100 штук.
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Найчастіше XYZ аналіз проводять спільно з АВС аналізом. Такий поєднаний аналіз
дозволяє чіткіше побачити всі нюанси асортименту.
В налаштуваннях аналізу, необхідно активувати галочку Включити біля XYZ-аналізу
(Мал. 4 (1)). Після чого стане доступним поле Інтервал (Мал. 4 (2)), в якому необхідно
вказати кількість днів, за яку продавався товар.
Включаємо в аналіз категорію АВС аналізу, наприклад, по виручці (Мал. 4 (3)),
вказуємо період, необхідну категорію товарів і тиснемо Перегляд.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.5)

Після чого відобразиться таблиця товарів, розділена за категоріями (Мал. 5).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

839

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.5)

Такий підхід аналізу передбачає побудову категорійної матриці по заданій кількості
критеріїв. Для відображення матриці, натисніть кнопку Показати ABC-XYZ матрицю
(Мал. 5 (1)), після чого відобразиться Матриця ABC-XYZ (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.5)
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Зеленим кольором відображені товари, які забезпечують основний товарообіг і
стабільно продаються, тому необхідно забезпечувати постійно їх наявність.
Жовтим відображена категорія, на яку треба звернути увагу. Це важливі товари, але з
абсолютно стабільними продажами.
Червоним кольором - категорія вимагає вдумливого аналізу. Ці товари можна
виводити з асортименту, якщо вони не нові, елітні і т.п.
Розглянемо кожну з категорій:
· Група АХ. Товари групи АХ відрізняє високий товарообіг і стабільність. Необхідно

забезпечити постійну наявність товару, але для цього не потрібно створювати
надлишковий страховий запас. Витрата товарів цієї групи стабільна і добре
прогнозується.
· Група ВХ. Товари групи ВХ відрізняє високий товарообіг і стабільність. Необхідно

забезпечити постійну наявність товару, але для цього не потрібно створювати
надлишковий страховий запас. Витрата товарів цієї групи стабільна і добре
прогнозується.
· Група СХ. По товарах групи СХ можна використовувати систему замовлень з

постійною періодичністю і знизити страховий запас.
· Група AY. Товари групи AY при високому товарообігу мають недостатню

стабільність витрати, і, як наслідок, для того, щоб забезпечити постійну наявність,
потрібно збільшити страховий запас.
· Група ВY. Товари групи ВY при високому товарообігу мають недостатню

стабільність витрати, і, як наслідок, для того, щоб забезпечити постійну наявність,
потрібно збільшити страховий запас.
· Група CY. По товарах групи CY можна перейти на систему з постійним обсягом

замовлення, але при цьому формувати страховий запас, виходячи з наявних у
компанії фінансових можливостей.
· Група AZ і BZ. Товари групи AZ і BZ при високому товарообігу компанії

відрізняються низькою прогнозованістю витрати. Спроба забезпечити гарантовану
наявність по всім товарам даної групи тільки за рахунок надлишкового страхового
товарного запасу призведе до того, що середній товарний запас компанії значно
збільшиться. По товарах даної групи слід переглянути систему замовлень. Частина
замовлень потрібно перевести на систему замовлень з постійним об'ємом замовлень,
по частині товарів необхідно забезпечити більш часті поставки, вибрати
постачальників, розташованих близько до вашого складу (і знизити тим самим суму
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страхового запасу), підвищити періодичність контролю, доручити роботу з даною
групою товарів самому досвідченому менеджеру компанії.
· Група CZ. До групи CZ потрапляють всі нові товари, товари спонтанного попиту, що

поставляються під замовлення і т.п. Частина цих товарів можна безболісно виводити
з асортименту, а іншу частину потрібно регулярно контролювати, так як саме з
товарів цієї цієї групи виникають неліквідні або які важко товарні запаси, від яких
компанія зазнає втрат. Виводити з асортименту необхідно залишки товарів, взятих
під замовлення або вже тих, що не випускаються, тобто товарів, зазвичай, які
відносяться до категорії стоків.
У матриці Ви можете вибрати одну з категорій (Мал. 7 (1)), після чого відобразиться
таблиця товарів цієї категорії. У правому нижньому кутку вікна відображається кругова
діаграма (Мал. 7 (2)) аналізу, яка відображає процентне співвідношення товару обраної
категорії по відношенню до всієї кількості товару.

Мал. 7 (Версія програми 2018)

Результати ABC і XYZ аналізу повинні бути уважно вивчені, не варто приймати
поспішних рішень.
Хотілося б відзначити, що якщо ABC і XYZ аналіз застосовується для скорочення
асортименту, і за його результатами деякі позиції виводяться, то не варто забувати наступне:
· якщо відразу після скорочення позицій провести аналіз повторно, знову будуть

товари, які можна буде виключати з асортименту;
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· якщо на поточний момент позбутися від усіх неліквідних товарів, через час товари,

які були залишені в асортименті, можуть не продаватися;
· не варто виводити товар з асортименту тільки на основі цифр, отриманих в ході

даного аналізу. Керуйтеся логікою, виробничою необхідністю і можливістю надання
вибору клієнта.
5.7.34 Отримання знижки дня народження
Щоб переглянути перелік клієнтів, які скористалися знижкою до дня народження,
зайдіть в пункт головного меню Аналіз - Отримання знижки дня народження.
Відкриється однойменна форма. На ній в поле Період виберіть період, за який Ви
хочете переглянути покупки іменинників. Автоматично в верхній частині вікна з'явиться
перелік клієнтів, які скористалися своєю знижкою до Дня народження. При виборі того чи
іншого клієнта в нижній частині вікна будуть відображатися його покупки (товар), який
йому був проданий із знижкою (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)
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5.7.35 Аналіз активності покупців
Даний пункт меню призначений для аналізу активності покупців. З його допомогою Ви
з легкістю зможете переглянути виручку реалізацій будь-якого клієнта, будь-якого регіону,
який здійснював покупки за обраний період в певному центрі обліку. Також, є можливість
відсортувати клієнтів за кількістю покупок.
Для початку слід вказати Період активності і Центр обліку за яким буде проводитися
аналіз. Якщо поля залишити порожніми, буде проведений аналіз за весь період з початку
ведення обліку в програмі по всій торговій мережі.
Також, можна впорядкувати клієнтів за кількістю зроблених покупок встановивши
перемикач Вибрати всіх клієнтів, які за період аналізу зробили:
· не більше "кількість покупок" покупок - будуть відображені клієнти, які зробили

покупок не більше, ніж вказано в даному вікні.
· не менш "кількість покупок" покупок - будуть відображені клієнти, які зробили

покупок не менш, ніж зазначено в даному вікні.
Є можливість скоротити перелік клієнтів вказавши Період видачі карток. Також
можна встановити Регіон, Партнер-реферер, Співробітник-реферера і Центр обліку у
відповідних випадаючих списках.
У фільтрах Куплений товар і Не куплений товар, є можливість вказати Сезон,
Постачальника, Виробника, Вид товару і Штрих-код. При натисканні на кнопку
Показати товари, які задовольняють фільтр

(Мал.1 (2)) - буде відображений перелік

товарів з урахуванням встановлених фільтрів (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо у Вас активована додаткова опція CRM. Взаємодія з клієнтами, стане
доступним фільтр по Інтересам (Мал. 1 (3)).
Згідно зі встановленими фільтрам буде сформований список в нижній частині вікна
"Перелік покупців".
Після введення необхідних параметрів відобразиться вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Дане вікно відображає наступні стовпчики:
· ПІБ - прізвище, ім'я та по батькові клієнта;
· Штрих-код картки;
· Місто проживання клієнта;
· Адреса проживання клієнта;
· Міський номер клієнта;
· Телефон клієнта;
· Електронна адреса;
· Кількість чеків;
· Сума реалізацій;
· Виручка реалізацій (без урахування повернень);
· Дата видачі картки;
· Регіон;
· Виручка в процентах% (без урахування повернень);
· Дата останньої покупки;
· Сума останнього чека.
· Дата останнього контакту

Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна.
Картка клієнта

- відкриває вікно картки клієнта.
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- блокує картку клієнта.

Включити в масову розсилку

- включає обраного клієнта в масову розсилку.

Активна в тому випадку, якщо у Вас активована додаткова функція Масове розсилка SMS і
e-mail.
Перерахувати собівартість
Друк аналізу

- перераховує собівартість.

- відправляє звіт на друк.

Друк конверта

- відправляє на друк конверт для вибраного клієнта.

Додати клієнтів до акції

- відкриється вікно з діючими акціями для додавання

клієнтів до існуючих акцій.
Додати до післяпродажного обдзвону

- відкриється вікно, в якому необхідно

вибрати Опитування і Записати, після чого обраний клієнт буде додано до списку
контрагентів для післяпродажного обдзвону.
Створити контакт

Компанія Торгсофт®
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні автоматично встановлений той клієнт, який був виділений, в разі
потреби, є можливість вказати іншого клієнта після натискання на кнопку Довідник
вибрати зі списку. При натисканні на кнопку

або

, відкриється картка клієнта. Нижче,

відображаються дані, які вказані в картці клієнта:
· Телефон
· Місто
· Електронна адреса

Потім необхідно вибрати Напрямок:
· Вхідний - був здійснений дзвінок від клієнта;
· Вихідний - був здійснений дзвінок клієнту.

В поле Інформація, записується текст повідомлення від клієнта або клієнта.
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Перемикач Нагадування - служить для нагадування користувачеві програми при її
запуску в день, коли встановлена Дата нагадування. Якщо встановити перемикач, необхідно
встановити Дату нагадування, зробити запис в поле Нагадування. Кнопка Копіювати в
нагадування

, копіює текст, який знаходиться в полі Інформація в поле Нагадування.

Після того, як створений контакт, буде доступний для перегляду в пункті меню Маркетинг Контакти і нагадування - вкладка Контакти, якщо встановлено перемикач Нагадування,
то у відповідній вкладці.
За допомогою даного пункту Ви зможете зробити аналіз активності покупців і
з'ясувати, хто з клієнтів робить більше всіх покупок. Виходячи з цих даних, наприклад, для
залучення уваги до Вашого магазину, можна скористатися масовим розсиланням і
відправити клієнту повідомлення про те, що в магазині проводяться різні акції та конкурси.
5.7.36 Аналіз використання знижок
Даний пункт меню призначений для аналізу використання знижок за певний період,
при цьому, є можливість подивитися, хто з працівників здійснює найбільше продажів зі
знижкою, також можна вибрати тип знижки і центр обліку на якому відбувалися продажі.
Для початку слід встановити Період за який буде відбуватися аналіз. Для того, щоб
зробити аналіз більш вузьким, є можливість встановити Співробітника зі списку. Вказати
Тип знижки:
· Немає знижки
· Ручна на товар
· На накладну (ручна)
· Разова
· Фіксована клієнта
· Дня народження
· Акція
· Товарна
· Накопичувальна клієнта
· Акція, що бере участь в накопичувальній системі знижок
· Нараховано бонусів
· На документ
· За собівартістю

Також можна встановити Знижку і вибрати зі списку:
· % Знижки був змінений
Компанія Торгсофт®
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· Підгонка суми (округлення)
· Завищений % знижки
· Занижений % знижки
· % Знижки не змінювався
· Проданий нижче собівартості
· Проданий нижче ціни з товарної знижкою

Можна встановити перемикач Враховувати порожні автоматичні знижки - це
знижки, які формуються програмою, без участі користувача при продажі, а ручні - робить
користувач на товар: ручна знижка на товар / документ; підгонка суми і т.д. Також, можна
встановити перемикач Товар, проданий за акцією з керуючим штрих-кодом. Докладніше
про управляючі штрих-коди див. тут.
Є можливість зробити аналіз по конкретному Центру обліку, а також можна вибрати
певного Клієнта зі списку. Після вибору необхідних параметрів відобразиться наступне
вікно (Мал. 1)

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Дане вікно відображає наступні стовпчики:
· Дата

· Роздрібна ціна

· Акція

· Назва товару

·%

· Сума

Знижки -

· Штрих код

відсоток

· Артикул

знижки

· Кількість

· Продав

по

прайсу
· Сума продажу

·%

· Сума втрат на

Автоматичної

Версія 2022
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· Нараховано
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знижки

-

програма

· Товарна

прибуток

· Ціна продажу

·№

-

850

номер

реалізації
· Клієнт

· Тип знижки

Вар то зазначити, якщо не збігаються Відсоток знижки і Відсоток автоматичної
знижки - була р учна знижка.

Кнопка у верхній частині вікна Перерахувати собівартість

- перераховує

собівартість.
Чорним кольором відображаються реалізації, які принесли товарний прибуток,
коричневим - не принесли або від'ємний прибуток.
За допомогою даного пункту меню Ви навчитеся робити аналіз використання знижок і
переглядати, хто з працівників здійснює найбільше реалізацій зі знижкою. Також цей аналіз
покаже, чи принесла знижка або проведена акція прибуток. На тлі отриманого аналізу Ви
з'ясуйте, чи було актуально використання акції або знижки на конкретному центрі обліку та
хто з клієнтів скористався цією пропозицією.
Доданий стовпець Центр обліку для того, щоб користувач програми мав можливість
подивитися до якого центру обліку відноситься запис, після очищення фільтра по Центру
обліку.
5.7.37 Аналіз руху бонусів
За допомогою даного аналізу Ви зможете переглянути рух бонусів за датою
використання і товаром, який був придбаний з їх допомогою.
Даний аналіз відображає дві вкладки: Рух бонусів і Приведи друга.

1. Рух бонусів
Для початку слід встановити Період по якому буде проводитися аналіз. Для більш
вузького перегляду, є можливість вибрати Контрагента. В поле Вид бонусів можна вибрати
зі списку:
· Ручне нарахування / списання;
· Переведення в готівку бонусів;
· Приведи друга;
· По документу;
· По реалізаціях;
· По поверненнях.

Про політику знижок можна почитати тут.
Компанія Торгсофт®
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Якщо залишити поля порожніми, буде відображений аналіз по всьому періоду з початку
ведення обліку в програмі Тор гсофт, по всіх контрагентах і всіма видами бонусів. Після
вибору необхідних параметрів, вікно буде мати такий вигляд (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Баланс може відрізнятися від поточної суми бонусів у клієнта (Маркетинг - Клієнти),
якщо у нього є початкова сума бонусів (вводиться в картці клієнта) або в типі дисконтної
карти встановлено, що бонуси нараховуються через певну кількість днів після здійснення
покупки. Для коректного відображення слід вказати в фільтрі по Періоду - початок і кінець
періоду.
Дане вікно відображає наступні стовпчики:
· Дата - відображає іконки:

- нарахування/списання бонусів в реалізації;

списання бонусів шляхом переведення в готівку бонусів;

-

- нарахування бонусів за

програмою Приведи друга; немає іконки - ручне нарахування / списання бонусів;
- нарахування / списання бонусів в поверненні.
· Нараховано - відображення іконки
· Списано - відображення іконки

відповідає за нарахування бонусів.
відповідає за списання бонусів.

· Контрагент
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· № док. - Номер документа
· Центр обліку
· Створив
· Товар
· Штрих код

Також у Вас є можливість роздрукувати даний звіт після натискання на кнопку Друк
. Варто зазначити, якщо вказати Контрагента, то в звіті будуть відображені колонки:
Бонусів до і Бонусів після.
За допомогою даного пункту меню Ви навчитеся проводити аналіз по руху бонусів в
торговій мережі, будете знати, який з центрів обліку більше всіх користується даним типом
послуг, а також переглядати, який товар і коли був оплачений бонусами. А головне, у Вас є
можливість зробити роздруківку по руху бонусів для певного клієнта.

2. Приведи друга
Дана вкладка відображає тих клієнтів, які скористалися додатковою функцією
Промоакція Приведи друга.
Насамперед встановлюємо Період за який буде проведений аналіз і вибираємо зі
списку Власника (контрагент) або Друга. Якщо поле Період залишити порожнім, буде
відображений аналіз по всьому періоду з початку ведення обліку в програмі. Після вибору
необхідних параметрів вікно матиме такий вигляд (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)
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Дане вікно відображає наступні стовпчики:
· Дата
· Промокод
· Сума бонусів
· Власник
· Друг
· Номер документа
· Сума реалізації (рахунки)
· Продавець реалізації (рахунки)
· Сума повернень
· Продавець повернення

В даній вкладці Ви отримаєте інформацію клієнтів, які скористалися акцією Приведи
друга і отримали винагороду від зазначених налаштувань акції.
5.7.38 Центр управління асортиментом
Ця функція буде зручна для підприємців, який прагнуть до легкого відстеження руху
товару між магазинами, складами, а також швидкому розподіленню товару, якщо це
необхідно.
Особливостями цієї функції є те, як вона відображає інформацію про товар і його рух
по центрам обліку:
· відображається у вигляді розмірів з угрупованням по виду руху з виділенням кольору:

прихід - червоний, прихід від повернення - синій, прихід від внутрішнього
переміщення - зелений, реалізація - синій, списання - червоний, витрата від
внутрішнього переміщення - зелений.
· оперативне планування, створення внутрішніх переміщень шляхом перетягування

комірки з одного центру обліку в інший.
Заходимо в пункт меню Аналіз - Центр управління асортиментом. Для початку,
потрібно встановити центри обліку, які будуть брати участь в розподілі/аналізі. Заходимо в
Налаштування - Вибір центрів обліку, відзначаємо ті, які необхідно і тиснемо кнопку
Вибрати (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Також можна скористатися кнопкою Всі (виділить всі доступні центри обліку), або
Очистити (знімає виділення з усіх доступних центрів обліку).
Наступне, що потрібно виконати, для більш точного пошуку товару, визначити період,
за який ми хочемо побачити рух товару для цього. Для відображення певної групи товарів,
використовуємо стандартний фільтр по товару - після натискання на кнопку Фільтри

,

з'явиться вікно Параметри фільтра по товару (Мал. 2), де можна вибрати такі параметри
як:
· Сезон;
· Виробник, колекція, торгова марка;
· Вид товару;
· Стать;
· Розмірність;
· Колір;
· Матеріал.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Після того, як вибрали потрібні параметри, натискаємо кнопку Вибрати. Нам
відкриються ті товари, які ми хотіли бачити (якщо товар и не відобр ажаються, а Ви
впевнені, що вони є, натисніть на кнопку Оновити

(Мал. 3 (1))). Ми бачимо центри

обліку, які вибрали і їх залишки за обраним товаром (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Варто зазначити, якщо товар має фотографія, то вона буде відображатися на початку
рядка, стовпець "Фото" (Налаштування - Налаштування видимості колонок - Фото).
При натисканні на фото, відкриється збільшена фотографія.
З версії 9.3.6 додана можливість аналізу і переміщення всіх товарів, а не тільки
розмірних товарів. Для перегляду тільки розмірного товару доданий перемикач Товар з
розміром (Мал. 3 (2)). Таким чином, при активному перемикачі, в переліку товарів буде
відображатися товар тільки з розмірним рядом.
Для зручності перегляду кількості товару використовуйте налаштування Відображення
кількості товару (Мал. 3 (2):
· за розмірами (Мал. 4);

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

· за розмірами + кількість (Мал. 5);
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

· загальна кількість (Мал. 6);

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

· кількість + розшифровка (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

За допомогою Фільтра за залишками (Мал. 3 (3)) можна відобразити перелік товарів,
у яких залишок більше/менше/дорівнює зазначеній кількості на вибраному складі. Для цього
необхідно вказати кількість одиниць товару і вибрати центр обліку.
Фільтр за продажами (Мал. 3 (4)) дозволяє відобразити перелік товару, який
добре/погано продається. Необхідно встановити необхідний відсоток продажів і кількість
днів після останньої поставки на центр обліку, за які цей відсоток повинен бути досягнутий
(% щодо кількості приходу в останній день).
Це дозволить відстежувати товари, які погано продаються на одному магазині, але
краще продаються в іншому магазині і, таким чином, вчасно переміщати товар з одного
магазину на інший, щоб товар не застоювався там, де він не продається, а знаходився в
достатній кількості в тому магазині, в якому його добре купують.
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Для того, щоб перемістити товар з Магазину 1 на Магазин 2 - затискаємо ліву кнопку
миші на товар, який хочемо перемістити і не відпускаючи, тягнемо в поле Магазин 2. Після
того, як відпустили ліву кнопку миші відкриється вікно, в якому потрібно ввести необхідну
кількість (в нашому випадку - босоніжки) в стовпець Переміщ. к-ть, для переміщення на
Склад. Потім натискаємо на кнопку Перемістити (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

Тепер, ми можемо спостерігати в поле Склад плановане переміщення, а також внизу є
поле Журнал планування внутрішніх переміщень (Мал. 9 (1)) (включити його можна
поставивши галочку біля Показувати журнал внутрішніх переміщень (Мал. 9 (2))), де
детально зображається весь перелік (Мал. 9).
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо Ви вирішили скасувати переміщення одного з товарів, виберіть товар зі списку
журналу планування та натисніть на кнопку Відмінити переміщення

.

Цими операціями ми тільки запланували переміщення товару з Магазин 1 на Магазин
2. Для того, щоб створити накладну внутрішнього переміщення, натискаємо кнопку
Створити накладну внутрішнього переміщення

. Після цього бачимо, що в поле

Магазин 2 з'явилися товари в колонках Прихід і Залишок на кінець періоду. А також в поле
Разом, можемо спостерігати, скільки всього було Приходу і Витрати за обраний період
(Мал. 10).
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

Є можливість налаштувати інформацію, яка буде відображатися в колонках Прихід або
Витрата. Для цього необхідно перейти в меню Налаштування та вибрати пункт
Документи, з яких формуються "Прихід" і "Витрата" (Мал. 11).

Мал. 11 (Версія програми 2020.6.0)
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Відкривається вікно Налаштування Центру управління асортиментом (Мал. 12), в
якому потрібно вибрати тип документів, які будуть враховуватися при формуванні значень в
колонках Прихід і Витрата натиснути Записати. Напр иклад, в колонці Витр ата можна
відобр азити інфор мацію тільки пр о пр одані товар и, вибр авши тип документа Реалізація.

Мал. 12 (Версія програми 2020.6.0)

Підіб'ємо підсумок, що нам дасть функція Центр управління асортиментом:
· зручне і легке відстеження приходів і витрат товару;
· можливість оперативного управління розподілом товарів між торговими точками;
· зручне відображення списку товарів спільно з фото (якщо воно є).

5.8

Маркетинг
У цій секції Ви отримаєте інструкції з наступних питань:
1) Створенню, настройки, перегляду і редагування контактних карток Ваших клієнтів:
- Видача карток клієнтам;
- Картка клієнта;
- Склад сім'ї;
- Файне місто
2) Як здійснити друк анкет клієнтів;
3) Як правильно налаштувати політику знижок у Вашій торгівельній мережі;
4) Налаштування додаткових умов для політики знижок;
5) Як налаштувати надання знижки до дня народження;
6) Як встановити акцію на певний вид товару;
7) Як створити акцію;
8) Як створювати і переглядати існуючих контрагентів;
9) Створення бонусної системи накопичувальних знижок;
10) Акції
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11) Знижка ювілейного клієнту
12) Подарункові сертифікати
13) Масова розсилка
14) Тип дисконтних карт
15) Списання бонусів
16) Система опитування клієнтів
17) Посередник
18) Контакти
19) Склад сім'ї
5.8.1

Клієнти

Для обліку клієнтів фірми, їх даних, формування персональних знижок з урахуванням
політики фірми, обліку днів народження дітей, служить форма Маркетинг - Клієнти (Мал.
1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

В даному переліку додано поле "Максимальна сума боргу" для більш зручного
перегляду, яке вказується для VIP-клієнтів.
На панелі доступні наступні функції:
Фільтр VIP-клієнти. При включенні фільтра відображаються тільки VIP-клієнти.
Фільтр по Типу знижки:
1. Фіксована;
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2. Накопичувальна;
3. Бонусна.
Фільтр Змінені клієнти. Відображаються клієнти, в картці у яких проводилися зміни.
Такі клієнти позначені піктограмою
·

в колонці Найменування.

Додавання нового клієнта, виклик форми редагування Клієнт.

·

Зміна даних клієнта. Виклик форми редагування Клієнт для перегляду та
внесення змін до картки клієнта.

· Фільтр за ознакою видачі картки. Можлива фільтрація клієнтів з виданими

картками або вільних карток. При виборі значення «Всі» відображається повний
перелік введених клієнтів.
1. Виданні дисконтні картки;
2. Вільні картки. Вільні картки створюються за допомогою дії Створити діапазон
клієнтів

. Також фільтр показує картки, у яких найменування починається на "Клієнт

..." (наприклад, Клієнт посередника).
· Фільтр по Регіону - можна вибрати певний регіон. Будуть відображені клієнти

регіону для подальшої роботи з ними. Можна зробити друк переліку клієнтів по
регіону або створити масову розсилку і т.д.
· Фільтр по Виду відповідальності - вибрати зі списку: Всі, Приватна особа,

Приватний підприємець (ПП), Юридична особа (ЮО), ПП і ЮО (приватна особа і
юридична особа).
· Фільтр Оптовики - будуть відображатися виключно оптові клієнти.
· Фільтр Пошуку по: Штрих-коду або Мобільному телефону. Якщо є збіг за штрих-

кодом або телефоном, відкривається картка відповідного клієнта.
При виборі значень пошук по мобільному телефону доступна настройка Створювати
нового клієнта. Коли налаштування увімкнено, при пошуку клієнта за номером телефону,
якщо телефон не знайдено, буде
відкривати картку клієнта для

створення

нового. Якщо галочка вимкнена,

відображається повідомлення "Номер телефону не знайдено", що дозволяє продовжити
пошук клієнта за іншим номером.
· Фільтр по інтересам - вказуються інтереси клієнтів.
· Фільтри Вік від і День народження від - можна вибрати клієнтів за датою

народження, наприклад, для того, щоб здійснювати масові розсилки для клієнтів за
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відповідними віковими категоріями. Для того, щоб встановити фільтр, введіть
потрібний вік або дати народження в поле фільтра і натисніть Застосувати

.

· Сортування по:

1. Найменування
2. % знижки - Найменування
3. Штрих-код
4. Сума для розрахунку знижки* (як р озр аховується див. тут)
5. Сума для розрахунку знижки за період накопичення
6. Дата останньої покупки
7. Сума бонусів поточна
8. Використано бонусів
9. Місто
* Сума для розрахунку знижки складається з наступних компонентів
Початкова сума для розрахунку знижки
+ Сума, яка нарахована внаслідок спрацювання Додаткових умов переходу
(налаштовуються на формі редагування Політика знижок - вкладка Додаткові умови
переходу)
+ Сума реалізацій
+ Сума реалізацій в інших магазинах (суми, передані по каналу передачі даних)
+ Баланс з VIP продажу (якщо (сума р еалізацій VIP клієнту - сума повер нень від
VIP-клієнта) менше різниці суми оплати від VIP-клієнта і повернень оплат VIP-клієнта,
то береться різниця по реалізаціям і поверненням; в іншому випадку - різниця між
оплатами )
- Сума повернень
- Сума штрафів за відсутність покупок (налаштовується на формі Політика
знижок - вкладка Зниження знижок)
+ Сума авансів клієнта по активним замовленнями
+ Сума по небалансовим оплатах клієнта (які пройшли за небалансовою статтею
аналізу)
- Сума по небалансовим виплат клієнту (які пройшли за небалансовою статтею
аналізу)
- Сума використаних бонусів (різниця між сумою бонусів, використаних для
оплати реалізацій, і сумою бонусів, повернутою з повернень по реалізаціям, які були
оплачені бонусами).
· Фільтр Підписка на розсилку - дозволяє окремо відобразити клієнтів, підписаних на

смс-розсилку, e-mail-розсилку або смс + e-mail, що допоможе у відборі списку
клієнтів для експорту (доступний при активованої опції Масова розсилка SMS і email).
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·

Перерахунок автоматичних знижок. Використовується, щоб виключити
помилки розрахунку знижок.

·

Розрахунок зниження знижок клієнтів за відсутність покупок. В системі
передбачається автоматичний перерахунок знижок клієнтам при вході в програму.
Кнопка служить для ручного перерахунку знижок клієнтам.

·

Друк дисконтних карт для виділених клієнтів

·

Очистити дисконтну карту. При виконанні цієї дії інформація про поточного
клієнта в списку видаляється і створюється новий порожній запис з цим же штрих кодом, який може бути повторно використаний для іншого клієнта. Якщо у клієнта
були покупки або повернення, ця інформація буде видалена. Якщо ця дія виконується
на центральному комп'ютері торгової мережі, то ця інформація буде поширена по всіх
торгових точках мережі. Інформацію по видаленому клієнту повернути не можна.

· Фільтр за датою видачі картки. При накладенні фільтра відображаються тільки ті

клієнти, дати видачі дисконтних карт у яких відповідають зазначеному періоду.
· Фільтр Блоковані дисконтні карти. При включенні фільтра відображаються клієнти

з блокованими дисконтними картами.
·

Файл - збереження в файл або відкриття з файлу списку клієнтів:

§

Зберегти - дана кнопка дозволяє зберегти список клієнтів для подальшого
завантаження в іншу базу.

§

Відкрити - дозволяє відкрити файл зі списком клієнтів (раніше збережений
в програмі Торгсофт). Дана дія буває необхідно, якщо потрібно перенести
список клієнтів, наприклад, в іншу базу.

§

Зберегти телефони - після натиснення на цю кнопку, можна зберегти
список номерів телефону в текстовий файл. Це може бути необхідно, наприклад,
для завантаження даного списку в систему масової розсилки.

Варто відзначити, що додана можливість імпорту списку клієнтів з Excel в програму
Торгсофт без вказівки штрих-коду клієнта. Програма автоматично сформує штрих-код.
·

Створення діапазону клієнтів. Зручне створення відразу великої кількості
клієнтів. При цьому, кожному клієнту автоматично присвоюється унікальний штрихкод, який потім переноситься на персональну дисконтну картку клієнта і за яким при
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реалізації товару ідентифікується клієнт. Штрих-коди створюються в порядку
зростання номерів, що зручно при виділенні потрібних клієнтів для друку дисконтних
карток. При видачі дисконтної карти змінюється найменування клієнта, тобто
вводиться прізвище, ім'я, по батькові.
·

Друк конверта для надсилання листа клієнту. Автоматично на друк
виводяться адреси клієнта і Вашої фірми, як адреса відправника. Необхідно, щоб
клієнт був внесений в картку клієнта. Адреса фірми має бути внесена в формі,
викликаємої з панелі Налаштування - Торгова мережа.

·

Об'єднати клієнта з іншим. Застосовується, якщо, наприклад, були введені
члени однієї сім'ї, або ж один клієнт помилково був введений 2 рази.

·

Вивести з дії. Застосовується для виведення з дії виділених клієнтів. Для
перегляду або введення в дію таких карток, зайдіть в пункт головного меню
Налаштування - Контрагент - вкладка Неактивні контрагенти.

·

Змінити параметри дисконтної карти відкриває вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні можна змінити:
1) Спосіб нарахування знижки:
· Накопичувальну знижку;
· Фіксована знижка;
Компанія Торгсофт®
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· Бонусна система.

2) Тип дисконтної картки.
3) Початкова сума для розрахунку знижки.
4) % знижки.
5) Мова масової розсилки.
6) Згоден отримувати інформацію по SMS:
· Згоден;
· Не згоден.

Для того, щоб змінити параметр, потрібно активувати перемикач біля необхідного
пункту і вказати (вибрати) нове значення. Якщо перемикач виключений, то відповідне поле
недоступно для зміни

·

Друк переліку клієнтів - після натискання на цю кнопку, відправиться на друк
весь список клієнтів (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.3.6)

·

Створити контакт - після натискання на цю кнопку відкриється вікно Контакт
(Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні автоматично встановлений той клієнт, який був виділений, в разі
потреби, є можливість вказати іншого клієнта після натискання на кнопку Довідник
вибрати зі списку. При натисканні на кнопку
відображаються дані, які вказані в картці клієнта:
· Телефон
· Місто
· Електронна адреса

Потім необхідно вибрати Напрямок:
· Вхідний - був здійснений дзвінок від клієнта;
· Вихідний - був здійснений дзвінок клієнту.
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В поле Інформація, записується текст повідомлення від клієнта.
Перемикач Нагадування - служить для нагадування користувачеві програми при її
запуску в день, коли встановлена Дата нагадування. Якщо встановити перемикач, необхідно
встановити Дату нагадування, зробити запис в поле Нагадування. Кнопка Копіювати в
нагадування

, копіює текст, який знаходиться в полі Інформація в поле Нагадування.

Після того, як створений контакт, буде доступний для перегляду в пункті меню Маркетинг Контакти і нагадування - вкладка Контакти, якщо встановлено перемикач Нагадування, то
у відповідній вкладці.

·

Заповнити інтереси по покупкам - для виділених клієнтів, після натискання на
кнопку, будуть автоматично заповнені інтереси по товарах, які були раніше придбані.
Налаштування інтересів проводиться в пункті головного меню Маркетинг - Інтереси.

·

Картка взаєморозрахунків. При натисканні на кнопку відкривається форма
Картка взаєморозрахунків з обраним клієнтом.

У системі передбачена можливість об'єднання дисконтних карт клієнтів. Така
необхідність виникає в разі, якщо, наприклад, були видані карти членам однієї сім'ї, і знижка
вважалася на кожну карту окремо. При об'єднанні дисконтних карт, вся інформація буде
передана від зазначеного клієнта до вибраного для об'єднання. Знижка буде перерахована з
урахуванням загальної інформації. Поточний клієнт, який об'єднався з обраним, буде
видалено зі списку клієнтів, замість нього з'явиться вільна дисконтна карта з цим штрихкодом.
Для об'єднання клієнтів, виділіть клієнта, який буде об'єднаний з іншим і натисніть
кнопку Об'єднати клієнта з іншим

. Відкриється вікно Вибір клієнта, в якому вкажіть

клієнта, на дисконтній картці якого буде відображатися загальна інформація після
об'єднання. Натисніть кнопку Вибрати. Система запросить від вас підтвердження дії
об'єднання. У разі згоди, натисніть кнопку Продовжити. Слід пам'ятати, що скасувати
об'єднання клієнтів після завершення дії неможливо.
При роботі в мережі магазинів, інформація про об'єднання буде передаватися іншим
магазинам. Якщо об'єднання відбулося на центральному комп'ютері, то об'єднання
передається по всіх торгових точках мережі. Якщо об'єднання відбулося на периферійній
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торговій точці, то інформація буде передана тільки на центральний комп'ютер і буде дійсна
тільки для цієї торгової точки на центральному комп'ютері. На інші торгові точки це не буде
поширено.
Об'єднання проводиться по штрих-кодами, тому, якщо на центральному комп'ютері
торгової мережі будуть об'єднані клієнти зі штрих кодами 990000090008 і 990000090009, то
на всіх інших комп'ютерах мережі торгової мережі будуть об'єднані клієнти з цими ж штрихкодами, незалежно від того, які імена мають ці клієнти. Передбачається, що клієнти мають
однакові штрих-коди в масштабах всієї торгової мережі.
·

Замінити дисконтну карту клієнта. Відбувається заміна штрих-коду дисконтної
картки клієнта на штрих-код обраної вільної картки. При натисканні на кнопку,
відкриється вікно Перелік вільних карток (Мал. 5). Якщо необхідно знайти певну
картку, то можна скористатися Пошуком за клієнтом (найменування клієнта) або за
номером дисконтної карти.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

·

Скасувати ознаку зміни. Видаляється ознака зміни даних клієнта і дані по
клієнту не включаються в пакет для передачі по каналу даних.
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Блокування і розблокування дисконтної карти. При блокуванні можна
зробити реалізацію за дисконтною карткою такого клієнта, система виведе
повідомлення, що клієнт не знайдений.

·

Імпорт. При натисканні на кнопку можна виконати імпорт списку клієнтів.
Повний опис Імпорт клієнтів див. тут.

·

Друк переліку клієнтів. При натисканні на кнопку, є можливість роздрукувати
перелік всіх клієнтів з такими полями: Ім'я клієнта, Штрих-код, Відсоток знижки,
Телефон, Місто, Адреса, Електронна адреса.

·

Надіслати повідомлення клієнту. При натисканні на цю кнопку, є можливість
відправити повідомлення клієнту (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

·

Бонуси. При натисканні на цю кнопку відкриється список з якого є можливість
вибрати, що необхідно зробити у виділеного клієнта: Нарахувати бонуси, Списати,
Анулювати.

При натисканні на кнопку Нарахувати бонуси відкриється вікно (Мал. 7).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні відображаються наступні поля:
1. Всього бонусів - кількість бонусів обраного клієнта;
2. Нарахувати - поле для введення суми нарахованих бонусів;
3. Коментар - не обов'язково для заповнення. Надалі можна буде зрозуміти за що
нараховано бонуси та інше.
4. Дата набуття чинності - з якого числа почнуть діяти нараховані бонуси. Дата
набуття чинності не може бути поточною.
5. Діють до - поле доступне при активованій додатковій опції Бонусна система зі
строком дії. Детальніше див. тут.
При натисканні на кнопку Списати бонуси, відкриється вікно аналогічне нарахуванню,
тільки без можливості вказати Дату набуття чинності, списання відбувається поточним
числом.
При натисканні на кнопку Анулювати бонуси - відкриється вікно (Мал. 8) в якому
можна внести коментар і натиснути на кнопку Продовжити, будуть видалені всі бонуси у
вибраного клієнта.
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

У сформованому переліку клієнтів, лівіше прізвища клієнта, відображається позначка у
вигляді синьої, червоної або зеленої кульки. Синя кулька означає, що у клієнта
накопичувальна знижка, червона - фіксована, а зелена - бонусна система. VIP-клієнти
виділяються значком "VIP".
Налаштування Спрощений режим відображення. В даному режимі не відбувається
обчислення сум і даних по клієнтах. Використання спрощеного режиму на великих базах
дозволить збільшити продуктивність. Після активації даного режиму, приховуються для
відображення такі колонки: Сума для р озр ахунку знижки, Сума р еалізацій, Д ата
останньої покупки, Сума повер нень VIP, Сума покупок VIP, Сума повер нень, Сума
штр афів, Оплати VIP, Повер нення оплати VIP, Пер едоплата на замовлення, Сума для
р озр ахунку знижки за пер іод накопичення, Сума бонусів, Викор истано бонусів.
5.8.1.1

Видача карток клієнтам

Вступ
В даний час, накопичувальна система знижок використовується багатьма магазинами.
Накопичувальна система знижок це потужний стимул для активізації продажів і формування
широкого кола постійних покупців. У конкурентній боротьбі, як правило, перевагу отримує
той магазин, в якому накопичувальна система знижок була введена першою. Клієнти,
отримавши картки і можливість накопичення відсотка, вважають за краще ходити саме в цей
магазин з тим, щоб отримати максимальну знижку. Тому при відкритті магазину, при
автоматизації існуючого магазину, введення накопичувальної системи знижок є одним із
пріоритетних завдань. Робота накопичувальної системи знижок, як правило, вимагає
автоматизації процесу торгівлі. Без автоматизації вести такий облік можна, але дуже
складно.
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Застосування накопичувальної системи знижок, як правило, пов'язане із застосуванням
дисконтних карт клієнтів. Дисконтна карта являє собою пластикову картку стандартного
розміру, на якій крім рекламної інформації наноситься для ведення комп'ютерного обліку штрих-код. Дисконтна карта забезпечує прискорення обслуговування клієнтів, так як
зчитування штрих-коду за допомогою сканера забезпечує миттєвий пошук в базі клієнтів.

Накопичувальні знижки
Накопичувальну систему знижок визначає політика знижок в магазині. Перед початком
виготовлення дисконтних карт необхідно сформувати політику знижок. Політика знижок
формується в програмі і являє собою таблицю, в якій вказується відсоток знижки і сума
початку дії даної знижки.
Слід згадати, що питання про політику знижок є індивідуальним. На формування
політики знижок може впливати безліч факторів, такі як: величина міста (населення), місце
розміщення магазину в місті (наприклад, спальний район, або центр), менталітет населення і
т. д.

Скільки виготовляти дисконтних карт?
Також підприємцю необхідно вирішити протиріччя. З одного боку: чим більше карток
ми роздамо, тим більше покупців можуть стати нашими постійними клієнтами, і клієнтові
буде вигідно ходити в один магазин, отримувати знижку і заробити більшу. Це буде вигідно
власнику магазина.
З іншого ж боку, якщо просто видавати картки всім підряд, вони втратять свою
цінність для покупців. І в даній ситуації необхідно знайти певний компроміс між кількістю
поширених карток і їх цінністю для клієнта.

Як створити штрих-коди дисконтних карт
Для цього створено спеціальний режим генерації заготовок дисконтних карт в базі
клієнтів. У заготівлі дисконтної карти, замість прізвища клієнта буде записано «Клієнт №».
На даному етапі необхідно продумати, скільки карток буде спочатку з нульовою початковою
знижкою, які будуть видаватися клієнтам на певних умовах (наприклад, при покупці товару
на будь-яку суму), і в подальшому вони будуть накопичувати відсотки на цю карту. Також,
можуть бути карти з попередньо встановленою початковою знижкою. В цьому випадку,
якщо підприємець видає чеки, то у клієнта є можливість збирати такі чеки і в подальшому
обміняти їх на дисконтну карту з вже встановленою знижкою. Подальше зростання знижки
буде відповідати встановленої політиці знижок в залежності від накопиченої суми покупок.
Програма згенерує перелік дисконтних карт. Далі необхідно поліграфічній фірмі дати
необхідний діапазон штрих-кодів. Початкова частина у всіх штрих-кодів буде однакова, а
кінець кожного буде відрізнятися від попереднього на одиницю. Кінцеві числа штрих-коду
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будуть збільшуватися від меншого до більшого в залежності від номера клієнта (наприклад,
Клієнт 1 - штрих-код 990999000001, Клієнт 2 - штрих-код 990999000002). Також слід
згадати, що є не обов'язковим вводити початкового і кінцевого клієнта, наприклад з 1-ого за
100-ого. Підприємець може сам визначити прийнятний для нього діапазон номерів,
наприклад від 1000 по 1100.

Унікальність штрих-коду
У програмі є можливість упорядкувати всі згенеровані картки за номером штрих-коду.
При замовленні досить назвати перший і останній номер, що замовляються карток в
друкарні. Всі штрих-коди відповідають стандарту EAN-13. Програма генерує 12 цифр,
остання тринадцята генерується при друку карток в друкарні і називається контрольною
сумою.
Слід зазначити, що початкова частина штрих-коду унікальна щоб уникнути перетину з
іншими магазинами, в яких встановлена програма. У кожній з них бере участь номер ліцензії
ПЗ Тор гсофт, який в кожному випадку унікальний.

Видача карток клієнтам
Коли картки створені, вони роздаються продавцям. Перед початком видачі карток
друкуються анкети. Анкета заповнюється клієнтом під час видачі йому картки. В анкеті
використовується та інформація, яку нам цікаво знати про клієнта. У ПЗ Тор гсофт можна
ввести наступну інформацію про клієнта: телефон, адреса, місто, область, країна, індекс,
електронна адреса, склад сім'ї (ім'я, дата народження).
Після заповнення анкети, клієнт віддає її продавцеві і натомість отримує картку. Для
подальшого занесення даних в програму на анкеті необхідно записати штрих-код виданої
картки. Після цього, в залежності від рішення власника, дані з анкет заносяться в програму
(в відповідні картки). Найчастіше це робить або сам власник, або адміністратор магазину,
тобто ті люди, які зацікавлені в якісному кінцевому результаті. У програмі вказується
штрих-код, відкривається картка і в неї переносяться дані з анкети.

Маркетинг за допомогою карт
Останнім часом широкої популярності набув масова розсилка смс за допомогою сайтів,
наприклад http://www.turbo.in.ua/. За допомогою ПЗ «Тор гсофт» при акуратному веденні
карток клієнтів (при вказівці клієнтом його мобільного телефону), можна розсилати
клієнтам з дисконтними картами інформацію, наприклад про якісь сезонні акції, знижки і т.
п.
Також в програмі передбачена можливість введення інформації про склад сім'ї: їх імена
і дні народження. Залежно від специфіки магазину, ми можемо вести облік днів народжень,
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як самого клієнта, його дітей, так і його родичів. Надалі, дана інформація може
використовуватися при наданні знижки до дня народження.
У ПЗ Тор гсофт є можливість автоматичного друку адреси на конверті. Потім за
допомогою листів можна повідомляти клієнтів, що в зв'язку з майбутнім днем народження у
одного з членів його сім'ї власнику картки надається разова знижка в певному розмірі
встановлена власником магазину.

Особливості застосування дисконтних карт в торговій мережі
Якщо картки будуть працювати не в одному магазині, а в торговій мережі, то в цій
ситуації їх необхідно розділити між магазинами. При такій схемі буде зручний наступний
варіант: анкети заповнюються в кожному магазині, а потім передаються в центральний
магазин (офіс власника), де інформація з анкет переноситься в програму. Після чого введена
інформація з допомогою пакетів буде передана на магазини торгової мережі. Також слід
зазначити, що дисконтна система буде єдина в торговій мережі. Тобто, якщо клієнт зробив
покупку в одному магазині, то інформація про його купівлю, а отже про можливу зміну
знижки, буде передана на інші магазини цієї торгової мережі навіть за умови, що магазини
можуть перебувати в різних містах.

Висновок
Накопичувальна система знижок є дуже важливою в даний час, і це стало фактично
стандартом в сучасних умовах торгівлі. Навіть можна сказати більше: відсутність знижок в
магазині є на даний момент чимось незвичайним. Вона дозволяє зробити клієнтів
постійними покупцями, стимулює їх до збільшення обсягу. Крім того, красиво оформлена
дисконтна карта є додатковим носієм реклами для магазину.
Ведення бази клієнтів і накопичувальна система знижок дозволяють налагодити
регулярну роботу з клієнтами і в кінцевому підсумку пожвавити продажі і зробити їх більш
регулярними, що призведе до високої стабільного прибутку.

Коротка інструкція по генерації дисконтних карт в ПЗ Торгсофт
Продумайте і створіть політику знижок, яка буде діяти в магазині (торговельної
мережі).
Згенеруйте в програмі заготовки під картки. Для цього треба зайти в головне меню
програми Маркетинг - Клієнти і натисніть на кнопку Створення діапазону клієнтів,
відкриється вікно в якому необхідно вказати префікс штрих-коду клієнта, який вказаний в
Налаштування - Параметри - Загальні - Ознака клієнта в штрих-коді. Вибрати зі списку
необхідний і натиснути на кнопку Записати, відкриється вікно Створення дисконтних карт
клієнтів (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Визначте Початковий і Кінцевий номер дисконтних карт, а також їх Кількість.
Виберіть вид знижки: Накопичувальна, Бонусна, Фіксована. Задайте початкову суму
і відсоток знижки, а також початкову суму бонусів у відповідних полях. Для карток з
нульовою знижкою в полях Початкова сума і Початкова знижка слід проставити нулі. Для
карток з попередньо встановленою знижкою в цих полях необхідно вказати значення
відповідні обраної політиці знижок.
Натисніть на кнопку Записати. Заготовки будуть згенеровані і готові для заповнення
конкретними даними клієнтів.
5.8.1.2

Картка клієнта

Форма редагування Клієнт викликається з форми перегляду Клієнти і служить для
введення, редагування і перегляду даних клієнта.
Форма має декілька закладок: Загальні, Склад сім'ї, Покупки, Інтереси (якщо
активована доп. функція CRM. Взаємодія з клієнтами), Знижки дня народження, Інше,
Контакти / Нагадування, Масова розсилка, Зменшення знижки, Соціальні мережі,
Документи, Доп. інфо, Параметри доставки.

Закладка «Загальні».
На закладці Загальні вводяться дані, які необхідні при видачі дисконтної карти (Мал.
1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

· Найменування клієнта. В даному полі вказується найменування або П.І.Б. клієнта.

При натисканні на кнопку

- відбувається автоматичне заповнення полів: Прізвище,

Ім'я, По батькові, дані для заповнення беруться з поля "Найменування клієнта". При
натисканні на кнопку

- автоматично заповнюється поле "Найменування клієнта", дані

для заповнення беруться з полів П.І.Б.
Вар то зазначити, що є можливість створ ювати клієнтів з однаковим найменуванням
(повних тесок) , але з р ізними номер ами телефонів. Унікальність номер ів телефонів
контр олюється з ур ахуванням конвер тації номер а в міжнар одний фор мат, згідно
налаштувань системи (докладніше настр ойка Унікальність номер а телефону

в

Налаштування - Пар аметр и)
· Прізвище Ім'я По батькові. В поле вказується прізвище, ім'я та по батькові клієнта.

Варто відзначити, що дані поля додані відповідними змінними в масову розсилку.
· Код (№ картки). Код дисконтної картки клієнта, генерується автоматично при

створенні клієнтів з ... по ... на формі перегляду Клієнти.
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· Перемикач Увага!!!. Використовується для виділення вибагливих клієнтів. При

включеному перемикачі в картці клієнта з'являється значок

. Такий же значок

з'явиться на формі Реалізація при виборі такого клієнта.
· Перемикач Блок - блокує даного користувача для вибору у вікні реалізації.
· У поле Міський Телефон вказується міський телефон клієнта.
· У поле Телефон мобільний відповідно вказується мобільний телефон.
· У поле Електронна адреса вказується електронна пошта клієнта для відправки

різного роду листів.
· Вказується поштова адреса, місто, область, країна, поштовий індекс клієнта і адреса

доставки товару. Необхідно для друку конвертів з адресою.
· У поле Спосіб нарахування знижки вказується спосіб нарахування знижки. З

випадаючого меню є можливість вибрати Накопичувальну, Фіксовану або Бонусну
систему.
· У поле Тип дисконтної картки необхідно вказати тип, який був раніше створений.
· У полі % знижки вказується відсоток знижки. При накопичувальній знижці %

рахується і відображається автоматично згідно політиці знижок, якщо початкова
сума для знижки «0». При вказівці фіксованою знижки необхідно вказати відсоток
фіксованої знижки.
· У поле Початкова сума для знижки вказується початкова сума для початку дії

знижки. Початкова сума для знижки присвоюється в тому випадку, якщо у клієнта
вже була раніше накопичувальна знижка і при внесенні в програму він повинен вже
мати цю знижку. Наприклад, у клієнта до ведення комп'ютерного обліку була знижка
в 5%. Щоб вказати цю інформацію треба внести для нього початкову суму, відповідну
цій знижці по політиці знижок. Одночасно, треба також вказати і розмір самої
знижки, щоб при першій же покупці клієнт вже мав знижку в 5%. Якщо цього не
зробити, то програма присвоїть клієнту знижку лише після першої покупки (по
початковій сумі), але діяти вона буде тільки на другу покупку.
· У поле Початкова сума бонусів вказується початкова сума бонусів, відповідно.
· За допомогою перемикача VIP-клієнт присвоюється клієнту статус VIP-клієнта.

Такий статус дозволяє відкладену оплату товару. Даний перемикач має рольове
управління.
· Якщо VIP-клієнт, то у нього є поле Максимальна сума боргу - в цьому полі

вводиться сума боргу, яку не може перевищити VIP-клієнт.
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· У поле Дата видачі дисконтної карти вказується дати видачі дисконтної карти.

Автоматично відображається дата при введенні найменування клієнта.
· У поле Вид торгівлі вказується вид торгівлі з переліку: Опт, Роздріб, Оптом і в

роздріб.
· При натисканні на кнопку Знижки в торгової мережі - відкриється вікно (Мал. 2).

Вказуються знижки клієнта в різних торгових мережах.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні можливо додати торговельну мережу і вказати тип і відсоток знижки.
При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

У цьому вікні необхідно вказати:
· Торгівельна мережа - вибрати зі списку;
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· Тип знижки - вибрати зі списку;
· Знижка - вказати відсоток знижки;
· Тип дисконтної картки - вказати зі списку;
· Початкова сума для розрахунку знижки;
· Початкова сума бонусів.

Закладка «Склад сім'ї».

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

На закладці Склад сім'ї (Мал. 4) за допомогою стандартних кнопок вводяться діти
клієнта: їх ім'я та дата народження. Ці дані потрібні для присвоєння клієнту знижки до дня
народження дитини. Також можливий аналіз і вибірка потрібного списку при накладенні
фільтрів по місяцю народження, статтю дитини в рамках маркетингу на формі Склад сім'ї,
де відображається перелік дітей по всіх клієнтах.

Закладка «Придбання».
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

На закладці Придбання - відображаються придбання і повернення по клієнту
автоматично в процесі накопичення операцій з клієнтом.

Закладка «Інтереси».
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Дане вікно (Мал. 6) розділене на три частини:
1. Інтереси клієнта;
2. Види товару;
3. Придбання клієнта.
Для того, щоб додати новий інтерес і додати до нього види товару, які будуть
відноситися до даного інтересу, необхідно натиснути на кнопку Додати

, відкриється

вікно Зацікавленість клієнта (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)
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, раніше створений

, відкриється вікно (Мал.

8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні необхідно заповнити поле Назва, наприклад "Спорт", потім додати
види товару, які будуть ставитися до даного інтересу після натискання на кнопку Додати

,

відкриється вікно Види товару (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

Тут або зі списку, або з Довідника

, вибираємо необхідний Вид товару і тиснемо

кнопку Записати. Дану операцію повторюємо стільки раз, скільки потрібно видів для
поточного інтересу.
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Надалі всі інтереси і види товару будуть відображатися в лівій частині вікна. Варто
зазначити, що види товару будуть відображатися до того інтересу, який виділений. У правій
частині відображаються придбання / повернення товарів, згідно з виділеним інтересом
клієнта.

Закладка «Зниження знижки».

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

На закладці (Мал. 10) відображаються суми і дати штрафів за відсутність придбань,
розмір зниженої знижки, якщо на формі Політика знижок введені максимальний термін без
придбань і знижка, до розміру якої відбувається зниження поточної знижки клієнта.

Закладка «Знижки дня народження».

Версія 2022
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Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

В даній закладці (Мал. 11) будуть відображатися знижки до дня народження, які
отримували члени сім'ї і сам клієнт.

Закладка «Інше».
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Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

У цій закладці (Мал. 12) відображаються дані для податкової накладної:
- Індивідуальний податковий номер;
- Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;
- Дата договору поставки;
- Номер договору поставки;
- ЄГРПОУ;
-

Вид

відповідальності

(Приватна

особа,

Юридична

особа,

Приватний

підприємець);
- КПП (код причини постановки на облік)
Дані, які відносяться до розсилки:
- Згоден отримувати інформацію по SMS;
- Згоден отримувати інформацію по E-Mail;
- Згоден отримувати інформацію поштою.
- Мова масової розсилки. Детальніше див. масова розсилка на декількох мовах.
Також, якщо встановити перемикач Продавати товари за собівартістю з націнкою,
з'явиться додаткове поле Націнка собівартості, де необхідно вказати відсоток.
Тут також є можливість додати Розрахунковий рахунок, якщо є необхідність.
Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

Закладка «Контакти».

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

В даній вкладці (Мал. 13) відображаються всі контакти з клієнтом.

Закладка «Масова розсилка».
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Мал. 14 (Версія програми 2020.4.6)

Дана вкладка (Мал. 14) відображає повідомлення масової розсилки, яке було
відправлено цьому клієнту.

Закладка «Соціальні мережі».

Версія 2022
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Мал. 15 (Версія програми 2020.4.6)

Дана вкладка (Мал. 15) призначена для того, щоб зберігати всі адреси сторінок клієнта
в різних соц. мережах. для подальшого "спілкування", розсилки цікавих пропозицій і т.д. На
формі соціальні мережі розташовано 2 колонки: "Соціальна мережа" і "Адреса сторінки".
На цій формі додається Адреса сторінки, при додаванні потрібно вказати соціальну мережу
створену раніше або створити її. Для цього після натискання на кнопку Додати
відкриється вікно Соціальна мережа (Мал. 16).

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.6)
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В даному вікні необхідно або вибрати зі списку/Довідника

раніше підготовлене

назву мережі, або додати нову після натискання на кнопку Додати

. Потім в полі Адреса

сторінки, скопіюйте адресу на сторінку користувача в соціальній мережі і натисніть на
кнопку Записати.
Надалі можна буде заходимо прямо по посиланню в поле Адреса сторінки в головному
вікні "Соціальні мережі", буде відкриватися браузер на доданій сторінці користувача.

Закладка «Документи».

Мал. 17 (Версія програми 2020.4.6)

Вкладка Документи (Мал. 17) призначена для того, щоб вносити документи, що
засвідчують особу клієнта. Для цього потрібно натиснути на кнопку Додати

, відкриється

вікно Документи контрагента (Мал. 18). На формі можна вибрати Тип документа:
Паспорт або Посвідчення водія і заповнити поля Дата видачі, Серія, Номер, Ким видано,
Фактична адреса (якщо обраний Паспорт), а також, якщо потрібно, внести Опис.

Версія 2022
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Мал. 18 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо у клієнта додано кілька документів, а необхідно використовувати конкретний
документ, перемикач За замовчуванням встановлює цей документ основним. На вкладці
Документи такий документ позначається значком

. Якщо перемикач не включений ні в

одного з документів, то за замовчуванням буде використовуватися останній доданий
документ.
Кнопка Файли документа

служить для додавання скан копій документа. При

натисканні на кнопку відкривається відповідне вікно (Мал. 19)
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Мал. 19 (Версія програми 2020.4.6)

Тут можна Додати файл
файл

, Відкрити файл

, Копіювати файл

і Видалити

.

Позиція Документ може бути додана в Прибутковий касовий ордер для зручності
відображення даних про контрагента. Для того, щоб при друку інформація про документ
відображалася в касовому ордері, необхідно налаштувати шаблон друку і додати змінну
Документ.

Закладка «Доп. інфо».

Версія 2022
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Мал. 20 (Версія програми 2020.4.6)

Вкладка Дод. інфо (Мал. 20) призначена для введення додаткової (довільної)
інформації про клієнта. Для того, щоб додати інформацію, необхідно натиснути на кнопку
Додати

, після чого відкриється вікно Додатковий параметр (Мал. 21). В даному вікні

необхідно ввести Назва параметра і його Значення.

Мал. 21 (Версія програми 2020.4.6)
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Також додаткова інформація може бути додана на формі Реалізація. Детальний опис
дивіться тут.
Додану Додаткову інформацію клієнта є можливість відобразити і роздрукувати в
Витратній накладній. Для того, щоб налаштувати звіт необхідно зайти в пункті меню
Налаштування - Налаштування шаблонів друку - Видаткова роздрібна накладна
(реалізація) (Мал. 22).

Мал. 22 (Версія програми 9.3.6)

У правій частині "Поля БД" - Дані - Розширені можливості пошуку контрагента перетягуємо в поле MasterData. Для того, щоб переглянути, натисніть на кнопку
Попередній перегляд (Мал. 23). Після редагування шаблону, збережіть його, вказавши
назву.

Мал. 23 (Версія програми 9.3.6)

Закладка «Параметри доставки».
Версія 2022
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Мал. 24 (Версія програми 2020.4.6)

Вкладка Параметри доставки (Мал. 24) призначена для того, щоб вносити адреси
доставки клієнту, а також додавати одержувача доставки (контактну особу клієнта).
Щоб додати адресу, використовуємо кнопку Додати

у відповідному полі, після чого

у вікні Адреса доставки товару (Мал. 25), вводимо дані і натискаємо Записати.

Мал. 25 (Версія програми 2020.4.6)

Перша адреса буде адресою за замовчуванням. Якщо у клієнта додано декілька адрес
доставки, а необхідно використовувати конкретну адресу, перемикач Використовувати за
Компанія Торгсофт®
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замовчуванням для контрагента встановлює цю адресу основною. В полі Адреса доставки
така адреса позначається значком

.

Також на вкладці Параметри доставки є можливість додати контактну особу
контрагента. При натисканні на кнопку Додати

в поле Контрагент доставки,

відкриється вікно Контрагент доставки товарів (Мал. 26), де вводимо дані: Прізвище,
Ім'я, По батькові та Номер телефону і натискаємо Записати. Адреса доставки для даного
контрагента додається аналогічно опису вище.

Мал. 26 (Версія програми 2020.4.6)

Контрагент і Адреса доставки відображаються і можуть бути додані при створенні
Видаткової накладної в Торгівлі з випискою рахунку у вкладці Параметри доставки, а
також можуть бути додані в друковану форму документа.
5.8.1.3

Імпорт клієнтів

За допомогою дії Імпорт

дуже просто можна здійснити імпорт списку клієнтів -

програма автоматично (після певних дій) підставляє ті дані, які знаходяться в імпортованому
файлі.
Перед Імпортом, в документі Excel виділіть область таблиці, яку потрібно імпортувати,
введіть (змініть) ім'я таблиці в поле в лівому верхньому кутку вікна (Мал. 1) і збережіть
документ.

Версія 2022
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.6)

Вар то зазначити, що поля, які вказані в імпор тованому файлі, необхідно вказувати в
пр огр амі. Поля, які доступні в пр огр амі можна побачити на Мал. 2.
Для початку імпорту, заходимо в пункт меню Маркетинг - Клієнти - Імпорт
Після чого відкриється однойменне вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 9.3.6)
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Для створення підключення до документа, необхідно натиснути на кнопку Джерело
даних (Мал. 2).
У вікні Властивості каналу передачі даних на вкладці Постачальник даних буде
виділений рядок, не змінюючи його, натисніть Далі (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.2.10)

Після чого відобразиться вкладка З'єднання. Увімкніть перемикач Використовувати
рядок з'єднання, поле під перемикачем стане доступним для редагування, а також стане
активною кнопка Збір. Натисніть на цю кнопку (Мал. 4).

Версія 2022
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Мал. 4 (Версія програми 9.2.10)

Відкриється вікно Вибір джерела даних, де необхідно натиснути на кнопку Створити
правіше поля Ім'я DSN (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 9.2.10)
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Якщо імпортований документ створений в Excel, виберіть рядок для Excel, як
зазначено на Мал. 6.

Мал. 6 (Версія програми 9.2.10)

Потім необхідно натиснути на кнопку Далі, після чого відкриється вікно (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 9.2.10)

Введіть будь-які значення, наприклад "12" (тимчасове ім'я файлового джерела).
Натисніть Далі і у вікні (Мал. 8) натисніть кнопку Готово. Після чого буде створено
файлове джерело даних.
Версія 2022
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Мал. 8 (Версія програми 9.2.10)

У відкритому далі вікні Встановлення драйвера ODBC для Microsoft Excel (Мал. 9)
натисніть кнопку Вибір книги.

Мал. 9 (Версія програми 9.2.10)

Після цього, відкриється вікно Вибір книги, де необхідно вказати файл, який потрібно
імпортувати (Мал.10).
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Мал. 10 (Версія програми 9.2.10)

Для вибору файлу в поле Каталоги вкажіть папку, в якій знаходиться файл. В поле
Ім'я бази даних відобразяться файли, що містяться в обраній папці. Вкажіть потрібний файл
і натисніть ОК.
У вікні Вибір джерела даних відображається в полі Ім'я DSN - створене Вами джерело
даних. Після чого натисніть на кнопку ОК (Мал. 11).

Мал. 11 (Версія програми 9.2.10)

У наступному вікні Встановлення драйвера ODBC для Microsoft Excel натисніть ОК.
У вже знайомому вікні Властивості каналу передачі даних відобразиться запис зазначеного
файлу для імпорту (Мал. 12).

Версія 2022
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Мал. 12 (Версія програми 9.2.10)

Натисніть кнопку ОК і Ви повернетеся на форму Імпорт (Мал. 13), де буде прописано
джерело інформації.
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Мал. 13 (Версія програми 9.3.6)

В поле Таблиця, введіть назву таблиці, яке Ви внесли в імпортований документ
(виберіть зі списку).
В поля панелі Опис клієнта зі списку вкажіть відповідні їм поля імпортованого
документа. В поле Спосіб нарахування знижки можна вказати спосіб нарахування знижки
(Накопичувальна, Фіксована або Бонусна система), яка буде встановлена імпортованим
клієнтам.
Перемикач Перезаписати інформацію про клієнта. Якщо перемикач встановлений, то
при імпорті інформації про клієнтів, якщо клієнт з таким найменуванням є в базі, інформація
про нього буде перезаписана
Після чого, натисніть кнопку Записати. Вам буде запропоновано зберегти опис
підключення, збережіть його (Мал. 14).

Версія 2022
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Мал. 14 (Версія програми 9.3.6)

Таким чином, список клієнтів з зовнішнього документа запишеться в список клієнтів в
програмі.
При натисканні на кнопку

можна завантажити файл опису. Дане завантаження

служить для того, щоб не вказувати заново відповідність стовпців в імпортованому файлі і в

одержуваній таблиці. За допомогою кнопки

можна відкрити всі збережені

Exel'евські файли (вже при налаштованому джерелі даних). А після натискання на кнопку

можна відкрити вказаний документ зовнішнім редактором.
5.8.1.4

Файне місто

У програмі Торгсофт доступна синхронізація з сервісом Файне місто, що дозволяє при
продажу товару отримати інформацію про клієнта (ім'я, адреса) по штрих-коду його карти
сервісу, а це, в свою чергу, дозволить швидко розширити базу клієнтів без ручного внесення
даних в програму.
Для роботи з Файне містом потрібно зареєструватися на сервісі як продавець.
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Для настройки сервісу необхідно зайти в пункт меню Налаштування - Параметри Сторонні сервіси - закладка Улюблене місто (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для початку необхідно активувати настройку Вести обмін даними з сервісом Файне
місто, після чого відкриється вікно авторизації (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)
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Вводимо Логін і Пароль, який отримали при реєстрації на сервісі Файне місто,
натискаємо Записати. У разі, якщо на сервісі Ви зареєстровані на кілька компаній,
відобразиться вікно для вибору компанії, з якою працює магазин. Для того, щоб в
подальшому змінити логін / пароль натисніть кнопку Налаштувати (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2019.0.2)

Перемикач Обнуляти знижку клієнтів із закінченим терміном дії картки. При
активному налаштування, якщо будуть завантажуватися дані про клієнта, у якого вже
закінчився термін дії карти, даного клієнта в програмі буде встановлена знижка 0% (картка
клієнта залишається в базі).
Знижка за замовчуванням - відсоток знижки, з якою будуть створюватися картки
клієнтів Файного міста. Картки створюються тільки з фіксованою знижкою.
Якщо завантажений клієнт не знайдений в базі:
· Оновити штрих-код картки клієнта;
· Створити клієнта з позначкою (Файне місто);
· Запитати користувача.

Після внесення налаштувань, натисніть Записати і перезапустіть програму.
Таким чином, при активованій синхронізації з сервісом Файне місто, на формі
Реалізація досить відсканувати штрих-код картки клієнта в поле пошуку клієнта (лише поле
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

909

Торгсофт 2022.0.17

№ Диск (Мал 4 (1))), після чого в полі Інформація про клієнта підтягнуться дані клієнта
(Мал. 4 (2)). Якщо раніше клієнт не був зареєстрований в базі, то створюється картка
клієнта із зазначенням штрих-коду, імені, прізвища, телефону, адреси та міста проживання.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

5.8.2

Друк анкет клієнтів

У програмі Тор гсофт є можливість друкувати Анкети клієнтів (Маркетинг - Друк
анкет клієнтів). Найчастіше це необхідно робити для видачі дисконтних карт клієнтам, щоб
після заповнення такої анкети всі дані можна було занести в програму, а саме в картку
клієнта. При натисканні на пункт Друк анкет клієнтів автоматично з'явиться вікно (Мал.1)
з пропозицією щодо обрання принтера для друку анкет, кількість необхідних анкет і іншими
налаштуваннями друку.
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.6)

При натисканні на кнопку ОК почнеться друк анкет на обраному принтері. У програмі
Тор гсофт передбачені два шаблони для друку анкет, які можуть бути змінені користувачем
в разі потреби. Два шаблони, про які йде мова, відрізняються тільки інформацією про дітей.
Іншими словами, один шаблон призначений для дитячих магазинів, в яких необхідна
інформація про дітей клієнта, інший призначений для всіх інших магазинів, в яких
інформація про дітей клієнта не потрібна.
Необхідний шаблон можна вибрати з пункту головного меню Налаштування Налаштування шаблонів друку .... Відкриється вікно (Мал. 2) в якому нас цікавить пункт
Анкета клієнта. Клікнувши по цьому пункту необхідно натиснути на кнопку Вибір
шаблону для вибору потрібного шаблону.
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.6)

Шаблони мають назву Анкета клієнта з дітьми - в основному для дитячих магазинів і
Анкета клієнта - для звичайних магазинів, наприклад, одягу і взуття. Після вибору шаблону
його назва пропишеться в колонці Шаблон.
У роздрукованої анкеті клієнта магазину буде запропоновано заповнити про себе
наступні дані: П.І.Б., дата народження, стать, телефони (мобільний і домашній), електронна
адреса, поштова адреса і яким чином клієнт хоче отримувати інформацію про акції,
розпродажі, знижки (e-mail, SMS, пошта). Також в шапці анкети, продавець, який видав
анкету після її заповнення повинен внести номер виданої дисконтної картки клієнту, для
подальшого заповнення картки клієнта в програмі Тор гсофт.
Анкета клієнта з дітьми, як було сказано вище, відрізняється необхідністю внести
інформацію про дітей (ім'я дитини і дату його народження). Така інформація найчастіше
необхідна, якщо користувачі Тор гсофт використовують знижку Дня народження.
5.8.3

Політика знижок

На панелі Маркетинг - Політика знижок заноситься список накопичувальних і
разових знижок в залежності від суми покупок клієнтів.
Разові знижки призначені для однієї реалізації клієнту, якщо сума його придбань в
конкретній реалізації більше або дорівнює початковій сумі дії разової знижки.
Накопичувальні знижки враховують всі покупки клієнта. Принципи розрахунку
накопичувальних знижок вказані нижче.
Версія 2022
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За типом дисконтної карти.
Список формується за допомогою стандартних кнопок. Додатково введена кнопка
Копіювати

для зручності введення нової знижки. Це дає можливість в скопійованій

знижці вводити мінімум змін для створення нового запису.
Накопичувальна система знижок.
При натисканні на кнопку Додати

з'явиться вікно (Мал. 1) в якому необхідно

спочатку вибрати торговельну мережу зі списку до якої застосовуватиметься політика
знижки, потім вводимо % знижки і Суму початку дії знижки, якщо вибрати Тип
дисконтної картки, то знижка з'явиться у вкладці за типом дисконтної карти, після чого
натискаємо Записати.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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Також вказується значення Зниження знижки. Ці поля не обов'язкові для заповнення,
якщо в політиці не передбачається зниження знижки за відсутність покупок. Так як при
зниженні зазвичай вказується найближча менша знижка, то введення накопичувальних
знижок починається з найменшої.
Після збереження, поля відсоток знижки, сума початку дії знижки, опис знижки,
перейти до відсотка, днів для зниження знижки будуть відображатися у вкладці
Накопичувальна. Якщо ж був обраний Тип дисконтної картки, то у вкладці За типом
дисконтної карти, буде відображатися ще одне поле Тип дисконтної картки.
Разова система знижок.
При виборі Разової знижки необхідно спочатку вибрати Торговельну мережу зі
списку до якої застосовуватиметься політика знижки, потім вводимо розмір знижки в
відсотках і суму початку дії знижки. Сума початку дії знижки - це сума покупок клієнта,
після досягнення якої йому надається знижка (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

За типом дисконтної карти.
В даному вікні існує фільтр по Типу дисконтної карти, після вибору потрібного, буде
відображатися тільки той відсоток знижки, який вибрали.
При створенні політики знижок з вкладки За типом дисконтної карти після
натискання на кнопку Додати

з'явиться вікно (Мал. 3) з полями для вказівки % знижки,

Суми початку дії знижки, Тип дисконтної картки підставляється автоматично, якщо в
фільтрі був обраний певний тип дисконтних карт. У будь-якому випадку є можливість
вибрати Тип дисконтної картки.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)
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Також вказується значення Зниження знижки. Ці поля не обов'язкові для заповнення,
якщо в політиці не передбачається зниження знижки за відсутність покупок. Так як при
зниженні зазвичай вказується найближча менша знижка, то введення накопичувальних
знижок починається з найменшою. Після введення всіх необхідних значень натискаємо
Записати.
Створена знижка буде збережена і з'явиться у вкладці За типом дисконтної карти.
Важливо! Якщо у клієнта тип карти змінився (збільшився) і в новому типі дисконтної
карти по накопиченій їм сумі грошей немає жодного порогу переходу, то при наступній
покупці відсоток знижки зміниться на нуль (якщо накопичена сума менша, ніж перший
перехід - знижка перераховується в "0 "). Щоб цього уникнути, важливо в кожному з типів
карт першим порогом переходу робити той, який був останнім в попередньому типі (на
рівень нижче). Таким чином, програма відразу зіставляє суму накопичених покупок певного
порогу знижки, і ця знижка не зміниться на нуль.
У вкладках Накопичувальна і За типом дисконтної карти є кнопка, яка відповідає за
Зміну порога спрацьовування

. Після вибору знижки в якій хочете змінити поріг

спрацьовування натискаємо кнопку, з'являється вікно (Мал. 4) в якому потрібно вибрати
Зміна порога - Збільшити (до Встановленого порогу спрацьовування знижки буде
додано те число, яке вводиться в поле) або Зменшити (від Встановленого порога
спрацьовування знижки буде вирахувано те число, яке вводиться в поле) і ввести необхідне
число.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

916

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Після

введення

необхідних значень

натискаємо Записати, програма покаже

повідомлення у якому запитає, чи хочете Ви, щоб новий поріг спрацьовування
застосовувався до всіх клієнтів, що мають дану знижку для забезпечення незмінності
існуючих у клієнтів знижок. Якщо натиснути Так, то система автоматично змінить поріг
Суми початку дії знижки, якщо ж натиснути Ні, або Скасування - поріг спрацьовування
залишиться незмінним.
За допомогою кнопки Звіт

є можливість зробити Експорт даних або на принтер,

або зберегти на комп'ютер як таблицю Microsoft Excel.
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Бонусна система накопичувальних знижок

Бонусна система накопичувальних знижок призначена для накопичення отриманих
бонусів від покупок товарів на клієнтську картку. Причому бонуси можуть бути нараховані
на картку клієнта як відразу після оплати товарів, так і через задану кількість днів. Така
система відрізняється від звичайної накопичувальної знижки тим, що власник магазину не
відразу надає клієнту можливість використовувати бонуси, як це здійснено у звичайній
політиці знижок (клієнт накопичив потрібну суму і на наступну покупку йому надається
знижка). Іншими словами, власник магазину відкладає втрату готівки одержуваних від
клієнта на заданий термін і ці гроші, на які він згодом повинен буде надати знижку
(оплатити товар бонусами) може в даний момент пустити на закупівлю товару, оплату
орендної плати та багато іншого (гроші залишаються в обороті).
Також у клієнта є можливість в рамках свого типу бонусної картки отримувати все
більше і більше бонусів в залежності від накопиченої суми (чим більше клієнт зробив
покупок, тим більший відсоток від ціни товару він отримає на картку у вигляді бонусів).
Іншими словами для кожного типу картки, є своя політика знижок. Причому бонусну
систему можна організувати таким чином, що при досягненні максимального відсотка в
своєму типі карт, клієнт може переходити на інший тип дисконтної карти з її заміною і
більш привабливими відсотками і умовами використання бонусів.
Розглянемо на прикладі. Є два типи бонусних дисконтних карт: Standart і Gold.
У бонусної картки Standart, такі умови:
Від 3000 у.о. (умовних одиниць) до 5000 у.о. накопичених на карті нараховується 3%
бонусу від кожного реалізованого товару. Час нарахування бонусів 20 днів (можливість їх
використовувати)
Від 5000 у.о. до 10000 у.о. накопичених на карті нараховується 5% бонусу від кожного
реалізованого товару. Час нарахування бонусів 20 днів.
У бонусної картки Gold, такі умови:
Від 10000 у.о. до 12500 у.о. накопичених на карті нараховується 7% бонусу від кожного
реалізованого товару. Час нарахування бонусів 10 днів.
Від 12500 у.о. до 15000 у.о. накопичених на карті нараховується 10% бонусу від
кожного реалізованого товару. Час нарахування бонусів 10 днів.
Тут слід зазначити два важливих аспекти:
1) У пр огр амі Тор гсофт 1 бонусний бал = 1 у.о .;
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2) На товар з товар ної знижкою і пр и викор истанні оптової ціни товар у бонуси не
нар аховуються.
В даному прикладі при певних налаштуваннях програми можна зробити так, щоб
людина накопичивши на карті 10000 у.о. і більше, мала право перейти з бонусної картки
Standart на Gold. Крім того, клієнт, який використовує стандартну політику знижок при
бажанні може перейти на бонусну систему знижок і навпаки. Причому власник може
встановити перехід від бонусної системи до стандартної так, щоб у клієнта відсоток знижки
зменшився. Іншими словами, існує налаштування, яке дозволяє "оштрафувати" клієнта, що
бажає перейти від бонусної системи до стандартної накопичувальної.
Також є можливість здійснити налаштування будь-якого типу дисконтної карти таким
чином, щоб бонуси або взагалі не "згорали", або "згорали" в кінці календарного року. Це
зроблено для стимуляції використання бонусів клієнтами і більш жорсткого підходу до їх
застосування.
Перейдемо до опису даної бонусної системи безпосередньо в програмі Тор гсофт,
використовуючи приклад наведений вище. Створення типу дисконтних карт здійснюється в
режимі Тип дисконтних карт (Маркетинг - Тип дисконтних карт). У вікні для створення
нового типу дисконтної карти необхідно натиснути на кнопку Додати

. Відкриється

однойменне вікно. На закладці Загальні користувачеві необхідно ввести Назва дисконту, за
допомогою випадаючого меню. При досягненні максимального відсотка знижки
переходити на обрати на який тип бонусної картки будуть переходити (в нашому випадку
переходити клієнти будуть на золотий тип бонусної картки). На закладці Бонусна система
(Мал. 1) користувачеві потрібно вибрати зі списку Нарахування бонусів: Через вказану
кількість днів, або В зазначений день наступного місяця. Після цього вводьте в відповідне
поле (в залежності від вибору Нарахування бонусів) Термін нарахування бонусів (в днях),
або День нарахування бонусів (в нашому випадку це Термін нарахування бонусів = 20 днів тип карти Standart). Можна також ввести Додатковий відсоток бонусів - клієнту з даним
типом дисконтної карти буде додатково нараховано суму бонусів, що дорівнює цьому
відсотку від ціни по прайсу товару. Відсоток зниження знижки при переході на
накопичувальну систему (наприклад, 1%). В поле Згоряння бонусів потрібно вибрати зі
списку: Ні, В кінці календарного року, В кінці календарного місяця. Також можна ввести
Максимальний відсоток оплати бонусами в відповідному вікні.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.5)

Варто зазначити, що поля відмічені червоним кольором є обов'язковими для
заповнення.
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути на кнопку Записати. Користувач
повинен зробити два записи в режимі Тип дисконтних карт (Standart і Gold). Після цього
можна приступати до створення накопичувальної політики для кожного з типів дисконтних
карт. Дана дія здійснюється в режимі Маркетинг - Політика знижок. Користувачеві
необхідно створити чотири записи (два для типу Standart і два для Gold) у вікні Політика
знижок, відповідно до прикладу.
Тепер користувачеві програми необхідно вказати ознаку бонусної системи для
іменованих клієнтів. Це здійснюється в програмі в режимі Маркетинг - Клієнти. У картці
клієнта при виборі за допомогою випадаючого меню в поле Спосіб нарахування знижки
пункту Бонусна система з'являється поле Початкова сума бонусів. У цьому полі можна
ввести Початкова кількість бонусів при створенні нового клієнта, або при редагуванні
існуючого. Крім того, користувачеві необхідно вказати Тип дисконтної картки у
відповідному полі (Мал. 2). Всі інші поля заповнюються так само, як це описано в розділі
Картка клієнта.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.5)

Після всіх проведених налаштувань і "прив'язці" клієнтів до бонусної системи, можна
приступати до реалізації товару.
Слід зазначити, що бонуси не будуть присвоюватися на товар на який вже встановлена 
товарна знижка, при реалізації товару він відпускається за оптовою ціною, на товар, що
продається поширюється акція. Відсоток знижки Дня народження нараховується на
бонусний рахунок для тих клієнтів, у яких встановлена ознака бонусної системи
накопичувальних знижок.
При реалізації товару за покупку якого нараховуються бонуси в колонці Вид знижки
буде прописано, наприклад, "Нараховано бонуси 3% від суми". Також з'явилася нова
колонка Бонуси в якій відображається кількість нараховуються бонусів в залежності від
поточного відсотка знижки клієнта. На формі Реалізація в тій частині де відображається
інформація про клієнта, з'явилося нове поле Бонуси, де відображається інформація про
поточний стан бонусного рахунку обраного клієнта (Мал. 3 (1)).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)
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Будь-який товар в реалізації можна оплатити бонусами. Для цього, користувач у вікні
Реалізація повинен натиснути на кнопку Додаткові дії
Оплатити бонусами

(Мал. 3 (2)) і вибрати пункт

(Мал. 3 (3)). В даному випадку оплата бонусами йде на обраний в

реалізації товар. Відкриється вікно Вибір суми бонусів (Мал. 4). В поле Всього бонусів,
буде зазначена загальна кількість бонусів клієнта. В поле Використовувати, буде
відображатися та сума бонусів, яка необхідна для оплати обраного товару.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Для оплати бонусами необхідно натиснути на кнопку Оплатити. Для того, щоб
скасувати оплату бонусами, потрібно натиснути на кнопку Скасувати.
За допомогою дії Оплатити всі товари бонусами

(Мал. 3 (4)) або (Мал. 3 (9))

можна бонусами оплатити кілька товарів. При цьому, прив'язка до товару йде починаючи з
першої позиції.
Зауваження: для оплати товар у бонусами в р еалізації повинен бути хоча б один
товар , який бонусами не оплачується. Змінити цей пар аметр можна з пункту меню
Мар кетинг - Тип дисконтних кар т - вибир аємо дисконтну кар ту в якій хочемо змінити Змінити - вкладка Бонусна система - пр ибр ати галочку навпр оти В р еалізації обов'язкова
наявність товар у без оплати бонусами.
Варто відзначити, що при оплаті товару бонусами, нараховуватися по бонусної системи
буде та частина, яка залишилася в валюті. (Наприклад, купуючи Кепку за = 100 у.о.,
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оплатили бонусами = 40, залишилося = 60 у.о .. У бонусній системі налаштовано так, що
клієнт буде отримувати 10% від вартості товару, відповідно буде нараховано = 6 бонусів)
Для скасування оплати товару бонусами на формі Реалізації, якщо, наприклад,
покупець передумав оплачувати деякі товари бонусами, потрібно натиснути на кнопку
Додаткові дії

(Мал. 3 (2)) і вибрати пункт Скасувати всі оплати бонусами

(Мал.

3 (5)).
У чеку також буде відображатися інформація про те, яка сума була оплачена бонусами,
а яка готівкою або безготівковими грошима (Мал. 5)

Мал. 5 (Версія програми 9.3.6)

При поверненні товару, за покупку якого були нараховані бонуси, вони будуть списані з
картки клієнта, або якщо повертається товар оплачений бонусами, то бонуси повернуться на
картку клієнта. Вар то відзначити, що при поверненні бонуси повертаються згідно прив'язці
до товару.
Перевірити це можна в такий спосіб:
· на формі Рух товару визначити Номер і Дату реалізації;
· в пункті меню Склад - Перелік витрат перевірити прив'язку оплати бонусів до товарів.

При натисканні на дію Нарахувати бонуси
Введення суми для нарахування бонусів (Мал. 6)
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні слід в поле Нарахувати ввести потрібне значення і заповнити поле
Коментар. Вказати Дату набуття чинності і натиснути Продовжити, після чого бонуси
будуть нараховані клієнту.
При натисканні на кнопку Списати бонуси

(Мал. 3 (7)), відкриється вікно,

аналогічне нарахуванню, тільки без можливості вказати Дату набуття чинності. Списання
бонусів відбувається поточним числом.
При натисканні на кнопку Перевести бонуси в готівку

(Мал. 3 (8)), відкриється

вікно переведення в готівку бонусів (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)
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У режимі Маркетинг - Клієнти в колонці Тип дисконтної картки буде вказуватися
тип дисконтної карти (в нашому випадку Standart або Gold), в колонці Сума бонусів буде
вказуватися сума бонусів (початкова сума бонусів + накопичені бонуси-використані бонуси),
в колонці Використано бонусів відображається загальна кількість всіх використаних
бонусів обраного клієнта.
У пункті меню Аналіз - Аналіз руху бонусів

є можливість подивитися рух бонусів

по всіх клієнтах, а також роздрукувати рух бонусів.
5.8.3.2

Додаткові умови для накопичувальної політики знижок

Данная функція може використовуватися як інструмент для залучення клієнтів і
стимуляції покупки великогабаритних товарів. Іншими словами в магазині існує певна
політика знижок, відповідно до якої, клієнт за допомогою дисконтної карти "рухається" по
заданій політиці знижок, але купивши якусь річ, він може відразу отримати певний відсоток
знижки в незалежності від того, чи вистачає суми даної покупки по досягнення наступного
відсотка знижки чи ні. Крім того, в даній функції можна задіяти і акцію. Тобто купивши ту
чи іншу річ (найчастіше дорогий великогабаритний товар) покупець отримує можливість
участі в будь-якої акції.
Можна провести таку акцію в магазині: при покупці коляски або іншого
великогабаритного товару, клієнт, у якого є накопичувальна дисконтна карта буде відразу
переведений на наступний "поріг" спрацьовування знижки, в не залежності від того, досить
буде суми чи ні. Також, даний клієнт при покупці великогабаритного товару має право на
участь у специфічній акції на весь наступний рік, наприклад, покупці дитячого харчування зі
знижкою.
Розглянемо роботу даної функції на конкретному прикладі з докладним описом дій
користувача в програмі.
Для того щоб додаткові умови вступили в силу, користувачеві необхідно зайти в
Налаштування - Параметри - закладка Знижки. По-перше, в поле Розрахунок умов
продажу повинен бути обраний Вдосконалений і повинен бути включений перемикач
Використовувати додаткові умови для накопичувальної політики знижок.
У Маркетинг - Політика знижок діє наприклад, наступна політика знижок: 1000грн 1%; 5000грн-5%; 10000грн - 10%.
Тепер користувачеві, наприклад, на запис 5000грн - 5% необхідно встановити додаткову
умову: при покупці певного товару в заданому кількості він буде автоматично переведений
на наступний відсоток знижки.
По подвійному кліку на потрібну запис відкриється вікно (Мал.1)
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні в полі Кількість товарів для переходу необхідно вказати скільки
певного товару необхідно придбати покупця для переходу на наступний відсоток знижки.
В поле Товарна група за допомогою кнопки Довідник

користувачу необхідно

вибрати товарну групу створену раніше, до якої належать товари при покупці яких будуть
діяти додаткові умови.
В поле Застосовувати до клієнтів в випадаючому меню доступні два пункти До всіх - в
такому випадку додаткові умови будуть діяти для всіх клієнтів, або До обраних - в такому
випадку користувачу необхідно вказувати клієнтів вручну за допомогою кнопки Вибрати
клієнтів. Пункт До обраних може застосовуватися в тому випадку, коли мова йде,
наприклад, про застосування додаткових умов тільки для нових клієнтів, виключаючи вже
існуючих, які використовують накопичувальну систему знижок.
Також на даній формі є перемикач Пов'язувати клієнтів з акціями при переході.
Даний перемикач дозволяє автоматично включати користувача, який придбав товар за
додатковими умовами, в групу клієнтів, що мають право купувати певну групу товарів за
Версія 2022
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умовами будь-якої акції. Наприклад, це може бути акція пов'язана з наданням знижки на
харчування або підгузники клієнтам, які купили коляску або ліжечко для новонародженого.
Тим самим утримуючи і залучаючи клієнта в свій магазин за покупкою необхідних
повсякденних речей для новонародженого (харчування, підгузники).
Для вибору необхідної акції, до якої буде додано клієнта служить кнопка Вибрати
акції.
Після внесення всіх необхідних змін користувачеві необхідно натиснути на кнопку
Записати.
Тепер потрібно пояснити, що буде відбуватися при продажу товару при таких
налаштуваннях. Наприклад, у людини було накопичено на дисконтній картці 5100 грн. Йому
надається знижка у відповідності до політики знижок в розмірі 5%. Існує створена нами
умова, що при покупці великогабаритного товару, він буде автоматично переведений на
наступний поріг спрацьовування знижки, в незалежності від ціни товару. Тобто, якщо клієнт
купить, наприклад, коляску за 2500 грн, то накопичена сума на картці становитиме 7600грн.,
Але програма переведе людину на знижку в 10% і автоматично додасть суму на карті до
10000грн.
Крім того, якщо користувач встановив перемикач Пов'язувати клієнтів з акціями при
переході, то даний клієнт буде автоматично доданий в обрану акцію.
5.8.3.3

Знижка до дня народження

Як правило, знижка надається до дня народження більше, ніж звичайна знижка за
дисконтною карткою. Також дана знижка, за бажанням власника магазину, може
використовуватися або тільки 1 раз, або скільки завгодно раз в заданому інтервалі
(Наприклад, 15 днів до дня народження, 15 днів після дня народження дитини).
Дані настройки можна задати в пункті головного меню Налаштування - Параметри Знижки. В поле % знижки в день народження встановіть розмір знижки, яка буде
надаватися до дня народження. В поле Дія при знижці до дня народження з випадаючого
меню оберіть з двох пунктів: Замінює знижку клієнта, Додається до знижки клієнта. У
разі заміни знижки його знижка по дисконту замінюється знижкою до Дня Народження. У
другому випадку до знижки по дисконту додається відсоток знижки до Дня Народження.
У полях Днів до дня народження і Днів після дня народження виставляється інтервал
протягом якого часу діють знижка до Дня народження. У разі необхідності, виставте
обмеження за віком дитини (по виконанню скількох років знижка перестає діяти) в поле
Граничний вік (років).
Після введення всіх необхідних налаштувань натисніть на кнопку Записати.
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Спосіб занесення дітей в картку клієнта описаний в главі Картка клієнта, розділ
Закладка Склад сім'ї.
Далі при продажу, після вибору того чи іншого клієнта в разі, якщо у дитини цього
клієнта очікується, або був День народження (інтервал дії знижки до і після Дня
народження) програма відобразить даний факт відповідним малюнком в нижньому правому
куті екрана.
Якщо Вами було обрано разове використання знижки до Дня народження, програма
запитає: "Використовувати дану знижку в даний момент, або відкласти її на майбутнє".

5.8.4

Склад сім'ї

Даний пункт меню несе інформаційний характер. Тут Ви можете подивитись склад сім'ї
у певного клієнта. Додається склад сім'ї в пункті головного меню Маркетинг - Клієнти.
Після того як ви зайдете до пункту головного меню Маркетинг - Склад сім'ї,
відкриється однойменне вікно (Мал. 1) в якому є можливість встановити Місяць
народження, Стать, а також Регіон для більш точного пошуку. За допомогою фільтрів Вік
від та День народження від можна вибрати клієнтів за датою народження, наприклад, для
того, щоб здійснювати масові розсилки для клієнтів за відповідними віковими категоріями.
Для того, щоб встановити фільтр, введіть потрібний вік або дати народження в поле
відповідного фільтра и натисніть Застосувати
використовують кнопку Очистити

. Для того, что скинути фільтри,

. За допомогою фільтра Тип можна відобразити

список Клієнтів або Членів сім'ї, вибравши відповідне значення.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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У центральній части вікна відображається перелік клієнтів і сім'ї спільно з контактною
інформацією: номером картки, датою народження, віком, телефоном и т.д.
При натисканні на кнопку Друк конвертів

- можна відправити на друк конверт

для обраного клієнта.
При натисканні на кнопку Друк переліку днів народження

- є можливість

відправити на друк перелік клієнтів, який відображається (в залежності від встановлених
фільтрів).
Якщо встановлена додаткова платна функція "Масова розсилка SMS и e-mail",
становится активною кнопка Додати в масову розсилку

, для додавання в масову

розсилку обраних клієнтів.
5.8.5

Акції

Для активації пункту меню Акції необхідно зайти Налаштування - Параметри закладка Знижки та в поле Розрахунок умов продажу вибрати пункт меню Вдосконалений.
Натисніть на кнопку Записати. Після цього необхідно перезапустити програму. Після
повторного входу в програму в пункті меню Маркетинг з'явиться пункт Акції.
При натисканні на пункт Акції відкриється однойменне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб додати нову акцію, необхідно натиснути на кнопку Додати
Відкриється вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В поле Назва, потрібно ввести назву створюваної акції. В поле Застосовувати акцію
як: % знижки, або Суму знижки, в залежності від того, що Ви оберете, буде відображатися
відповідне поле Відсоток / Сума знижки, де потрібно ввести знижку даної акції. Біля напису
Бере участь в накопичувальній системі знижок необхідно поставити "галочку", якщо
товар купується по акції, бере участь в розрахунку накопичувальної знижки. У блоці Акція
діє для необхідно вказати ті групи клієнтів, які будуть приймати участь в даній акції. У блоці
Акція буде діяти необхідно вибрати наступне:
1) Дана акція бере участь у всіх магазинах торговельної мережі - пункт У всіх торгових
точках
2) Акція може діяти тільки на зазначених точках торгової мережі - пункт Тільки в
зазначених торгових точках. Відкриється перелік всіх магазинів торгової мережі, де
галочками необхідно вказати потрібні центри обліку.
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В поле Товарна група акції (перелік товарів, на які діє знижка) необхідно вказати на
яку саме групу товарів буде діяти встановлена знижка. Щоб створити нову групу необхідно
натиснути на кнопку Довідник. Відкриється вікно Товарні групи. У верхній частині вікна
після натискання на кнопку Додати є можливість створити нову групу (внести її назву і опис,
якщо необхідно).
У нижній частині вікна додається вид товару, за яким буде проводиться акція, при
натисканні на кнопку Додати відкриється вікно Вид товару групи, де за допомогою списку
або за допомогою довідника необхідно вибрати необхідний вид товару. Після цього потрібно
вказати категорію, тобто бере участь цей вид товару в акції чи ні. При натисканні на кнопку
Записати вид товару буде додано до товарної групи.
Також в разі потреби можна обмежити діапазон товарів, що відносяться до вибраного
виду товару, вказуючи виробника, сезон, постачальника і товари у відповідних закладках.
Після вибору всіх необхідних видів товару необхідно натиснути на кнопку Вибрати по
центру внизу вікна на формі Товарні групи. Після цього створена група буде вказана в полі
Товарна група акції на формі Акція.
Також, потрібно вибрати для якого Вида торгівлі буде діяти акція: Роздріб, Опт або
Опт і роздріб. Варто зазначити, якщо обраний вид торгівлі Роздріб або Опт і роздріб, то
акція буде спрацьовувати на роздрібні ціни в програмі, на ціни "Ціна зі знижкою" акція
спрацьовувати не буде.

Закладка на період
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

У полях Дата початку та Дата закінчення (Мал. 3) необхідно вказати відповідний
період проведення акції. Також є можливість вказати певний час і дні тижня дії створюваної
акції в поле Акція діє. Це можна зробити за допомогою перемикача В певні дні тижня і час.
Після цього необхідно вказати галочками за якими днями діє акція і за допомогою
перемикачів час її дії. Також можна поставити галочку Використовувати обмеження за
датою видачі картки, після її включення з'явиться вікно в якому потрібно ввести Кількість
днів дії після видачі картки.

Закладка на кількість
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

В поле Кількість різних товарів чека (Мал. 4) при необхідності потрібно вказати
Кількість різних товарів в чеку однієї реалізації, яка необхідна для дії акції. За допомогою
меню, що випадає, або з Довідника

можна вибрати Товарну групу, яка буде входити в

чек. Якщо нічого не вказувати, то будь-які товари будуть входити.
Напр иклад: Ви вказали в полі Кількість р ізних товар ів чека "2". Це буде означати
наступне: необхідно купити 2 будь-які р ечі в одній р еалізації, а на тр етю, яка входить до
складу акції буде пошир юватися знижка, зазначена на закладці Акція в поле Відсоток
знижки.
В поле Кількість товару вказується кількість акційного товару, яке повинно бути в
чеку для дії знижки на третій неакційний товар.
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Напр иклад: Ви вказали в полі Кількість товар у "2". Це буде означати наступне:
необхідно купити дві акції р ечі в одній р еалізації, а на тр етю неакційну р іч буде
пошир юватися знижка відповідно до акціії.
В поле Загальна кількість товару в реалізації вказуємо кількість товару, яка повинна
бути в чеку для початку дії знижки. За допомогою меню, що випадає, або з Довідника
можна вибрати Товарну групу, яка буде входити в чек. Якщо нічого не вказувати, то будь-які
товари будуть входити.

Закладка На суму
В поле Сума реалізації вказується та сума прайсових цін в одному чеку, після якої буде
діяти акція.

Закладка На один товар

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)
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В поле Кількість товару активізуючої групи (Мал. 5) вказується кількість товару в
одній реалізації, яку необхідно додати в реалізацію, щоб створена акція вступила в дію.
Якщо кількість не введена, то ця умова не діє для надання знижки. В поле Активізуюча
товарна група за допомогою випадаючого меню, або з Довідника

можна вибрати

товарну групу, яка буде входити в чек. Якщо нічого не вказувати, то будь-які товари будуть
входити.
В поле Застосовувати акцію на один товар можна вибрати в якому порядку буде
застосована акція на той товар, після додавання якого в реалізацію, спрацюють умови
настання акції: В порядку введення, або На найдешевший товар.
В поле Кількість товарів на які застосовувати акцію на один товар потрібно
зазначити:
· Тільки на один товар - за цієї умови, знижка поширюється на одну одиницю товару і

ділиться на кількість цього товару в реалізації. Якщо в реалізацію потрапляє інша
одиниця товару на яку може бути застосована дана акція, то на неї знижка не
поширюється;
· За кількістю спрацьовувань умов акції - за цієї умови, знижка поширюється на

стільки товарів, скільки разів спрацює умова настання акції.

Закладка Додавати до знижки
За допомогою кнопки Додати є можливість в поле Вид знижки додати одну зі знижок:
Разова знижка, Знижка клієнта, Знижка дня народження, Знижка по акції, Товарна
знижка. Відповідно до вибраного пункту буде надаватися знижка.
В поле Спосіб обчислення кінцевої знижки потрібно вибрати один з пунктів, яким
чином буде додаватися знижка:
· Арифметичний підсумовування знижок - якщо у клієнта за дисконтною карткою є

знижка 5%, а по акції має бути 10%, то при арифметичному підсумовуванні вийде
15% знижки;
· Застосування знижки на знижку - якщо у клієнта за дисконтною карткою є знижка

5%, а по акції має бути 10%. В цьому випадку, 10% по акції вже буде від суми з
застосованою клієнтської знижкою.
ВАЖЛИВО! Рекомендуємо не поширювати знижку на один товар для товарів, які
можуть реалізовуватися в кількості менше 1. У цьому випадку при спрацьовуванні акції на
такий товар знижка розраховується більше 100%, але застосувати знижку більше 100%
алгоритм програми не дозволяє.
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Управляючі штрих-коди
Управляючі штрих-коди необхідні для активації створюваної акції. Тобто без
сканування штрих-коду акція діяти не буде. В поле Використовувати управляючі штрихкоди необхідно вибрати один з пунктів Один раз або Необмежено. При натисканні на
кнопку Згенерувати штрих-коди відкриється вікно, де необхідно вказати кількість
управляючих штрих-кодів. При натисканні на кнопку Записати програма згенерує вказану
кількість штрих-кодів. Після цього, є можливість роздрукувати отримані штрих-коди після
натискання на кнопку Друк. Для активації створеної акції необхідно спочатку сканувати
штрих-код, а потім дисконтні карту і товари.

Клієнти

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

У цій вкладці ми вказуємо Обмеження дії по клієнтам: Немає обмежень, якщо
вибрати Тільки для обраних, або Виключаючи обраних - з'явиться вікно (Мал. 6) в якому
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відкриється вікно в якому вибравши клієнта

натискаємо на кнопку Вибрати, після чого він з'являється у вікні Акція діє тільки для
клієнтів. Якщо встановлено обмеження, то акція настає тільки за умови, що реалізація
здійснюється на клієнта нижчезазначених.

Результат
На закладці Результат (Мал. 7) відображається трактування створеної акції в
письмовому вигляді за всіма її умовами.

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Подивитися товари, на які діє акція, відкриється вікно
(Мал. 8) в якому вибравши Центр обліку буде відображатися список товарів, на який діє
акція. Натисканням на кнопку Перерахувати собівартість
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собівартості товару, а також Роздрукувати звіт або Друкувати бирки на товари поштучно
або в кількості на складі, вибравши необхідний.

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

Варто відзначити, що є можливість зробити налаштування шаблону друку і додати
змінну "Дата закінчення акції" в шаблон для друку дати на бирці.

Коментар
На цій вкладці, в разі потреби, можна ввести у відповідне поле коментар, щодо даної
акції, який буде відображатися в стовпці Коментар в списку всіх Акцій.

Після введення всієї необхідної інформації натискаємо Записати

і акція, яку

створили з'явиться в переліку всіх акцій (Мал. 1).
Фільтр Стан служить для відображення списку діючих і не діючих акцій, вибравши
стан Діє чи Не діє відповідно.
Фільтр Центр обліку. Якщо обраний конкретний центр обліку, то перелік акцій містить
тільки акції, що діють на цьому центрі обліку та акції без обмеження по центрам обліку.
Якщо фільтр не обраний, то перелік акцій містить всі акції, що діють на доступних
користувачеві центрах обліку.
За допомогою фільтра Період дії можна відобразити список акцій, що діють в певний
період.
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Зверніть увагу, після внесення будь-яких змін в Акцію, для того, щоб зміни набули
чинності, необхідно перезапустити програму або при відкритті форми Реалізація - натиснути
на кнопку Нова реалізація.
5.8.6

Знижка ювілейному клієнту

За допомогою пункту головного меню Знижка ювілейному клієнту, є можливість
зробити покупки в магазині більш захоплюючими, з елементами лотереї. З зазначеної
періодичністю буде випадати реалізація або рахунок, які будуть вважатися ювілейними і
супроводжуватися додатковою знижкою.
Заходимо в пункт головного меню Маркетинг - Знижка ювілейному клієнту.
Натисканням на кнопку Додати

, відкриється вікно Знижка ювілейному клієнту (Мал.

1)

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

У цьому вікні для початку вибираємо, для якого Виду документа буде діяти знижка:
Реалізація (режим Реалізація) або Рахунок (режим Торгівля з випискою рахунку). Далі зі
списку вибираємо Центр обліку до якого буде застосовуватися знижка, Номер документа при введенні, наприклад "3" буде означати, що кожному 3-ому клієнту в зазначеному центрі
обліку та в зазначеному режимі (Вид документа), надаватиметься знижка на весь товар в
чеку або в рахунку в розмірі, зазначеному в полі Знижка,% (наприклад 5%). Розрахунок
ведеться по всіх документах відповідного виду і Центру обліку незалежно від дати початку
дії налаштування. Після того, як натиснули кнопку Записати, з'явиться відповідний рядок у
вікні Знижка ювілейному клієнту з Номером документа, Знижкою і Центром обліку
(Мал. 2).
В поле Номер документа, за допомогою іконок можна ідентифікувати, до якого виду
документа відноситься знижка ювілейного клієнту:
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- реалізація;
- рахунок.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Також, в цьому вікні є фільтр по Центру обліку. При виборі зі списку певного Центру
обліку, будуть відображатися знижки, які стосуються тільки до обраного Центру обліку.
Для того, щоб знижка почала діяти в режимі Реалізація, необхідно включити перемикач
Використовувати в Реалізації. Якщо в Торгівлі з випискою рахунку - Використовувати в
Торгівлі з випискою рахунку. Для того, щоб перестала діяти Знижка ювілейного клієнту зніміть галочку з відповідних перемикачів.
Є можливість Змінювати

, або Видаляти

існуючий запис, вибравши її зі

списку.
У реалізації, дана функція реалізована у вигляді повідомлення (Мал. 3), яке виводиться
користувачеві (наприклад: касиру, продавцеві і т.д.) при додаванні першого товару в
реалізацію.

Мал. 3 (Версія програми 9.3.6)

У торгівлі з випискою рахунку знижка буде спрацьовувати одразу після створення
рахунку. Повідомлення буде мати такий вигляд (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.6)

Ця функція додасть ажіотажу і значний прибуток у Вашому магазині. Адже кожному
хочеться отримати знижку, або подарунок, просто від того, що зробив покупку і не важливо,
на яку суму і що він купив.
5.8.7

Подарункові сертифікати
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції

Подарункові сертифікати.
5.8.8

Масова розсилка
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції Масова

розсилка SMS і e-mail.
5.8.9

Політика оптових цін
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції

Політика оптових цін.
5.8.10 Тип дисконтних карт
За допомогою даного пункту меню є можливість створювати типи дисконтних карт для
подальшого їх використання як в політиці знижок, так і в призначенні клієнтам.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Маркетинг - Тип дисконтних карт
відкриється відповідне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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Для того, щоб додати тип дисконтної карти скористайтеся кнопкою Додати

. Після

натискання на цю кнопку відкриється вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Дане вікно містить дві вкладки:
1. Загальні - в даній вкладці вказуємо Назву типу дисконтної карти (наприклад,
Бронзова).
У

нижній

частині

вікна встановлюємо

(якщо

необхідно)

При

досягненні

максимального відсотка знижки переходити на, і вибираємо зі списку наступний тип
карти, який вище за привілеями. Перехід здійснюється при досягненні останнього порога
переходу, тобто, якщо клієнт придбав товар на суму грошей, яка відповідає останньому
порогу переходу його типу дисконтної карти, тип зміниться на той, який зазначений у
відповідній настройці. Детальніше про пороги переходу див. тут.
2. Бонусна система - в даній вкладці (Мал. 3) є можливість вказати в який момент
буде Нараховано бонуси:
- Через зазначену кількість днів
- У зазначений день наступного місяця.
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

Вказуємо Термін нарахування бонусів (у днях). Далі, якщо є необхідність, чи буде
відбуватися Згорання бонусів чи ні. У разі, якщо буде, слід вибрати зі списку:
· В кінці календарного року;
· В кінці календарного місяця;
· Автоматично. Докладніше див. Бонусна система зі строком дії.

В поле Додатковий відсоток бонусів вказується відсоток по якому буде додатково
нараховано суму бонусів клієнту з даним типом дисконтної карти, рівна вказаною відсотку
від ціни зі знижкою (колонка Ціна на формі Реалізація або в режимі Торгівля з випискою
рахунку) товару. Також на поле Додатковий відсоток бонусів не буде спрацьовувати
обмеження за максимальними знижками для товарів, які можуть відноситися до певного
виду товару, виробникові, сезону.
Також є можливість вказати Відсоток зменшення знижки при переході на
накопичувальну систему і Максимальний відсоток оплати бонусами. Ще можна
встановити перемикач У реалізації обов'язкова наявність товару без оплати бонусами.
При активному перемикачі, в реалізації для оплати товару бонусами повинен бути хоча б
один товар, який бонусами не оплачується.
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5.8.11 Оптові знижки на виробника
Індивідуальні оптові знижки клієнта по виробнику призначені для надання додаткової
знижки на того чи іншого виробника товару - оптовим клієнтам. Тобто у магазина можуть
існувати оптові покупці. Товар їм відвантажується за оптовими цінами. Але в зв'язку з тим,
що товар від певного виробника може купуватись у великих обсягах, клієнт може забажати
додаткову знижку на даного виробника. Так як в програмі Тор гсофт оптова ціна є
найнижчою, тобто на дану ціну не може накладатися додаткова знижка, то був розроблений
цей режим роботи. Даний режим роботи може використовуватися у випадку торгівлі оптом.
Такий метод застосовується при продажу товарів, наприклад, електроніки - великими
магазинами своїм регіональним менеджерам або представникам, які купують товар за
оптовою ціною. З тим же, в різних регіонах, товар від певного виробника може продаватися
краще або гірше, відповідно, відвантаження товару з головного офісу в регіон з кращими
продажами можуть здійснюватися частіше. Тому, з точки зору лояльності, головний офіс
може прийняти рішення про надання додаткової знижки на виробника того регіону, в якому
він (виробник) продається краще.
Для використання цієї функції необхідно зайти в пункт меню Маркетинг - Оптові
знижки на виробника. Відкриється однойменне вікно (Мал.1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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Для початку роботи з даною формою, користувачеві необхідно вибрати клієнта в поле
Клієнт за допомогою меню, що випадає, або за допомогою кнопки Довідник. Після вибору
необхідного клієнта, сформується перелік всіх виробників в колонці Виробник. Причому,
якщо у країни виробника є фірми виробники, то вони будуть вказуватися через знак "\". За
допомогою поля Пошук, можна вказати тільки одного необхідного постачальника. При
натисканні на кнопку Оновити, всі внесені зміни будуть вступати в силу. У колонці Знижка,
%, користувач вказує необхідний відсоток знижки. Після цього для даного покупця, якщо
йому відвантажується товар за оптовою ціною, буде надаватися відповідна знижка за
відповідним виробником. Слід зазначити, що при реалізації та нарахуванні індивідуальної
оптової знижки по виробнику, в колонці Вид знижки, дана знижка буде відображатися як
знижка по акції.
Варто зазначити, якщо у Вас створена акція на вид товару (встановлена галочка в
пункті головного меню Налаштування - Параметри - Знижки - Розрахунок умов продажу
Вдосконалений - Налаштування - поставлена галочка Поширювати знижки на оптові
продажі) і у клієнта встановлена індивідуальна оптова знижка на даний товар, то при
продажу цього товару буде братися знижка, яка більше. Напр иклад знижка по акції - 15%,
індивідуальна знижка клієнта - 5%, відповідно знижка буде 15%.
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5.8.12 Списання бонусів
За допомогою даного пункту меню є можливість списати не використані бонуси у
клієнта.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Маркетинг - Списання бонусів,
відкриється відповідне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні є можливість відсортувати перелік по Типу дисконтної карти зі списку.
Також можна встановити перемикач Відображати тільки клієнтів у яких є не використані
бонуси. Невикористані бонуси - це ті нараховані, але не використані бонуси до початку
поточного календарного року (місяця), якщо в типі дисконтної картки клієнта встановлено,
що згорання відбувається в кінці календарного року (місяця).
При натисканні на кнопку Списати невикористані бонуси

будуть відповідно

списані не використані бонуси з обраного клієнта (-ів).
5.8.13 Система опитування клієнтів
Даний пункт меню призначений для збору від клієнтів інформації, що Вас цікавить.
Наприклад, цікавить дізнатися, звідки клієнт дізнався про проведення акції в магазині, для
подальшого підрахунку відповідей. Ви з'ясуєте, який з представлених видів реклами діє
краще, ефективніше за все (рекламний щит, радіо, ТБ, sms-розсилка і т.п.).
Після того, як зайшли в пункт головного меню Маркетинг - Система опитування
клієнтів відкриється відповідне вікно (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Дане вікно містить п'ять вкладок: Опитування, Клієнти, Післяпродажний обдзвін
клієнтів, Аналіз опитування і Налаштування, розглянемо кожну з них. Також в даному
вікні є можливість сортування питань за Станом (активне, не активне).
Зверніть увагу! Вкладка Налаштування служить для активації опитування. Без
активації параметрів на цій вкладці, створене опитування працювати не буде.

Опитування.
Дана вкладка відображає три області вікна:
Питання - після натискання на кнопку Додати

, відкриється однойменне вікно

(Мал. 2), в якому вводимо Назву питання, яке буде задавати продавець клієнту і вибираємо
зі списку Стан (активне, не активне). Можна буде надалі змінювати стан, виділивши
необхідне питання і після натискання на кнопку Змінити
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Варіант відповіді - після натискання на кнопку Додати

, відкриється однойменне

вікно (Мал. 3), в якому необхідно вказати варіант Відповіді і призначити порядковий Номер
відповіді. Для кожної відповіді створюємо новий варіант відповіді після натискання на
кнопку Додати

.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)
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, відкриється вікно Проведення

опитування (Мал. 4), в якому необхідно вказати:
1) Дата початку та Дата закінчення - період, за який буде проходити аналіз;
2) Місце демонстрації - в якому режимі буде проводитися опитування:
· Реалізація;
· Торгівля з випискою рахунку;
· Реалізація та Торгівля з випискою рахунку.

3) Центри обліку, які беруть участь в опитуванні - на якому Центрі обліку буде
проходити дане опитування.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Таким чином, перед оплатою товару в реалізації, після натискання кнопки Оплатити
(якщо вибрано місце демонстрації Реалізація або Реалізація та торгівля з випискою
рахунку), користувачеві буде відображено вікно з питанням і варіантами відповідей (Мал.
5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Користувач може задати питання клієнту, після вибору відповіді клієнта і натисканні на
кнопку Продовжити, буде відкрито наступне питання, якщо немає більше питань, буде
відкрита форма Оплати реалізації.
Аналогічно в режимі Торгівля з випискою рахунку (якщо вибрано місце демонстрації
Торгівля з випискою рахунку або Реалізація та торгівля з випискою рахунку). Перед
створенням видаткової накладної (після натискання на кнопку Створити видаткову
накладну або Створити накладну і оплатити її) користувачеві буде відображено вікно з
питанням і варіантами відповідей (Мал. 5).
У разі, якщо клієнт не хоче відповідати на питання, можна закрити вікно з питанням,
використовуючи комбінацію клавіш Alt + F4.
Результати опитування можна буде подивитися на вкладці Аналіз опитування.

Клієнти
На вкладці клієнти (Мал. 6) є можливість переглянути, які клієнти здійснювали
придбання за вказаний період (Мал. 6 (1)).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Виділивши конкретного покупця, можна переглянути в нижній частині даного вікна Перелік придбань обраного клієнта з урахуванням встановлених фільтрів. Встановивши
перемикач: Всі або Здійснювали покупки (Мал. 6 (2)), можна відобразити перелік клієнтів,
що Вас цікавлять. Якщо у вас активована додаткова функція CRM. Взаємодія з клієнтами,
то буде доступний фільтр за Інтересами (Мал. 6 (3)).
Скориставшись фільтром Опитування (Мал. 6 (5)) у вигляді списку, можна вказати
певне опитування, яке Вас цікавить, а також Варіант відповіді (Мал. 6 (4)).

Післяпродажний обдзвін клієнтів
Вкладка Післяпродажний обдзвін клієнтів (Мал. 7) складається з п'яти блоків, яка
призначена для того, щоб користувач програми створив Опитування в блоці Опитування
для обдзвону клієнтів.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Опитування для обдзвону клієнтів - після натискання на кнопку Додати

,

відкриється вікно Опитування для обдзвону клієнтів (Мал. 8) для введення Опису
опитування.

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

За допомогою кнопок Змінити

і Видалити

можна, відповідно, змінити або

видалити опис опитування.
Далі необхідно додати саме Питання для обраного Опитування в блоці Питання. При
натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно Питання (Мал. 9) для опису

безпосереднього питання в поле Назва. Після цього необхідно вибрати зі списку Стан:
Активне або Неактивне і Записати. Створений питання буде відображатися у відповідному
стовпці, а також на вкладці Опитування в переліку всіх створених питань. Варто зазначити,
що питань може бути кілька для одного Опитування.
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Додати існуюче питання

(Мал. 7 (1)), відкриється

вікно Питання (Мал. 10) для вибору вже існуючого питання і додавання його до вибраного
Опитування.

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Видалити питання з опитування
видалено виділене питання з переліку питань.
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Після того, як додали питання до опитування, виділивши необхідне Питання в
відповідному блоці, переходимо до блоку варіант відповіді для додавання відповідей, з яких
клієнт повинен буде вибрати відповідний. При натисканні на кнопку Додати

, відкриється

вікно Варіант відповіді (Мал. 11), де необхідно написати нову відповідь або вибрати
існуючу зі списку Відповідь. Також, є можливість змінити Номер відповіді, що дозволяє
користувачеві розставити варіанти відповіді в потрібному порядку.

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

У блоці Контрагенти опитування відображаються ті клієнти, яких додали або з
вкладки Клієнти (даний пункт меню) після натискання на кнопку Додати до
післяпродажного обдзвону

(Мал. 6 (6)), або з пункту меню Аналіз - Аналіз

активності покупців (кнопка Додати до післяпродажного обдзвону

). Відкриється

вікно Вибір опитування, де необхідно вибрати створене Опитування для обдзвону. Після
чого, даний клієнт буде доданий до списку контрагентів опитування.
У блоці Контрагенти опитування необхідно вибрати клієнта і після натискання на
кнопку Виконати опитування клієнта

(Мал. 7 (3)), відкриється вікно з питанням і

варіантами відповідей (Мал. 5). Якщо необхідно закрити дане вікно, використовується
комбінацію клавіш Alt + F4.
Після вибору відповіді клієнта і натисканні на кнопку Продовжити, буде відкрито
наступне питання, якщо немає більше питань, то всі Питання і Відповіді будуть
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відображатися в блоці Відповідь при обдзвоні клієнтів. Варто зазначити, що питання і
відповідь клієнта також буде відображатися в пункті меню Маркетинг - Клієнти - Картка
клієнта - вкладка Контакти/Нагадування.

Аналіз опитування.
За допомогою даної вкладки проводиться аналіз прийнятих відповідей від клієнтів
(Мал. 12).

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

У верхній частині вікна є можливість встановити ряд фільтрів:
1) Стан опитування:
· Активне;
· Не активне.

2) Тип опитування:
· Опитування в реалізації - даний параметр встановлюється при створенні

опитування на вкладці Опитування;
· Обдзвін клієнтів - даний параметр береться з вкладки післяпродажний обдзвін і

включає в себе всі питання блоку Питання.
3) Опитування для обдзвону клієнтів - призначений для вибору конкретного
опитування і зменшення інформації, яка не відноситься до вибраного Опитування.
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У нижній частині вікна можна вказати певний Період відповідей і Центр обліку
відповідей. Після вибору, можна подивитися на графіку варіанти відповідей, які лідирують,
або на вкладці Аналіз відповідей.
Вкладка Відповіді клієнтів (Мал. 13) містить інформацію про:
1. Дату виконання опитування;
2. Найменування - ПІБ клієнта;
3. Штрих-код клієнта;
4. Питання - даний стовпець відображає питання з урахуванням встановлених
фільтрів;
5. Відповідь - даний стовпець відображає відповідь на поставлене клієнту питання з
урахуванням встановлених фільтрів;
6. Телефон - номер телефону клієнта.
За допомогою кнопки Звіт можна експортувати дані для друку.

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

Налаштування.
Дана вкладка служить для активації системи опитування клієнтів в Реалізації перед
оплатою чека або в Торгівлі з випискою рахунку перед оплатою рахунку.
Використовуючи режим Система опитування клієнтів, користувач програми має
можливість зібрати інформацію від клієнта як під час продажу товару, так і під час
післяпродажного обдзвону. Використовуючи аналіз відповідей, програма автоматично
підрахує кількість відповідей і відобразить її в вигляді графіка.
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5.8.14 Посередник
Посередник потрібен для того, щоб продавати йому товари зі знижкою для подальшого
перепродажу або, якщо товар продається його клієнту, виплачувати посередникові
винагороду.
За допомогою даного пункту меню є можливість створити посередника (дилера) і
встановити в разі потреби знижку на товарну групу. Також є можливість переглядати в якмх
накладних взяв участь обраний посередник, переглядати рух грошей, а також вести з ними
баланс (розрахунки).
Після того, як зайшли в пункт головного меню Маркетинг - Посередник відкриється
відповідне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Дане вікно відображає дві вкладки:

Посередник
При натисканні на кнопку Додати
або створити нового (Додати

, відкриється вікно (Мал. 2) в якому необхідно

), або вибрати зі списку або з Довідника

. Потім вказати

його Статус - діє чи ні і заповнити поле Номер договору (номер договору з посередником),
інші поля заповнювати в разі потреби.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

957

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Змінити

- відкриється вікно (Мал. 2) на редагування.

При натисканні на кнопку Видалити

- видаляє поточного посередника.

У нижній частині вікна у вкладці Знижка на товарну групу можна вказати знижку для
посередника. Для цього натискаємо на кнопку Додати

, після чого відкриється вікно

Знижка на товарну групу (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

В поле Товарна група необхідно вказати, на яку саме групу товарів буде діяти
встановлена знижка. Щоб створити нову групу необхідно натиснути на кнопку Довідник

,

після чого відкриється вікно Товарні групи.
Далі необхідно вказати знижку:
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· Знижка/Винагорода,% - відсоток знижки, яка нараховується при відвантаженні

рахунки безпосередньо посереднику або відсоток винагороди при відвантаженні
рахунку клієнта посередника;
· Сума знижки / винагороди:

- При створенні рахунку на посередника, сума знижки буде перетворена в
відсоток знижки посереднику. Напр иклад, Сума знижки/винагор оди для посер едника вказана
300 гр н, пр и створ енні р ахунку на посер едника і додаванні товар у в р ахунок вар тістю 600
гр н, на який встановлена сума знижки, посер едник матиме знижку на товар 50%.
- У випадку, якщо рахунок виписаний на клієнта посередника, знижка буде
перетворена в суму додаткової винагороди. Сума нараховується у валюті рахунку на кожну
одиницю товару даної товарної групи. Напр иклад, Сума знижки/винагор оди для посер едника
вказана 300 гр н, пр и створ енні р ахунку на клієнта посер едника і додаванні товар у в р ахунок
вар тістю 600 гр н, на який встановлено знижку, посер едник матиме винагор оду в р озмір і
300 гр н, яку можна подивитися на вкладці Баланс з посер едниками.
У разі, якщо зазначена і Знижка %, і Сума знижки, то відсоток знижки або
винагороди підсумовується.
У вкладці

Накладні (Мал. 4) відображаються всі накладні в яких взяв участь

посередник. У правій частині можна побачити дві вкладки:
· Оплати - відображає оплати за обраною видатковою накладною.
· Витрати - відображає фінансові витрати за накладною.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

У вкладці

Факти руху грошей (Мал. 5) можна побачити дві області вікна:

· Факт руху грошей - відображає Дату і Суму.
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· Оплата - відображає Дату, Суму, Валюту, Підприємство, Відправника, Одержувача і

Опис.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

У вкладці
посередником

Контакти відображаються контакти, що відбувались з даними

(оплата рахунку, відмова клієнта, відстрочка оплати,

відвантаження і т.д.). Тут також можна створити новий контакт (Додати

готовий

до

) і зі списку

вибрати необхідний, а в поле Коментар написати супровідний текст.

За допомогою кнопки Звіт за період

є можливість роздрукувати звіт за вказаний

період обраного посередника. При натисканні на кнопку відкриється вікно Вибір періоду і
валюти аналізу (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)
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В даному вікні необхідно вибрати валюту, по якій буде сформовано звіт і натиснути
кнопку Вибрати. Далі відкриється попередній перегляд звіту по посереднику по зазначеній
валюті. У звіті також будуть враховуватися оплати за накладними, які були зроблені у валюті
відмінній від валюти накладної.
При натисканні на кнопку Відправити звіт по e-mail

- відкриється вікно

попереднього перегляду електронного листа в яке можна ввести текст листа, вставити
картинку або посилання. Також автоматично буде прикріплений Звіт по посереднику до
даного листа. Для того, щоб відредагувати (прибрати звіт), скористайтеся кнопкою
Підготувати (ВАЖЛИВО! У Вас повинна бути встановлена пр огр ама Microsof t Outlook
Exp ress) .

Баланс з посередниками
В даному вікні (Мал. 7) можна подивитися відвантаження посереднику, оплати, баланс
по посереднику, підсумковий баланс і т.д.

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Інформація в таблиці відображається згідно до вибраної валюти в полі Валюта.
При натисканні на кнопку Експорт в Excel
При натисканні на кнопку Експорт в HTML
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За допомогою кнопки Друк звіту за посередником

можна роздрукувати звіт по

посереднику. При натисканні на кнопку відкриється вікно Вибір періоду і валюти аналізу
(Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

У вікні необхідно вказати Період і Валюту аналізу, після чого натиснути на кнопку
Вибрати. Далі відкриється попередній перегляд звіту по посереднику по зазначеній валюті.
У звіті також будуть враховуватися оплати за накладними, які були зроблені у валюті
відмінній від валюти накладної.
У Звіті за посередником відображаються такі елементи:
· Накладні, відвантажені посереднику;
· Накладні, відвантажені клієнту посередника;
· Оплати, отримані від посередника;
· Виплати посереднику.

Варто зазначити, що якщо за видатковою накладною, яка пов'язана з посередником,
буде повернення, то баланс з посередником зміниться на дату видаткової накладної, по якій
було повернення, а не на дату здійснення повернення (тобто зменшує суму реалізацій).
Оплати за реалізації або виплати грошей за повернення враховуються на дату фінансового
документа і не прив'язані до дати складського документа. У друкованій формі вони
враховуються до конкретних накладних, навіть якщо дата не збігається з датою з періодом
аналізу. Аналогічно з оплатою бонусами.

При натисканні на кнопку Внести оплату

- відкриється вікно Введення оплати

від посередника (Мал. 9) в якому необхідно вказати форму оплати, дату і суму.
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Внести виплату посереднику

- відкриється вікно

Виплати посереднику, де додатково необхідно буде вказати Статтю аналізу, крім
перерахованого вище пункту.
Після того, як внесли оплату або виплату посереднику, відобразиться інформаційне
вікно про те, скільки грошей було отримано, по яким накладним була розподілена сума,
клієнт посередника і дата даного розподілу (Мал. 10).

Мал. 10 (Версія програми 9.3.8)

При створенні рахунку на формі Торгівля з випискою рахунку, є два варіанти роботи
з посередником, які можна вказати в поле Форма рахунку (Мал. 11).
1) Посередникові (платить посередник). У цьому випадку рахунок виписується на
ім'я Посередника, з урахуванням його посередницької знижки. При виборі цієї форми
рахунку, в поле Одержувач необхідно зі списку вказати посередника. Нижче з'явиться поле
Клієнт посередника, в якому необхідно вибрати клієнта, c яким працює посередник.
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2) Клієнту через посередника (платить клієнт). Рахунок буде виписаний на ім'я
клієнта, при цьому в поле Посередник потрібно вказати посередника з яким працює клієнт.
В цьому випадку знижка посередникові за покупку клієнта (якщо придбаний товар, на який у
посередника є знижка) буде врахована при розрахунку на формі Баланс з посередниками.

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)
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5.8.15 Контакти і нагадування
Дане вікно відображає всі здійснені Контакти і Нагадування (виставлений рахунок,
оплата, відстрочка оплати, підготовка рахунку, маркетинговий контакт і т.д.) за обраний
період (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Варто зазначити, що "нагадування" стає доступним в разі активації додаткової опції
CRM. Взаємодія з клієнтами.
Для більш швидкого пошуку можна вказати зі списку Клієнта або Співробітника, а
також можна скористатися Фільтром за інтересами і перемикачем Є нагадування (дані
фільтри доступні після активації CRM) - при активному, відображаються тільки ті контакти,
за якими є нагадування
Щоб додати новий контакт, натисніть на кнопку Додати

, відкриється вікно

Контакт (Мал. 2).
Вар то відзначити, що є можливість створ ити контакт у пункті меню Мар кетинг Клієнти і Аналіз - Аналіз активності покупців, після натискання на кнопку Створ ити
контакт

.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні є можливість вибору клієнта після натискання на кнопку Довідник
або вказати зі списку. При натисканні на кнопку

, відкриється картка клієнта. Нижче,

відображаються дані, які вказані в картці клієнта:
· Телефон
· Місто
· Електронна адреса

Потім необхідно вибрати Напрямок:
· Вхідний - був здійснений дзвінок від клієнта;
· Вихідний - був здійснений дзвінок клієнту.

В поле Інформація, записується текст повідомлення від клієнта або клієнту.
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Перемикач Нагадування - служить для нагадування користувачеві програми при її
запуску в день, коли встановлена Дата нагадування. Якщо встановити перемикач, необхідно
встановити Дату нагадування, зробити запис в поле Нагадування. Кнопка Копіювати до
нагадування

, копіює текст, який знаходиться в полі Інформація в поле Нагадування.

Після того, як створений контакт, буде доступний для перегляду в пункті меню Маркетинг Контакти і нагадування - вкладка Контакти, якщо встановлено перемикач Нагадування, то
у відповідній вкладці.
Якщо є нагадування на поточну дату запуску програми, то при її запуску, користувачеві
буде відображатися вікно повідомлення (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

Якщо натиснути на кнопку Скасувати, дане вікно закриється, можна продовжувати
роботу з програмою далі, якщо натиснули на кнопку Подивитися, то відкриється вікно
Контакти і нагадування - вкладка Нагадування, де будуть відображатися поточні
нагадування.
При натисканні на кнопку Змінити

, є можливість змінити виділений запис,

відкриється вікно (Мал. 2) для редагування, де можна вказати, що контакт здійснено і
виконано, встановивши перемикач Виконано.
При натисканні на кнопку Відправити повідомлення клієнту

(повинна бути

активована додаткова функція Масова розсилка SMS і e-mail), відкриється стандартне вікно
масової розсилки Надіслати повідомлення клієнту (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні вибираємо за допомогою списку, або за допомогою Довідника

,

раніше створену розсилку, або можемо створити нову після натискання на кнопку Додати
.
Дана форма містить наступні колонки:
· Дата - дата контакту;
· З ким контакт - ім'я клієнта;
· Інформація контакту - зміст контакту;
· Телефон - телефон клієнта;
· Електронна адреса - електронна адреса клієнта;
· Місто - місто клієнта;
· Співробітник - відображається ім'я співробітника, який визначений для користувача

(Налаштування - Співробітник - Реєстраційне ім'я при вході в програму);
· Адреса контакту - адреса, на який здійснювалося відправлення повідомлення

клієнту (телефон/електронна адреса).
На вкладці Нагадування (Мал. 5), відображаються всі контакти в яких встановлено
перемикач нагадування.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні є можливість встановити фільтр по:
· Періоду;
· Клієнту;
· Співробітнику;
· Категорії:

1. Відправлено рахунок
2. Отримано клієнтом
3. Відправлено повторно
4. Перевиставлено
5. Відмова клієнта
6. Скоро буде оплачено
7. Оплата буде відстрочена
8. Скасовано
9. Інші
10.Готовий до відвантаження
11.Відправлено повідомлення
12.Маркетинговий контакт
· Інтересами
· Станом нагадування:

1. Всі
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2. Виконано
3. Не виконано
При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно Нагадування (Мал. 6) в

якому є можливість додати нагадування обраному клієнту. Заповнюються поля аналогічно
додаванню контакту на вкладці Контакти.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Також, є можливість відправити повідомлення (при активній доп. функції Масова
розсилка SMS і e-mail).
5.8.16 Інтереси
Даний пункт меню стає доступним, після активації додаткової функції CRM. Взаємодія
з клієнтами.
Цей пункт меню необхідний для створення інтересів клієнтів і прив'язки до інтересів
певних видів товарів. Це дозволить зберігати інформацію про інтереси клієнтів і надалі,
створювати акції або спеціальні пропозиції таким клієнтам.
Після того, як зайшли в даний пункт меню, відкриється вікно (Мал. 1), де
відображаються назви інтересів.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб додати новий інтерес і додати до нього види товарів, які будуть
ставитися до даного інтересу, необхідно натиснути на кнопку Додати
Інтерес (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)
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В даному вікні необхідно заповнити поле Назва, наприклад "Спорт", потім додати види
товару, які будуть відноситися до даного інтересу після натискання на кнопку Додати

,

відкриється вікно Види товару (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Тут або зі списку, або з Довідника
кнопку Записати

, вибираємо необхідний Вид товару і тиснемо

. Дану операцію повторюємо стільки раз, скільки потрібно видів для

поточного інтересу.
Після того, як заповнили інтереси, додали види товарів до них, розпочинається збір
інформації по придбанням клієнтів. Надалі, є можливість заповнити інтереси клієнтів в
пункті меню Маркетинг - Клієнти - натисканням на кнопку Заповнити інтереси за
придбаннями

, програма автоматично заповнить інтереси, виходячи з покупок клієнта.

Варто зазначити, що будуть заповнені інтереси за тими видами товару, за якими були
здійснені покупки. Наприклад, в інтересах "Спорт" було додано 3 (три) виду товару:
спортивне взуття, спортивний одяг, аксесуари. Якщо клієнт здійснив покупку одного товару,
який входить в один із зазначених видів, то після заповнення інтересів за придбаннями,
будуть відображатися інтерес "Спорт" і всі 3 види товару. Виходячи з цієї інформації є
можливість створювати акції і залучати даних клієнтів в свій магазин.
5.8.17 Журнал дзвінків
Даний пункт меню стає доступним, після активації додаткової функції CRM. Взаємодія
з клієнтами. Детальніше див. опис Синхронізація з Binotel або за посиланням.
5.8.18 Облік користувачів
Даний пункт меню стає доступним, після активації додаткової функції Облік
відвідувачів. Детальніше див. тут.
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5.9

Налаштування

Даний пункт меню описує всі можливі налаштування, які є в програмі Торгсофт.
· Торгівельна мережа
· Користувачі
· Співробітник
· Колективне оповіщення
· Реєстрація робочого часу
· Контрагент
· Банк
· Валюта
· Постачальник
· Операція
· Каса
· Підприємство
· Регіон
· Партнер-реферер
· Співробітник-реферера
· Інкасатор
· Журнал показань лічильників
· Звуки
· Параметри
· Налаштування друку бирок
· Вибір принтерів
· Налаштування шаблонів друку
· Налаштування шаблонів листів
· Вибір каси
· Вибір розрахункового рахунку за замовчуванням
· Вибір поточного підприємства для роботи
· Магазини торгової мережі
· Термінал збору даних
· Завдання за розкладом
· Завдання на архівацію
· Розрахунок собівартості
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· Збереження документів
· Адреса доставки інформації
· Налаштування ролей
· Призначення платежу
· Налаштування виписок по банківських рахунках
· Завантажити пакет оновлень
· Неробочий день
· Перелік додаткових функцій

5.9.1

Торговельна мережа

За допомогою даного пункту меню у Вас є можливість управляти (створювати, видаляти,
редагувати) торгівельною мережею. Більш детально написано тут.
5.9.2

Користувачі

За допомогою даного пункту меню є можливість створювати нових користувачів
програми, управляти правами доступу і багато іншого, більш детально описано тут.
5.9.3

Співробітник
За допомогою даного пункту меню є можливість керувати співробітниками,

переглядати інформацію про співробітника, місце роботи, телефон, дату прийому на роботу і
т.д. Також можна проводити аналіз роботи співробітників за період по чекам, по
виробництву (відноситься до Виробництва), налаштування доплат, а також вести журнал
початку/закінчення роботи.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Налаштування - Співробітник
відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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Дане вікно містить у собі п'ять вкладок. Розглянемо кожну з них:

· Співробітники
У фільтрі Центр обліку встановлено діючий центр обліку, відповідно відображається
перелік співробітників по обраному центру обліку. Варто зазначити, що для обмеженого
облікового запису фільтр містить тільки дозволені користувачеві центри обліку. Для того,
щоб відобразити перелік співробітників по всім доступним центрам обліку, необхідно
очистити фільтр при натисканні на кнопку Очистити
При натисканні на кнопку Додати

.

, відкриється вікно (Мал. 2) в якому є вкладки, в

яких вказуються дані співробітника.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)
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Варто зазначити, що обов'язковими для заповнення є поля, виділені рожевим кольором.
У випадаючому списку Категорія можна вибрати: Продавець або Співробітник. Між
категоріями Продавець і Співробітник є відмінності в правах доступу на перегляд
інформації. Продавцем є той співробітник, у якого в картці співробітник встановлена 
категорія Продавець і встановлено реєстраційне ім'я при вході в програму. При цих
настройках продавець не може, наприклад, змінювати дату реалізації в режимі Реалізація, не
може видаляти товар в реалізації і т.д. (обмеження можна встановити на формі
Налаштування - Параметри - розділ Доступ). Варто зазначити, що якщо співробітник працює
на виробництві (докладніше про доп. опцію Виробництво: Облік матеріалів і готової
продукції), необхідно, щоб у нього була встановлена категорія Співробітник.
В полі Контрагент необхідно вибрати або створити контрагента. Якщо активована
додаткова функція Розрахунок зарплати, поле Контрагент буде обов'язковим для
заповнення
Реєстраційне ім'я при вході в програму. Можна вибрати зі списку Користувача або
створити нового після натискання на кнопку Додати

. У свою чергу, в залежності від

обраного реєстраційного ім'я, буде залежати під якою роллю заходить співробітник в
програму.
Поле Код для фіскального принтера відповідає за відображення найменування касира
(ПІБ співробітника) на фіскальному чеку для фіскальних реєстраторів Штрих-М і Атол.
Потім перейдіть у вкладку Особисті дані (Мал. 3), де заповнюються такі дані як:
· Фото співробітника
· Дата народження
· Адреса проживання
· Адреса прописки
· Телефон
· Освіта
· Паспортні данні
· Сімейний стан
· Діти
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

У вкладці Виробництво (повинна бути встановлена додаткова функція Виробництво:
Облік матеріалів і готової продукції) (Мал. 4) вказується Відділ у якому працює
співробітник з переліку.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо відділ новий або такого немає в списку, натисніть на кнопку Додати

(Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)
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В даному вікні вказуєте Назва відділу і вибираєте з переліку співробітника Начальника відділу.
Після заповнення необхідних даних, натисніть на кнопку Записати

, відповідний

запис буде відображатися в списку співробітників.
При натисканні на кнопку Змінити

- відкриється вікно на редагування.

При натисканні на кнопку Видалити

- видалить виділеного співробітника.

При натисканні на кнопку Друк бейджів для продавців

- можна відправити на друк

бейдж, а також провести налаштування шаблону для друку.
Для сортування відображення співробітників служить фільтр по Статусу:
· Всі
· Працює
· Звільнено

· Аналіз роботи за період по чекам
В даній вкладці є можливість провести аналіз, хто з продавців зробив більше всіх
реалізацій, повернень. Також можна подивитися, яка доплата нараховується конкретному
продавцю, кількість чеків реалізацій, повернень. У нижній частині вікна відображаються
товари спільно з датою покупки, кількістю, ціною і безліччю іншої інформації.
Насамперед встановлюємо Період аналізу і вибираємо зі списку Центр обліку за яким
буде проводитися аналіз (Мал. 6). Також можна встановити фільтри по Кількості позицій в
чеку і Сумі товарів чека. Також є можливість встановити перемикач Враховувати покупки
VIP клієнтів. Тут же присутній стандартний Фільтр по товару.
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Кнопка Перерахувати собівартість
Кнопка Змінити вид товару

- перераховує собівартість, відповідно.

- відкриває виділений товар для редагування виду.

Кнопка Надрукувати розрахунковий лист

- відкриває для попереднього

перегляду і подальшого друку розрахункового листа щодо виділеного співробітника.
Додано поле Ціна по прайсу - зроблено це для того, щоб можна було побачити, як
часто співробітник продає товар зі знижкою і як сильно вона відрізняється від прайсової
ціни, особливо актуально, якщо продавцям дозволено встановлювати ручну знижку.
Доданий стовпчик % знижки - для того, щоб можна було від ціни по прайсу бачити
відсоток знижки проданого товару.

· Аналіз роботи за період з виробництва
Дана вкладка відображає у верхній частині вікна Показники роботи співробітників за
період за обраним центром обліку, а в нижній - Робота співробітника на виробництві, де
відображається назва робіт, кількість, вид товару виробу, вартість і багато іншого.
Насамперед встановлюємо Період і Центр обліку за яким буде відбуватися аналіз.
Після вибору, вікно буде мати такий вигляд (Мал. 7).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні у верхній частині вікна на кнопку Друк

- є можливість

роздрукувати роботи співробітників.
При натисканні в нижній частині вікна на кнопку Друк

- є можливість

роздрукувати показники роботи на виробництві.

· Налаштування доплат
В даному пункті меню є можливість як переглядати, так і встановлювати доплати
працівникам від продажів певного виду товару (Мал. 8).
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Для того, щоб встановити доплату, необхідно вибрати вид товару і натиснути на кнопку
Змінити

, відкриється вікно (Мал. 9) в якому ставимо "галочку" Доплата встановлена,

вказуємо в полі Доплата значення, а в випадаючому списку Од. вибираємо одиницю виміру
(% або валюта), потім тиснемо Записати

- значення будуть відображатися у

відповідних стовпчиках.

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

· Журнал початку / закінчення роботи
В даній вкладці відображаються співробітники, місце роботи, час початку і закінчення
роботи. Насамперед встановлюємо Період, також можна встановити Категорію (прихід або
вихід), Час початку і Час закінчення за якими буде сформовано список (Мал. 10).
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб відображалися тільки ті співробітники, які працюють, необхідно в
фільтрі по Статусу - Працює, або в залежності, що Вас цікавить, вибрати Звільнено або Всі.
При натисканні на кнопку Друк

- є можливість роздрукувати журнал

початку/закінчення роботи виділеного співробітника.
5.9.4

Колективне оповіщення

Даний пункт меню є додатковою платною опцією. Більш детальний опис дивіться тут.
5.9.5

Реєстрація робочого часу
За допомогою даного пункту меню можна здійснити реєстрацію Початку і Закінчення

робочого дня.
Реєстрація початку робочого дня - після натискання на цю кнопку відкриється вікно
(Мал. 1) в якому потрібно або сканувати бейдж співробітника, або ввести номер вручну і
натиснути на кнопку Виконати, також можна написати Коментар. Якщо поставити
"галочку" Не закривати вікно, дане вікно не зникне після сканування або введення номера
для введення (сканування) наступного номера. Закрити вікно можна за допомогою кнопки
Закрити в правому верхньому куті вікна.
Реєстрація закінчення робочого дня - відкриється вікно (Мал. 1), повторюємо дії
описані вище.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

5.9.6

Контрагент
Для створення і перегляду існуючих контрагентів служить форма Налаштування -

Контрагент. Під поняттям контрагент слід розуміти будь-кого, з ким ведеться товарногрошовий баланс (клієнти, постачальники, працівники магазину і т.д.). Клієнти мають
позначку у вигляді возика, а постачальники в вигляді коробки, якщо ж при створенні нового
контрагента вказати в полі Вид партнерства - Постачальник - Покупець, то це буде
означати, що контрагент може бути одночасно як покупцем, так і постачальником. На формі
Контрагент такий партнер буде відображатися у вигляді синього возика (Мал. 1). Варто
відзначити, що в полі Штрих-код буде відображатися штрих-код контрагентів, за яким
можна буде здійснити пошук необхідного в полі пошуку, вказавши Штрих-код.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

984

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для створення нового контрагента необхідно натиснути на кнопку Додати
натисканні на кнопку відкриється вікно Контрагент (Мал. 2) з шістьма закладками.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

У першій, Загальні, вказується найменування контрагента, адреса, регіон, електронна
адреса, телефон і з якою валютою працює цей контрагент.
На закладці Розрахунковий рахунок при потребі, є можливість створити номер
розрахункового рахунку контрагента, після натискання на кнопку Додати

. Відкриється

вікно (Мал. 3). Необхідно заповнити всі необхідні поля, після чого натиснути на кнопку
Записати

.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Третя закладка - Додатково, в якій вказується Категорія (Партнер, Початкові
залишки, Списання). Найчастіше необхідно вказувати Партнер. Далі поле Вид
партнерства. Вказуєте один з пунктів меню, що випадає. Про види партнерства написано
було вище. У разі необхідності, заповнити інші поля (Мал. 4). Варто зазначити, що при
створенні нового контрагента, Вид партнерства встановлюється за замовчуванням
програмою - Покупець з можливістю встановити інший вид.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Вар то зазначити, что пр и фор муванні штр их-коду для постачальника (Вид
пар тнер ства - Постачальник) , в штр их-код не включається номер ліцензії (штр их-код
містить тільки пр ефікс клієнта и пор ядковий номер постачальника) . Пр и зміні виду
пар тнер ства, штр их-код автоматично пер егенер ується. Якщо Вид пар тнер ства не
вказано (або очищено) , тоді штр их-код обнуляється, а в р азі, якщо Вид пар тнер ства
очищено, а штр их-код введено вр учну, то після натискання на кнопку Записати, він буде
збер ежений.

Наступна закладка - Початкові борги. У ній після натискання на кнопку Додати

є

можливість вказати Початковий борг (Мал. 5) партнера на момент введення його в
програму Тор гсофт. Слід звернути увагу на перше поле у вікні Початковий борг, а саме
Тип боргу: Я винен або Мені винні. Після цього, слід заповнити поле Сума і Валюта. В
полі Підприємство можна вибрати те підприємство, якому або яке (в залежності від типу
боргу) винен новий контрагент.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Вкладка Документи призначена для того, щоб вносити документи, що засвідчують
особу контрагента. Для цього потрібно натиснути на кнопку Додати

, відкриється вікно

Документи контрагента (Мал. 6). На формі потрібно вибрати Тип документа: Паспорт
або Посвідчення водія і заповнити поля Дата видачі, Серія, Номер, Ким видано,
Фактична адреса (якщо обраний Паспорт), а також, якщо потрібно, внести Опис.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо у клієнта додано кілька документів, а необхідно використовувати конкретний
документ, перемикач За замовчуванням встановлює цей документ основним. На вкладці
Документи такий документ позначається значком
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жодному з документів, то за замовчуванням буде використовуватися останній доданий
документ.
Остання вкладка - Параметри доставки (Мал. 7). В даній вкладці після натискання на
кнопку Додати

вказується контрагент доставки, а також у відповідному полі адреса

доставки.

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Щоб додати адресу, використовуємо кнопку Додати

у відповідному полі, після чого

у вікні Адреса доставки товару (Мал. 8), вводимо дані і натискаємо Записати

Версія 2022
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

Перша адреса буде адресою за замовчуванням. Якщо у контрагента додано декілька
адрес

доставки,

а

необхідно

використовувати

конкретну

адресу,

перемикач

Використовувати за замовчуванням для контрагента встановлює цю адресу основною. В
полі Адреса доставки така адресу позначається значком

.

Також на вкладці Параметри доставки є можливість додати контактну особу
контрагента. При натисканні на кнопку Додати

в поле Контрагент доставки,

відкриється вікно Контрагент доставки товарів (Мал. 9), де вводимо дані: Прізвище, Ім'я,
По батькові та Номер телефону і натискаємо Записати

. Адреса доставки для даного

контрагента додається аналогічно опису вище.

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

Після заповнення всіх полів необхідно натиснути на кнопку Записати
повинен з'явитися в однойменній формі.
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При натисканні на кнопку Змінити

можна змінити будь-які характеристики

контрагента. При натисканні на кнопку Видалити

, є можливість видалити обраного

контрагента, але тільки в тому випадку, якщо немає пов'язаних з ним документів. В такому
випадку на початку потрібно буде видалити всі складські та фінансові документи пов'язані з
обраним контрагентом.
Кнопка Передати \ Отримати інформацію через файл

служить для завантаження

раніше збережених контрагентів, збереження інформації про одного або обраних
контрагентів.
Кнопки Вибрати для об'єднання

і Об'єднати з обраним

служать для

об'єднання існуючих контрагентів.
Кнопка Вивести контрагента з дії

- виводить контрагента з дії, який буде

відображатися у вкладці Неактивні контрагенти, для того, щоб повернути контрагента в
дію служить кнопка Ввести контрагента в дію

. Варто зазначити, якщо контрагент

виведений з дії, він не буде відображатися в пункті головного меню Оплата - Баланс з
партнерами.
Кнопка Картка взаєморозрахунків

. При натисканні на кнопку відкривається

форма Картка взаєморозрахунків з обраним контрагентом.
5.9.7

Банк
Даний пункт меню призначений для додавання і обліку банків з якими працює

торговельна мережа.
Для додавання банку необхідно натиснути на кнопку Додати

, відкриється вікно

(Мал. 1) в якому необхідно заповнити Назву і Місто, інші поля не є обов'язковими для
заповнення.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Після заповнення необхідних полів натисніть на кнопку Записати

, банк буде

відображений у списку. Надалі у Вас є можливість вибрати будь-який зі створених банків,
при формуванні обліку оплат за безготівковим розрахунком в Торговій мережі.

5.9.8

Валюта

Даний пункт меню призначений для обліку та додавання валюти, яка буде
використовуватися або вже використовується в Торговій мережі, а також для додавання
необхідних банкнот (для можливості проведення покупюрної перевірки).
Для додавання валюти (Мал. 1) необхідно в однойменній таблиці натиснути на кнопку
Додати

.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

У вікні (Мал. 2) необхідно вказати Назва валюти і Коротке позначення. З випадаючого
списку обрати Суму словами, написати Міжнародне позначення і Цифровий код.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Після заповнення всіх необхідних параметрів натиснути на кнопку Записати

. Нова

валюта буде відображатися в списку валют (Мал. 1).
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Додана можливість виводити суму прописом в молдавській національній валюті
російською мовою. Для цього необхідно додати Молдовський лей (MDL), а в поле Сума
словами вибрати У леях.
Для того, щоб додати банкноти, виділіть необхідну Валюту і в таблиці Банкноти
натисніть кнопку Додати

, після чого відкриється вікно Банкнота (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні необхідно вказати Тип банкноти: Купюра або Монета, а також
заповнити поле Номінал (напр иклад, якщо це Купюр а, то 10, 20, 50 і т.д .; якщо це Монета
- 0.1, 0.25, 0.5 і т.п. ) . Після чого збережіть банкноту, натиснувши кнопку Записати

.

За аналогією додайте інші банкноти. Залежно від типу банкноти, в колонці Номінал
відображається піктограма: Купюри

і Монети

.

При необхідності банкноту можна вивести з дії, використовуючи однойменну кнопку
. При цьому, виведені з дії банкноти виділяються закресленим шрифтом сірого кольору і
не відображаються в списку при перевірці каси. Повернути банкноту в дію можна після
натискання на кнопку Ввести в дію
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Постачальник
За допомогою даного пункту меню є можливість як переглянути, так і додати або

редагувати постачальників.
Після того, як зайшли в даний пункт меню, вікно має наступний вигляд (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб додати нового постачальника натисніть на кнопку Додати

,

відкриється вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

996

В даному вікні слід заповнити всі необхідні дані про постачальника.
У вкладці Загальна заповнюються Найменування постачальника, Валюта з якою
буде проводитися розрахунок з постачальником, контактні дані.
Вкладка Додатково - вказуємо зі списку Вид відповідальності (Приватна особа,
Приватний підприємець або Юридична особа). Також тут вказуються Дані для
податкової накладної.
Вкладка Початкові борги - вказуються початкові борги постачальника, якщо такі є.
При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 3), де потрібно вказати Тип

боргу (Я винен, Мені винні), Суму, Валюту і, якщо є, Підприємство і натиснути на кнопку
Записати

, борг буде відображений у списку.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Вкладка Аналіз товару під реалізацію - в даній вкладці встановлюється Дата початку
аналізу товару під реалізацію. При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно

(Мал. 4), де потрібно встановити Дату початку і вказати зі списку Центр обліку та
натиснути на кнопку Записати
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Вкладка Документи призначена для того, щоб вносити документи, що засвідчують
особу постачальника. Для цього потрібно натиснути на кнопку Додати

, відкриється вікно

Документи контрагента (Мал. 5). На формі потрібно вибрати Тип документа: Паспорт
або Посвідчення водія і заповнити поля Дата видачі, Серія, Номер, Ким видано,
Фактична адреса (якщо обраний Паспорт), а також, якщо потрібно, внести Опис.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо у клієнта додано кілька документів, а необхідно використовувати конкретний
документ, перемикач За замовчуванням встановлює цей документ основним. На вкладці
Документи такий документ позначається значком

. Якщо перемикач не включений в

жодному з документів, то за замовчуванням буде використовуватися останній доданий
документ.
За допомогою кнопки Картка взаєморозрахунків

відкривається форма Картка

взаєморозрахунків з обраним постачальником.
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5.9.10 Операція
За допомогою даного пункту меню є можливість як переглянути, так і додати,
редагувати, а також роздрукувати операції, які виконуються при виконанні замовлень.
Після того, як зайшли в даний пункт меню відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб додати нову операцію натискаємо на кнопку Додати

, відкриється

вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні необхідно ввести Назву операції, Одиницю виміру, Еквівалент
вимірювання і Ціну за одиницю, або вибрати зі списку. Артикул і Розмір заповнюються в
разі потреби. Після введення значень натискаємо кнопку Записати
відобразиться в списку всіх операцій (Мал. 1).
Компанія Торгсофт®
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При натисканні на кнопку Змінити

- відкриється вікно (Мал. 2) на редагування.

При натисканні на кнопку Видалити
При натисканні на кнопку Друк

- видаляється виділена операція.
- є можливість відправити на друк операції з

відображенням назви операції, ціни і одиниці вимірювання.
5.9.11 Каса
Даний пункт меню призначений для створення обліку та редагування переліку кас.
Після того, як зайшли в даний пункт меню відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб додати нову касу необхідно вибрати зі списку Центр обліку до якого
буде додаватися каса і натиснути на кнопку Додати

Версія 2022

, відкриється вікно (Мал. 2).

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

1000

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні заповнюємо поле Назва і вибираємо зі списку Валюту. Також можна
призначити Касира для друку в звіті по касі за день, а також Контролера - перевіряючої
особи для друку в звіті по касі за день.
5.9.12 Підприємство
Як правило, великі магазини поділяються на кілька окремих приватних підприємців. У
зв'язку з цим введено нове поняття "Підприємство".
Для створення нових і редагування старих підприємств зайдіть в головний пункт меню
програми Налаштування - Підприємство. Відкриється однойменне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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Натисніть на кнопку Додати

. У вікні (Мал. 2):

1) Введіть Назву підприємства (приватного підприємця);
2) Заповніть поле Місто;
3) Заповніть поле ПІБ керівника;
4) Виберіть зі списку Спосіб реєстрації товару при приході (для того, щоб дане поле
стало доступним, необхідно в пункті головного меню Налаштування - Параметри - Товар
вибрати Спосіб визначення фіскальності товару - По підприємству):
· Нефіскальний;
· Фіскальний.

5) Введіть Юридичну адресу і Фактичну адресу підприємства;
6) Заповніть Параметри для податкової накладної України (необхідні для експорту
податкових накладних в державному стандарті):
· ЄДРПОУ платника;
· Вид відповідальності - зі списку необхідно вказати Фізична особа або Юридична

особа;
· Податкова інспекція - вибрати зі списку або з Реєстру податкових інспекцій,

натиснувши на кнопку Довідник

.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Є можливість встановити ознаку фіскальності для товарів, які були оприбутковані від
конкретного підприємства, для цього виберіть необхідне підприємство і натисніть кнопку
Встановити ознаку фіскальності для товарів, прихід яких від цього підприємства

.

У прихідній накладній при створенні "шапки" в полі Підприємство зі списку виберіть
необхідну назву підприємства (приватного підприємця).
У разі якщо, наприклад, прихідних накладних велика кількість на одне і те ж
підприємство, зайдіть в головне меню програми Налаштування - Вибір поточного
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підприємства для роботи - Вибір підприємства за замовчуванням. У вікні, виберіть
необхідне Вам підприємство і натисніть на кнопку Вибрати. Після цього, наприклад, в
прихідних накладних в полі Підприємство буде автоматично відображатися обране Вами
підприємство. Для очищення даного налаштування зайдіть в головне меню програми
Налаштування - Вибір поточного підприємства для роботи - Очистити вибір поточного
підприємства.
Після цього, прихідний товар буде "прив'язаний" до вибраного підприємства. Надалі,
всі оплати відбуваються з даного підприємства, а саме:
1) Форма Баланс з партнерами (Оплата - Баланс з партнерами). Після створення
відповідних підприємств (приватних підприємців), є можливість їх вибору в полі
Підприємство з меню, що випадає. Це необхідно для перегляду боргів перед
постачальниками того чи іншого підприємця.
2) Форма Фінансовий документ (Оплата - Фінансовий документ). В поле
Підприємство виберіть необхідного підприємця. Це потрібно для касових і банківських
операцій і можливості зв'язування їх з підприємством (підприємцем). Також з'явилася кнопка
Встановити зв'язок з підприємством.
3) Форма Повернення товару постачальнику (Документ - Повернення товару
постачальнику). При створенні нового повернення на формі Повернення постачальнику в
поле підприємство, виберіть підприємство (приватного підприємця) від імені якого Ви
хочете повернути товар того чи іншого постачальника.
4) Форма Оплата (пункт головного меню програми Оплата - Оплата). Якщо дана
форма недоступна з пункту головного меню Оплата. Вам необхідно зайти Налаштування Параметри - закладка Доступ і встановити галочку лівіше напису Показати форму
"Оплата" на головній формі. Після цього даний пункт меню стане доступний. На формі
оплата також є фільтр по підприємству (Підприємство). У ньому необхідно вибрати те
підприємство, яке Вас цікавить. Також є кнопка для зв'язування оплати з будь-яким
підприємством (приватним підприємцем).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

1004

5.9.13 Регіон
Даний пункт меню призначений для створення обліку та редагування списку регіонів.
Після того як зайшли в даний пункт меню відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для того щоб додати новий регіон натисніть на кнопку Додати

, відкриється вікно в

якому необхідно вказати Назву нового регіону і натиснути на кнопку Записати

.

Для того, щоб редагувати назву існуючого регіону натисніть на кнопку Змінити
При натисканні на кнопку Видалити

.

, є можливість видалити виділений регіон.

5.9.14 Партнер-реферер
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної опції
Реферальная програма: облік партнерів і рекомендацій.
5.9.15 Співробітник-реферера
Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної опції
Реферальная програма: облік партнерів і рекомендацій.
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5.9.16 Інкасатор
Даний пункт меню необхідний для прив'язки певного співробітника до кас, на яких він
робить здачу виручки (спеціалізований співробітник, без якого неможливо зробити здачу
виручки). Варто зазначити, що налаштування не впливає на інкасацію.
Після того, як зайшли в даний пункт меню відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб додати співробітника, який буде проводити інкасацію, необхідно
натиснути на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні необхідно вибрати зі списку, або додати нового Співробітника, який
буде здійснювати інкасацію, а також Касу інкасатора - куди будуть надходити гроші після
інкасації. Важливо! Співр обітник повинен мати категор ію "Співр обітник", також повинен
бути заданий пар оль для цього співр обітника, який буде викор истовуватися пр и інкасації.У
нижній частині вікна додаємо натисканням на кнопку Додати
завершенню додавання кас натисніть на кнопку Записати

, каси, що інкасуються. По
. Відповідний запис

відобразиться у вікні (Мал. 1).
Якщо для каси визначено інкасатора, то під обмеженим користувачем при здачі
виручки спочатку буде запитано ввести штрих-код і пароль працюючого продавця, а потім
штрих-код і пароль інкасатора (співробітника, з яким він пов'язаний) (Мал. 3, 4). І тільки
після цього, коли паролі будуть введені вірно, можна буде провести здачу виручки.
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Мал. 3 (Версія програми 2019.4.3)

Мал. 4 (Версія програми 2019.4.3)

5.9.17 Журнал показань лічильників
Дана форма призначена для обліку показань лічильників. Лічильник містить назву, тип
(електроенергія, тепло, газ, гаряча вода, холодна вода) і центр обліку, до якого він належить.
Для кожного лічильника можна ввести показання на дату і коментар до них, буде
відображатися різниця показань з попередніми записами.
На формі є фільтри за датою показань, центру обліку та типу лічильника. Якщо
встановлено вид лічильника, то внизу є підсумовування різниці показань.
При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

1008

В даному вікні вибрати з списку, що випадає, Лічильник, якщо необхідного немає,
після натискання на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 2). Також можна ввести

Коментар до показань лічильника у відповідному полі.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні необхідно вказати Назву лічильника, вказати з випадаючого списку Вид
лічильника:
· Електроенергія;
· Тепло;
· Вода холодна;
· Вода гаряча;
· Газ;
· Інші.

Також вказати Одиницю вимірювання і вибрати зі списку Центр обліку до якого буде
відноситися лічильник.
Після додавання показань лічильників, вікно Журналу показань лічильників буде
мати такий вигляд (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

За допомогою фільтрів Вид лічильника і Лічильник можна відобразити дані по виду
лічильника або конкретному лічильнику відповідно.
Таким чином у Вас є можливість вести облік показань лічильників і бути в курсі
використаних ресурсів як за день, так і за будь-який період.
5.9.18 Звуки
Даний пункт меню необхідний для створення, обліку та редагування звуків.
Після того, як зайшли в даний пункт меню, відобразиться вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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Для того, щоб додати новий звук до події, натисніть на кнопку Додати
вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

У випадаючому списку необхідно вибрати Подію ініціалізації:
· Ідентифікація клієнта
· Зміна накопичувального відсотка для клієнта
· Ідентифікація товару в документі
· Зміна знижки в документі
· Товар не знайдений
· Клієнт не знайдений
· Встановлюється разова знижка
· Встановлюється накопичувальна знижка
· Встановлюється спеціальна знижка
· Встановлюється знижка до дня народження
· Товар не знайдений в відомості інвентаризації
· Помилка
· Товар знайдений у відомості інвентаризації
· Товар доданий у відомості інвентаризації
· Товар не знайдений в довіднику при інвентаризації
· Фотопривітання з днем народження
· Ювілейна реалізація
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За допомогою кнопки Вибрати звуковий файл

- вказати на вашому комп'ютері

файл у форматі ".wav".
При натисканні на кнопку Спробувати

- є можливість прослухати вибраний файл.

Якщо встановлений перемикач Програвати звук при настанні події - звук буде
відтворюватись, в іншому випадку його не буде.
Після введення всіх необхідних параметрів необхідно натиснути на кнопку Записати
, відповідний запис буде відображатися в списку всіх звуків (Мал. 1).
Для того, щоб редагувати існуючий звук, виберіть зі списку необхідний і натисніть на
кнопку Змінити

.

При натисканні на кнопку Видалити

, є можливість видалити виділену подію зі

звуком.
5.9.19 Параметри
За допомогою даної вкладки можна зробити безліч налаштувань в програмі.
Розглянемо кожну з них.
Опис вкладки Загальні дивіться тут.
Опис вкладки Чек дивіться тут.
Опис вкладки Знижки дивіться тут.
Опис вкладки VIP-клієнти дивіться тут.
Опис вкладки Торгівельна мережа дивіться тут.
Опис вкладки Документ дивіться тут.
Опис вкладки Облік дивіться тут.
Опис вкладки Товар дивіться тут.
Опис вкладки Доступ дивіться тут.
Опис вкладки Вага дивіться тут.
Опис вкладки ШК дивіться тут.
Опис вкладки Сервіс дивіться тут.
Опис вкладки Роль дивіться тут.
Опис вкладки Склад дивіться тут.
Опис вкладки Фін. аналіз дивіться тут.
Опис вкладки Додаткові функції дивіться тут.
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5.9.20 Налаштування друку бирок
Більш детальний опис даного режиму дивіться тут.
5.9.21 Вибір принтерів
Даний режим служить для вибору принтерів за замовчуванням для друку чеків і
етикеток.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для етикеток в поле Друк на принтері виберіть необхідний принтер, на якому будуть
друкуватися етикетки на товар. Обраний принтер буде принтером для етикеток за
замовчуванням. Але, якщо в режимі Налаштування друку бирок вказано принтер, друк буде
здійснюватися на нього.
Для друку чеків для замовлення клієнта, гарантійних талонів, чека комірника і т.д.
виберіть Офісний принтер.
Налаштування Друкувати чек комірника на принтері центру обліку доступно при
активному налаштуванні Дозволити продаж з усіх торгових точок на формах
"Реалізація" і "Торгівля з випискою рахунку" або Фіксувати відвантаження зі складу
для поточного центру обліку (Налаштування - Параметри - Документ). При включенні
настройки і включеному перемикачі Друкувати чек комірника для поточного
користувача після оплати реалізації або повної оплати видаткової накладної буде виконано
друк чеків комірника на принтерах пов'язаних центрів обліку. Якщо товар був проданий з
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центру обліку, для якого є пов'язаний принтер чеків, то на цьому принтері буде надруковано
чек комірника тільки з товарами цього центру обліку. Якщо в складі накладної є товар, який
був проданий з центру обліку, для якого не зазначений принтер чеків, то ці товари будуть
об'єднані і надруковані в чек комірника на принтері поточного центру обліку, якщо він
зазначений, або на принтері чеків для поточного комп'ютера.
Принцип роботи в режимі Торгівля з випискою рахунку залежить від налаштування
Налаштування - Параметри - Чек - Умови друку чека в торгівлі з випискою рахунку:
· Не друкувати - на вкладці Видаткова накладна - Чек - Надрукувати товарний чек

є можливість почати друк товарного чека. Після закриття форми перегляду
(незалежно від того чи був надрукований товарний чек чи ні) буде розпочато процес
друку чеків комірника за принципом, описаним вище;
· Пропонувати для повністю оплаченої накладної - буде показаний діалог

підтвердження друку. У разі підтвердження друку, буде надрукований товарний чек і
чеки комірника за принципом, описаним вище. У разі скасування друку - нічого
надруковано не буде,
· Обов'язково для повністю оплаченої накладної - після повної оплати накладної

буде розпочато процес друку товарного чека і чеків комірника за принципом,
описаним вище.
Після включення настройки необхідно вибрати принтер центру обліку (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Додати

відкриється вікно Принтер центру обліку (Мал.

3), в якому вибираємо центр обліку та пов'язаний з ним принтер.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Зберігаємо вибір принтерів для робочого місця по кнопці Записати

.

Якщо не друкуються етикетки і принтери див. тут.
5.9.22 Налаштування шаблонів друку
Більш детальний опис дивіться тут.
5.9.23 Налаштування шаблонів листів
Більш детальний опис дивіться тут.
5.9.24 Вибір каси
Даний режим необхідний для вибору національної каси за замовчуванням з якої будуть
відбуватися фінансові операції за поточним Центром обліку.
Після того, як зайшли в даний пункт головного меню відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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З випадаючого списку Каса, можна вибрати існуючу або створити нову після
натискання на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні заповнюємо поле Назва і вибираємо зі списку Валюту. Також можна
призначити Касира для друку в звіті по касі за день, а також Контролера - перевіряючого
для друку в звіті по касі за день.
Перемикач Діє призначений для того, щоб вводити або виводити касу з дії.
При натисканні на кнопку Змінити

- є можливість відкрити на редагування обрану

касу.
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5.9.25 Вибір розрахункового рахунку за замовчуванням
Даний пункт меню необхідний для вибору розрахункового рахунку за замовчуванням,
який буде прив'язаний до поточного Центру обліку.
Після того, як зайшли в даний пункт меню відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні вибираємо зі списку Розрахунковий рахунок або створюємо новий
після натискання на кнопку Додати

(Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні заповнюємо всі обов'язкові поля (відмічені рожевим кольором), інші
заповнюються в разі потреби і натискаємо на кнопку Записати

.

Для редагування вибраного Розрахункового рахунку (Мал. 1) необхідно натиснути на
кнопку Змінити

.

Перемикач Дозволити вибір рахунку в процесі оплати товару - відповідає за
відображення списку з вибором розрахункового рахунку при безготівковій оплаті.
Також, якщо у Вас встановлена додаткова опція Підключення фіскального
реєстратора буде відображатися ще один перемикач Показувати попереднє відображення
фіскальної і нефіскальної суми при безготівковій оплаті - відображає вікно з фіскальної
та нефіскальною сумою (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

5.9.26 Вибір поточного підприємства для роботи
Більш детальний опис дивіться тут.
5.9.27 Магазини торгової мережі
Дане вікно відображає три вкладки, розглянемо кожну з них:
·

Канали передачі даних - більш докладний опис дивіться тут.

·

Аналіз покупок в інших магазинах - в даній вкладці відображаються
покупки клієнтів в інших магазинах, які заносяться сюди в картці клієнта у вкладці
Інші покупки.

·

Ручне введення інформації про покупки в інших магазинах - в
даній вкладці додаються Магазини (відділи) з загальною знижкою.

Використовується для введення покупок в інших магазинах, відділах, де не встановлено
автоматизації. Забезпечує роботу накопичувальної системи знижок. Для введення інформації
використовуйте форму редагування Клієнт. Введені суми беруть участь у визначенні розміру
накопичувальної знижки клієнта.
Назва повинна бути унікальною в рамках торгової мережі. Наприклад, якщо це відділ
Іграшки в різних магазинах, то треба вводити "Відділ Іграшки Магазину 1" і "Відділ Іграшки
Магазину 2". По каналах передачі даних буде передана загальна сума покупок без деталізації.
5.9.28 Термінал збору даних
Даний пункт меню необхідний для налаштування, а також імпорту за допомогою
терміналу збору даних.
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5.9.29 Завдання за розкладом
У цьому розділі описано про завдання за розкладом, а саме:
· Завдання на архівацію;
· Розрахунок собівартості;
· Архівування в хмарне сховище;
· Масове оновлення статусів ТТН поштових сервісів;
· Збереження документів.
5.9.29.1 Завдання на архівацію

Більш детально про Налаштування завдання на архівацію дивіться тут.
5.9.29.2 Розрахунок собівартості

Вкладка Розрахунок собівартості служить для створення автоматичного розрахунку
собівартості в певний час. Це необхідно для того, щоб у користувача завжди була актуальна
інформація про собівартість товару.
При натисканні на кнопку Додати
натисканні на кнопку Змінити

, користувач може створити нове завдання, при

- можна змінити раніше створений запис, Видалити

-

видаляє запис. При додаванні запису, відкриється вікно Автоматичне завдання на
розрахунок собівартості (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.17)

В поле Час запуску необхідно вказати час розрахунку собівартості, а в поле Тип
виконання - Кожен день.
Перемикач Завдання активне - служить для активації \ деактивації створюваного
запису.
Налаштування Оновлення індексів та статистик, відновлення HID служить для
прискорення складних процесів перед розрахунком собівартості (наприклад, визначення
останньої закупівельної ціни). Це може прискорити розрахунок собівартості та роботу
програми у разі, якщо з якихось причин Ви помітили, що програма почала підгальмовувати
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почала працювати повільно, наприклад, повільно додається товар у реалізацію, повільно
відбувається додавання товару до прибуткової накладної. Рекомендується оновлювати
статистки, якщо йде активне використання бази даних (багато нового товару приходить до
магазину, здійснюється велика кількість продажів на день). Налаштування має три значення:
· Відновити та реорганізувати індекси та статистики. Перед початком розрахунку

собівартості реорганізовуватимуться індекси та статистики.
· Перестворити індекси та статистики, відновити HID. Перед початком розрахунку

собівартості перестворюватимуться індекси та статистики.
· Не робити. Зразу починатиметься розрахунок собівартості.

Для кожної бази все індивідуально. Потрібно пробувати кожен із способів та
визначити, який краще діє на програму.
Для кожної задачі ведеться Лог виконання задачі (Мал. 2): в разі успішного
розрахунку собівартості вказується Дата і час виконання розрахунку, а в разі помилки - в
стовпчику Коментар відображається текст помилки. За допомогою кнопки Очистити логи
можна очистити журнал Лог виконання завдання (дозволяє скор отити р озмір жур налу
логів для швидкого аналізу автоматичних завдань) .

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)
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5.9.29.3 Архівування в хмарне сховище

Ця вкладка дозволяє налаштувати автоматичне надсилання архіву бази даних або
каталогу програми до хмарного сховища (Google Диск). Докладніше див. опис додаткової
опції Безпека даних: архів у хмарі. Вкладка доступна за активованої опції.
5.9.29.4 Масове оновлення статусів ТТН поштових сервісів

Ця вкладка служить для налаштування завдання за розкладом длямасового оновлення
статусу ТТН поштових сервісів (Нова пошта та Укрпошта). Докладніше див. тут.
5.9.29.5 Збереження документів

Даний пункт служить для автоматичного завантаження файлів з даними про рух товарів
для подальшого завантаження їх, наприклад, в інші програми обліку (від сторонньої
програми потрібен буде модуль, який буде обробляти файл).
При натисканні на кнопку Додати
кнопку Змінити

, створюємо нове завдання, при натисканні на

- можна змінити раніше створений запис, Видалити

- видаляє запис.

При додаванні запису, відкриється вікно Експорт руху товару в файл (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

При створенні завдання можна вказати:
1. Час запуску;
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2. Дата початку завантаження - дата, починаючи з якої будуть синхронізуватися
документи;
3. Товари для збереження - перелік товарів для завантаження:
· Всі;
· Фіскальні.

4. Адреса доставки інформації - адреса FTP, куди будуть завантажуватися документи.
Вибрати зі списку або додати нову адресу по кнопці Додати Додати

.

5. Каталог - каталог для збереження документів (для вибору каталогу служить кнопка
);
6. Вибрати ознаку синхронізації документів (активувати відповідні галочки), а також
вказати префікси для файлів синхронізації:
· зберігати приходи;
· зберігати реалізації;
· зберігати повернення;
· зберігати списання.

7. Вказувати зв'язок повернення і реалізації. Якщо настройка включена, то в
параметр ID реалізації (файл повернення і файл реалізації) записується реальний ID, якщо
настройка виключена, то - 0. При вимкненому налаштуванні повернення і реалізації
неіменованого покупця об'єднуються в один рядок з групуванням по товару. При
активованому налаштуванні кожен товар записується окремим рядком.
У зазначений час файли будуть збережені в обрані каталог/адресу. При цьому можна
зберегти файли за обраним завданням вручну, після натискання на кнопку Збереження
файлів

. Повторне збереження раніше збережених документів неможливе (наприклад,

якщо вже був збережений документ реалізації, то при повторному збереженні поточного
завдання, цей документ вже збережено не буде).
Структура файлів txt, які формуються:
Для
документів

Для документів
реалізації:

приходів:
1.
Унікальний
документу

Для

документів

документів

повернення:

списання:

1. ID документу -

1. ID документу -

ID0 для неіменованого0 для
впокупця

Для

1. ID документу

неіменованого

покупця
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2.

Номер

документу

2.

Номер

документу

-

0

2.

Номер

длядокументу

-

0

1024

2. Номер документу

для

неіменованого покупця неіменованого покупця
3.

Дата

3. Дата

3. Дата

3. Дата документу

4. ID магазину

4. ID магазину

4. ID складу

5. Назва магазину

5. Назва магазину

5. Назва складу

6. ID клієнта

6. ID клієнта

6. ID

документу
4.

ID

магазину
5.

Назва

магазину
6.

ID

постачальника
7.

списання

Назва

7. Ім'я клієнта

7. Ім'я клієнта

постачальника
8.

контрагента

7.

Найменування

контрагента списання
ІПН

8. ІПН клієнта

8. ІПН клієнта

8. ID товару

Код

9.

9.

ID валюти

9. Назва товару

10. Назва валюти

10. Штрих-код

постачальника
9.

ID валюти

фіз.особа/юр.особадокументу
10. ID товару

документу

10. Назва валюти
документа

11.

Назва

товару
12.

11.

документа
ID валюти

оплати за касою
Штрих-

код товару

12. Назва валюти

11. Артикул

12. Назва валюти

12. ID виду товару

оплати за касою

13. Сума оплати
за касою

14. ID виду

ID валюти

оплати за касою

оплати за касою

13. Артикул

11.

13. Сума оплати

за касою

13.

Назва

виду

товару

14. ID каси

14. ID каси

14. Кількість

15. Назва каси

15. Назва каси

15. Ціна

товару
15.
виду

Назва
товару

(кінцевої гілки)
16. Кількість

16.

товару в документі розрахункового
рахунку
17.

Ціна

закупівлі
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17.

розрахункового

ID

16.

ID

16. Ціна за прайсом

розрахункового
рахунку
Назва

17.

розрахункового
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рахунку
18.
роздрібна
19.

Ціна

18.

рахунку
ID валюти

оплати на р/р

18.

ID валюти

оплати на р/р

19. Назва валюти

Фіскальний/нефіскоплати на р/р

19. Назва валюти

оплати на р/р

альний товар
20. Сумма оплати
на р/р

20. Сумма оплати

на р/р

21. ID товару

21. ID товару

22. Назва товару

22. Назва товару

23.

23.

Штрих-код

товару

Штрих-код

товару

24. Артикул

24. Артикул

25. Кількість

25. Кількість

26.

Сума

кількість*

=

26.

Сума

цінукількість*

продажу

28.

ціну

продажу

27. Розрахункова
ціна за одиницю

=

27. Розрахункова

ціна за одиницю
28.

Фіскальний/нефіскальнФіскальний/нефіскальн
ий товар
29. ID реалізації

ий товар
29. ID реалізації

У нижній частині таблиці відображається список збережених файлів (Мал. 2),
вказується Дата і час створення документа і Файл.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

5.9.30 Адреса доставки інформації
Цей пункт меню буде доступний після активації будь-якої з додаткових функцій:
· Електронний каталог товарів с можливістю прийому замовлень
· Синхронізація з інтернет магазином
· Синхронізація через DDI API (Інтернет-магазин під ключ)
· Синхронізація з Prom.ua
· Синхронізація з Deal.by
· Синхронізація з Satu.kz
· Синхронізація з Rozetka.ua

Потрібен для створення адрес доставки серверів, де будуть зберігатися дані для
синхронізації з інтернет-магазином.
Для додавання адреси тиснемо Додати, відкриється форма редагування Адреса доставки
інформації (Мал. 1).

Компанія Торгсофт®
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Мал. 1 (Версія програми 2022.0.6)

Можна створити три типи використання:
· FTP (File Transfer Protocol) - потрібно вказати FTP адресу, Логін та пароль (Мал.

1).
· Web - сервер (інформація) - потрібно вказати Назва (для ідентифікації при виборі

сервера у списках, що випадають) та Каталог розміщення інформації (Мал. 2) - це
каталог, де будуть зберігатися всі файли даних (файли товарів, клієнтів, політики
оптових цін, подарункових сертифікатів ті інше), які формуються під час синхронізації
і де відбуватиметься пошук файлів замовлень під час завантаження замовлень.
Подальший доступ до цих файлів має бути наданий силами власного Web-сервера.

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.6)
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· Web - сервер (фотографії) - доступно, коли в налаштуваннях програми вказано місце

зберігання фотографій У каталозі (Налаштування - Параметри - Товар - Фотографія Місце зберігання фотографій). Даний спосіб доставки інформації не вимагає вказівки
каталогу розміщення інформації (досить просто вказати назву), оскільки джерелом
розміщення фотографій є вказаний у налаштуваннях програми каталог зберігання
фотографій, доступ до файлів якого має бути наданий силами власного Web-сервера
(Мал. 3).

Рис. 3 (Версія програми 2022.0.6)

Створені адреси доставки будуть доступні для вибору на формі редагування Об'єкт
синхронізації (Склад - Синхронізації з інтернет-магазином) у полі Адреса доставки
інформації та Адреса доставки фотографій (при виборі способу синхронізації Свій сайт).
При цьому нові адреси доставки можна буде додати прямо з поля Адреса доставки.
5.9.31 Налаштування ролей
Більш детальний опис про налаштування ролей читати тут.
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5.9.32 Призначення платежу
Даний пункт меню призначений для створення призначення платежу, який вказується у
Фінансовому документі.
Після того, як зайшли в даний пункт меню Налаштування - Призначення платежу,
відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб створити Призначення платежу, необхідно насамперед вказати зі
списку Тип: Каса або Банк, потім натиснути на кнопку Додати

. Записуємо назву

призначення платежу в полі Зміст і натискаємо на кнопку Записати

, створений запис

відобразиться у списку (Мал. 1).
При натисканні на кнопку Змінити

- є можливість внести зміни в вибране

призначення платежу.
При натисканні на кнопку Видалити

- видаляє виділене призначення.

Потім йдемо в пункт меню Оплата - Фінансовий документ - Додати

, відкриється

вікно Касовий ордер (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні заповнюємо всі необхідні поля. Для того, щоб скористатися готовим
описом в полі Призначення, необхідно натиснути на кнопку Знайти

(Мал. 2),

відкриється список Призначень платежу (Мал. 1), вибираємо необхідний і натискаємо на
кнопку Вибрати, в поле Призначення буде підставлений той текст, який був обраний . За
бажанням, можна написати будь-який інший текст в дане поле (текст не буде збережений в
пункті Налаштування - Призначення платежу).
5.9.33 Налаштування виписок по банківських рахунках
Даний пункт меню стане доступним після активації платної функції Банківські виписки
за рахунками Приват24. Для швидкого переходу перейдіть за цим посиланням.
5.9.34 Програмний РРО
Цей пункт меню стане доступним після активації додаткової платної опції
Підключення програмного РРО. Докладніше див. тут.
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5.9.35 Завантажити пакет оновлень
Даний пункт меню призначений для завантаження пакетів оновлень.
Модуль оновлення - оновлює програму на "1" версію (Наприклад: з 415 до 416 або з
418 до 419);
Пакет оновлень - оновлює програму на кілька версій (Наприклад: з 415 до 419 або з
420 до 423).
Для цього натискаємо в пункті головного меню Налаштування - Завантажити пакет
оновлень, відкриється повідомлення з пропозицією зробити копію бази даних:
- якщо натиснете Так, програма запропонує вибрати місце збереження архіву бази
даних і після натискання на кнопку Зберегти, почнеться збереження бази даних. Потім, після
вдалого створення архіву програма покаже повідомлення про те, що база даних успішно
збережена в файл, який був зазначений, натисніть Продовжити. Потім програма покаже
вікно з вибором пакету оновлень;
- якщо натиснете Ні, програма запропонує вибрати пакет оновлень.
По завершенню оновлення потрібно перезапустити програму.
5.9.36 Неробочий день
За допомогою даного пункту меню є можливість вказати до вибраного центру обліку
неробочий день. Надалі, це буде відображатися в пункті головного меню Звіт - Товарний
прибуток по днях за період.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Налаштування - Неробочий день,
відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

1032

Далі можна відразу ж вказати Об'єкт обліку і натиснути на кнопку Додати

,

відкриється вікно (Мал. 2), або вказати його вже в вікні.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні вказуємо Об'єкт обліку, якщо не вказали раніше, Дату і зі списку
вибираємо Причину. За необхідності, можна вказати Коментар і натиснути на кнопку
Записати

Відповідний запис буде відображатися в загальному списку (Мал. 1) обраного

центру обліку.
5.9.37 Перелік додаткових функцій
Даний пункт меню призначений для активації додаткових функцій в програмі.
Для того, щоб активувати одну з функцій в програмі, необхідно зв'язатися з
представником компанії у Вашому регіоні, або зв'язатися з тех. підтримкою для того, щоб
вони видали Вам код активації, який забезпечить необмежене за часом використання обраної
функції.
Потім заходимо в пункт головного меню Налаштування - Перелік додаткових
функцій, вибираємо функцію і натискаємо на кнопку Активувати, з'явиться вікно в яке
необхідно вставити код активації, який був отриманий від представників компанії. При
цьому можна активувати опцію на 30 днів, натиснувши кнопку Активувати на 30 днів (крім
опції Видалення статистик закритих періодів).
Після активації необхідно перезапустити програму.

Функції за передплатою
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Також у Торгсофт доступна платна функція Онлайн Маркет, яка працює за
передплатою. Для початку роботи з функціями за передплатою, їх потрібно активувати,
натиснувши Активувати (у цьому випадку не потрібно вводити жодного коду, програма
зробить запит до Вашого особистого кабінету і дізнається, чи можна працювати з цією
функцією). Якщо функція активована успішно, вона підсвічується зеленим кольором, якщо
ні, то червоним. Відповідно, функціонал, пов'язаний з червоною функцією, не працюватиме.
Натиснувши кнопку Причина деактивації передплати, можна переглянути причину
деактивації функції. Після натискання кнопки Перевірити підписки можна перевірити дію
всіх активованих підписок.
Придбання передплати. Для не активованої функції за передплатою в колонці поруч
із назвою відображається дія Купити, за якою відбувається відкриття діалогу, де
відображається такий текст, наприклад:
"Від компанії "Torgsof t" вам буде надіслано р ахунок на пр идбання пер едплати
додаткової функції "Онлайн Мар кет (код 076) ", тер міном на 365 днів, з електр онної адр еси
inf o@torgsof t.ua."
І список електронних адрес клієнта, за замовчуванням буде обрано адресу, на яку було
виставлено останній рахунок про купівлю/продовження передплати. Можна вибрати адресу з
наявного списку або ввести нову. І по кнопці надіслати рахунок буде відправлено рахунок на
вказану адресу.
Продовження передплати. Для активованої функції за передплатою в колонці поруч із
назвою відображається дія Продовжити, за якою відбувається відкриття діалогу, де
відображається такий текст, наприклад:
"Від компанії "Torgsof t" вам буде надіслано р ахунок на пр одовження пер едплати
додаткової функції "Онлайн Мар кет (код 076) ", тер міном на 365 днів, з електр онної адр еси
inf o@torgsof t.ua.". Далі все аналогічно як із покупкою.

5.10

Допомога

Даний пункт меню відображає наступні пункти меню:
· Довідка
· Наш сайт в інтернет
· Відеоуроки на нашому сайті
· Оновлення на нашому сайті
· Перевірити наявність оновлення
· Перелік змін
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· Віддалена допомога
· Активувати
· Ліцензія
· Початкове налаштування програми
· Показати форму вітання
· Мій особовий рахунок в Торгсофт
· Залишити відгук
· Про програму

5.10.1 Довідка
Даний пункт меню призначений для виклику керівництва користувача, в якому можна
знайти відповіді на багато питань, що Вас цікавлять, пов'язані з використанням програми
Тор гсофт.
На українській версії програми при виклику довідки з меню Допомога - Довідка (і інші
місця виклику довідки) відкривається довідка українською мовою, на російській версії
програми - російською. Якщо файл з довідкою українською мовою відсутній, буде відкрита
довідка російською мовою.
5.10.2 Наш сайт в інтернет
При натисканні на цю кнопку в браузері відкриється офіційний сайт компанії-розробника
на якому можна слідкувати за різними акціями, новинами, зайти на форум і багато іншого.
5.10.3 Відеоуроки на нашому сайті
При натисканні на цю кнопку в браузері відкриється офіційний сайт компанії-розробника
з відеоуроками по роботі з програмою Тор гсофт.
5.10.4 Оновлення на нашому сайті
При натисканні на цю кнопку в браузері відкриється офіційний сайт компанії-розробника
з оновленнями програми Тор гсофт.
5.10.5 Перевірити наявність оновлення
За допомогою пункту Перевірити наявність оновлень відбувається перевірка на
наявність нового оновлення для поточної версії програми. Якщо воно є і не завантажено, то
станеться спроба завантаження та встановлення, а якщо вже завантажено - встановлення
(при цьому не важливо, що попереднє встановлення цього оновлення закінчилося з
помилкою).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1035

Торгсофт 2022.0.17

5.10.6 Перелік змін
Даний пункт меню призначений для відкриття переліку змін, які відбувалися з
програмою.
5.10.7 Віддалена допомога
Цей пункт меню викликає програму TeamViewer для надання віддаленої допомоги
клієнтам.
· Повідомте Ваш ID та Пароль по телефону, у telegram-чаті техпідтримки або створюйте

заявку через особистий кабінет;
· До моменту підключення фахівця програма має бути включена та підключена до

інтернету;
· Служба технічної підтримки Торгсофт отримає тимчасовий доступ для допомоги за

програмою. Ви побачите на екрані, що робить фахівець

Мал. 1

5.10.8 Активувати
За допомогою даного пункту меню відбувається активація програми Тор гсофт.

Версія 2022
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5.10.9 Ліцензія
Даний пункт меню відкриває вікно ліцензійної угоди в якому вказується номер ліцензії,
на кого оформлена, який код активації, а також:
· предмет згоди
· умови використання програми
· гарантії
· умови поставки

У цьому ж вікні у Вас є можливість роздрукувати дану Ліцензійну угоду після натискання
на кнопку Друк.
5.10.10 Початкове налаштування програми
Даний пункт викликає вікно початкового налаштування програми
Після того, як зайшли в пункт головного меню Допомога - Початкове налаштування
програми, відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні необхідно вказати назву торговельної мережі.
Тиснемо Далі (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні можна вибрати Регіональний стандарт. Далі потрібно вибрати
національну валюту зі списку, а також вказати Мова для суми прописом (в чеку), тиснемо
Далі (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

У цьому вікні необхідно вибрати шаблони документів:
· Українські шаблони;
· Російські шаблони.

Після вибору, шаблонів тиснемо Далі (Мал. 5).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Пункти меню програми

1038

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

На останньому кроці налаштування програма пропонує для спрощення початкового
освоєння програми завантажити накладну з прикладами початкових залишків, зі
стандартними товарами для Вашого типу магазина після натискання на кнопку
Завантажити.
Перед введенням реальних залишків необхідно видалити демонстраційну прибуткову
накладну через пункт меню Склад - Реєстр прихідних накладних, тиснемо Готово.
5.10.11 Показати форму вітання
Даний пункт меню відкриває вікно вітання програми (Мал. 1).

Мал. 1
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Для того, щоб це вікно не з'являлося при запуску програми, необхідно встановити
перемикач в лівому верхньому кутку вікна і закрити його (верхній правий кут).
5.10.12 Мій особовий рахунок в Торгсофт
При натисканні на цей пункт відкриється вікно Особистого кабінету користувача (Мал.
1). Також в особистий кабінет можна зайти з пункту меню Допомога - Заявка в
техпідтримку.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

В Особистому кабінеті є можливість:
· купити послуги (ДСО, тікет, ліцензії), натиснувши на відповідну дію;
· подивитися історію звернень;
· залишити заявку в техпідтримку. Для цього необхідно натиснути кнопку Створити,

після чого вікно Заявка в службу підтримки розшириться для введення інформації
(Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Також можна зайти в окремий розділ Служба підтримки, натиснувши на дію в лівому
верхньому кутку особистого кабінету (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2022.0.10)

Для роботи особового кабінету необхідний Internet Explorer 11-й версії (якщо
встановлений Internet Explorer 9-й або 10-й версії, то в особистому кабінеті буде відповідний
напис, про необхідність його оновити, але при цьому буде можливість залишити заявку в
технічну підтримку). При подачі заявки в техпідтримку через web-інтерфейс особистого
кабінету, є можливість запустити TeamViewer.
5.10.13 Залишити відгук
За допомогою пункту меню Залишити відгук можна оцінити роботу компанії
Торгсофт®. При виборі даного пункту відкриється однойменне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні Ви можете поставити оцінку за п'ятибальною шкалою, зазначивши
відповідну кількість зірочок, а в поле Текст відгуку ви можете (за бажанням) написати
відгук, після чого натиснути кнопку Відправити

- оцінка / відгук буде відправлений в

компанію Торгсофт®.
Варто зазначити, що залишати відгуки можуть тільки клієнти з повноцінною
ліцензією.
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5.10.14 Про програму
Даний пункт меню відкриває вікно (Мал. 1) в якому відображається інформація про
Версію Торгсофт, Базу даних, Режим програми, Номер ліцензії, а також власника Ліцензії.

Мал. 1
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Керівництво користувача
Керівництва в цій секції представляють швидке введення в експлуатацію програмного

комплексу Тор гсофт. Вони навмисно зроблені короткими, щоб Ви могли почати
використовувати програму як можна швидше. Мета полягає не в тому, щоб дати Вам кожну
окрему деталь, але ознайомити Вас з основними принципами і шляхом роботи програми.

6.1

Стандартні компоненти програми Торгсофт та робота з ними

Для полегшення роботи всі форми програми Тор гсофт містять стандартні компоненти.
Звер ніть увагу! У дужках вказані "гар ячі" клавіші. Натискання їх на клавіатур і
забезпечить швидкий доступ до того чи іншого компоненту без викор истання миші.
Додати
Змінити

(F4)
(F3)

Видалити

(Ctrl+Del)

Оновити

(F5)

Звіт
Налаштування

(Ctrl+E)

Швидкий пошук (Фільтр за колонкою)
Методи сортування даних
Інформаційні фільтри

Фільтр по періоду

Фільтр Центр обліку

Не всі фор ми містять повний набір стандар тних компонентів.
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Кнопки "Додати", "Змінити", "Оновити", "Видалити"

Кнопка Додати

(F4) дозволяє створити новий документ або який-небудь запис на

будь-якій формі програми. Натисканням кнопки Додати

відкривається порожня форма

редагування. У ній потрібно заповнити даними необхідні поля введення і компоненти. Потім
підтвердити, і буде створено новий запис або новий документ.

Кнопка Оновити

(F5) дозволяє оновити інформацію на будь-якій формі програми,

якщо користувач не впевнений в правильності даних, що відображаються або вони застаріли.

Кнопка Видалити (очистити)

(Ctrl + Del) дозволяє видалити існуючий документ або

запис на будь-якій формі програми, очистити будь-яке поля введення або фільтри.

Кнопка Змінити

(F3) дозволяє редагувати існуючий документ або запис на будь-якій

формі програми. Для цього: виділіть інформацію, яка підлягає зміні (документ або запис) і
натисніть кнопку Змінити

. Відкриється форма редагування, в якій можна внести зміни і

підтвердити їх.
6.1.2

Кнопка «Звіт»
Кнопка Звіт

дозволяє експортувати дані (перелік товарів, документів або будь-

яких записів) в документ Excel (або аналогічний документ з пакету офісних програм Open
Office) або друкувати їх безпосередньо на принтері. Експорт даних в документ Excel
дозволяє провести їх подальший аналіз (наприклад, зробити діаграми і т.д.)
Натисканням кнопки Звіт

на робочій формі (наприклад, Торгівля з випискою

рахунку - закладка Рахунок) відкривається форма Налаштування звіту для вказівки
необхідних для експорту колонок робочої форми (Мал. 1):
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Мал. 1 (Версія програми 2022.0.11)

Дерево колонок форми Налаштування звіту складається з таблиць і підлеглих їм
колонок. Зміст колонок задовольняє шаблоном пошуку в верхній частині дерева (Мал. 1
(1)). Колонки беруть участь у формуванні документа Excel.
Для вибору необхідних колонок для експорту в документ Excel виконайте наступні дії:
1. Наведіть курсор на потрібну колонку в дереві назв колонок.
2. Виділіть її подвійним клацанням лівої кнопки миші або натисканням кнопки
Виділити піддерево (Мал. 1 (2)). Обрана колонка буде позначена значком

(Мал. 1

(3)).
Скасувати виділення колонки можна повторним подвійним клацанням лівої
кнопки миші або натисканням кнопки Скасувати виділення поддерева

(Мал. 1

(4)).
Кнопка

(Мал. 1 (5)) дозволяє виводити в документі Excel суму по колонці

(Суму можна вивести не по всіх колонках, а тільки по числовим) . Для цього виконайте
такі дії:
а) виділіть необхідну колонку;
б) наведіть курсор на кнопку
інформація колонки підлягає підсумовування;
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в) натисніть на кнопку

. Поруч із зазначеною на підсумовування

колонкою з'явиться значок суми
Зверніть

увагу.

Сума

(Мал. 1 (6)).
працює

лише

при

вибраному

налаштуванні

Горизонтальне розміщення підлеглих таблиць (Мал. 2 (2)).
3. Натисніть кнопку Друк на принтер або створення документа Excel

(Мал.

1 (7)).
Відкриється діалогове вікно Налаштування експорту даних (Мал. 2):

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.11)

Для створення документа Excel і формування оптимального розміщення таблиць в
ньому виконайте наступні дії:
1) Виберіть тип розміщення підлеглих таблиць в документі Excel. Увімкніть один з
перемикачів:
- Вертикальне розміщення підлеглих таблиць (Мал. 2 (1)). Документ Excel буде
виглядати так (Мал. 3):
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

- Горизонтальне розміщення підлеглих таблиць (Мал. 2 (2)). Документ Excel буде
виглядати так (Мал.4):

Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

При виборі перемикача Горизонтальне розміщення підлеглих таблиць нижче стає
активним перемикач Виводити дані основної таблиці для рядків підлеглих таблиць (Мал.
2 (3)). Після включення цього перемикача документ Excel буде виглядати так (Мал. 5):
Компанія Торгсофт®
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Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

2) Увімкніть перемикач Створити документ (Мал. 2 (4)).
3) Натисніть кнопку

(Мал. 2 (5)) і програма експортує

зазначені дані в документ Excel.
Для експорту даних на друк безпосередньо на принтер в діалоговому вікні
Налаштування експорту даних (Мал.6) увімкніть перемикач Друк безпосередньо на
принтер. Вкажіть Кількість копій. Натисніть кнопку

(Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2022.0.11)
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індивідуально,

(Ctrl + E) дозволяє налаштувати зовнішній вигляд робочої

для зручності користувача. Робоча форма може складатися з

декількох панелей. Кожну панель можна налаштовувати.
Налаштування набирають сили тільки для тієї панелі, в якій вони проводилися.
Натисканням кнопки Налаштування

на робочій формі (наприклад, "Реалізація")

відкривається діалогове вікно "Колонки" (Мал. 7). Порядок назв колонок у списку
діалогового вікна збігається з порядком колонок в робочій формі (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2022.0.11)

Зміна порядку колонок (Мал. 7 (1))
Для зручності перегляду інформації в робочій формі, колонки можна міняти місцями.
Зміна порядку колонок в діалоговому вікні "Колонки" веде до зміни їх порядку в робочій
формі.
Для зміни порядку колонок виконайте наступні дії:
1. Виберіть зі списку потрібну колонку натисканням лівої кнопки миші.
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2. Наведіть курсор на кнопку переміщення вгору
перемістити за списком вгору) або вниз

(якщо колонку потрібно

(якщо колонку потрібно перемістити за

списком вниз) (Мал. (7)).
3. Натисніть на кнопку переміщення

(або

)лівою кнопкою миші (одне

натискання = переміщення на 1 позицію вгору (або вниз)).
Змінити пор ядок колонок можна на самій р обочій фор мі. Для цього наведіть кур сор на
шапку з назвою потр ібної колонки. Затисніть ліву кнопку миші. Пер ед колонкою з'явиться
чор на вер тикальна лінія. Утр имуйте ліву кнопку миші і пер емістіть кур сор ом колонку на
потр ібну позицію.

Вимкнення колонок (Мал. 7 (2)).
За замовчуванням всі колонки включені. Зайві колонки можна виключати з метою
економії простору робочої області. Для цього, натисніть на перемикач поряд з назвою
колонки (Мал. 7 (2)).

Кнопка

(зміна зовнішнього вигляду колонки та інформації в ній) (Мал. 7 (3))

Для зміни зовнішнього вигляду колонки та інформації в ній виконайте наступні дії (Мал.
8):
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Мал. 8 (Версія програми 2022.0.11)

а) виділіть колонку: наведіть курсор на колонку і натисніть ліву кнопку миші;
б) натисніть кнопку

. Відкриється форма редагування. Назва форми збігається з

назвою обраної колонки (Мал. 8 (1)). Форма дозволяє редагувати:
· заголовок (Мал. 8 (2)): в поле вводу Тема можна вручну написати нову назву колонки

(наприклад, більш коротку). Для цього наведіть курсор на поле введення і натисніть
ліву кнопку миші. Видаліть існуючу назву і впишіть за допомогою клавіатури нову
назву;
· ширину колонки (Мал. 2 (8)): для зміни ширини колонки використовуйте кнопку

збільшення/зменшення значення

(Мал. 8 (3)). Натискання стрілки вгору збільшує

значення на 10 пікселів. Натискання стрілки вниз зменшує значення на 10 пікселів.
Шир ину колонки можна змінити на самій р обочій фор мі. Для цього, наведіть кур сор
на р озділову лінію між шапками з назвами колонок в р обочій фор мі. Кур сор
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пер етвор иться в значок р оздільник. Затисніть ліву кнопку миші для упр авління
р оздільником. Пер енесіть лінію на нове місце;
· колір фону (Мал. 8 (4)): після натискання на кнопку

відкривається

форма вибору "Колір" (Мал. 9) з палітрою основних і додаткових кольорів.

Мал. 9 (Версія програми 2022.0.11)

У палітру додаткових кольорів можна додавати нові кольори. Для цього натисніть
кнопку "Определить цвет" (Мал. 9 (1)). Відкриється колірний спектр. У ньому перемістіть
курсором покажчик у вигляді "прицілу" на потрібний тон (Мал. 9 (2)). Налаштуйте рівень
його затемнення. Для цього наведіть курсор на стрілку поруч з вертикальною шкалою
(праворуч від колірного спектра) (Мал. 9 (3)). Затисніть ліву кнопку миші і перемістіть
стрілку вгору (світліше) або вниз (темніше) за шкалою. Натисніть кнопку "Добавить в
набор" (Мал. 9 (4)) і колір додасться в палітру додаткових кольорів.
Підтвердіть вибір кольору кнопкою ОК (Мал. 9 (5));
· шрифт (Мал. 8 (5)): натисканням кнопки

відкривається вікно

Шрифт (Мал. 10) з можливістю вибору шрифту, його розміру, накреслення, кольору з
однойменних списків.
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Мал. 10 (Версія програми 2022.0.11)

Можна видозмінити шрифт, натисканням перемикачів Підкреслений або Закреслений
(Мал. 10 (1)).
В полі Зразок (Мал. 10 (2)) відображаються всі зміни шрифту.
Поле Набір символів (Мал. 10 (3)) дозволяє вибрати тип набору символів зі списку
(наприклад, кирилицю можна змінити на іврит). Для деяких шрифтів доступний тільки один
тип набору символів (наприклад, для шрифту Courier - тільки кирилиця).
Підтвердіть зміни натисненням кнопки ОК (Мал. 10 (4)).
Перемикач Застосувати шрифт і колір для всіх колонок дозволяє поширити
налаштування кольору та шрифту на всі колонки робочої (Мал. 8 (6)).
Зміна кольор у фону і шр ифту пр ацює не у всіх фор мах, оскільки ці пар аметр и можуть
бути викор истані для відобр аження поточного р ядка. Напр иклад, на фор мі "Тор гівля з
випискою р ахунку" - закладка "Рахунок" - панель "Рахунок" колір фону і шр ифту міняти
не можна. Для візуального виділення тут викор истовуються за замовчуванням:
- малиновий колір шр ифту (для неоплачених р ахунків) ;
- зелений колір шр ифту (для оплачених р ахунків) .

в) Натисніть кнопку

(Мал. 8 (7)) для збереження змін (форма редагування

залишиться відкритою). Або натисніть кнопку (Мал. 8 (8)) для збереження змін і виходу з
форми редагування.

Перемикач Обмеження кількості рядків дозволяє обмежувати кількість рядків в
таблиці на робочій формі. Застосовується при роботі з великими обсягами даних для
прискорення роботи програми.
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При вмиканні перемикача Обмеження кількості рядків на робочій формі з'явиться
кнопка

(Мал. 11 (2)). Назва кнопки відповідає кількості рядків (наприклад, 100%

рядків - відображаються всі рядки).

Мал. 11 (Версія програми 2022.0.11)

Натисканням кнопки відкривається форма редагування "Обмеження кількості рядків"
для зміни кількості рядків, що відображається на формі (Мал. 11 (2)). В поле введення
Відображати тільки вказану кількість рядків введіть потрібне число за допомогою
кнопки збільшення/зменшення кількості (Мал. 11 (3)). Натискання стрілки вгору збільшує
значення на 100. Натискання стрілки вниз зменшує значення на 100.
Змінити кількість рядків, що відображається можна вручну. Для цього, наведіть курсор
на поле введення Відображати тільки вказану кількість рядків і натисніть ліву кнопку миші.
Введіть потрібне число (наприклад, 25).
Зазначенням кількості рядків, нижче, автоматично вимикається перемикач Не
обмежувати кількість рядків.
Натисніть кнопку Зберегти (Мал. 11 (4)). На формі, відповідно до вказаної кількості
змінилася назва кнопки (наприклад, якщо вказано кількість 25, то на формі кнопка
виглядатиме так:

. Програма відображає перші 25 рядків таблиці).
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Перемикач Інформаційні фільтри.
При ввімкненні перемикача Інформаційні фільтри на робочій формі з'являється кнопка
Інформаційний фільтр

. Вона дозволяє накладати фільтри на одну або кілька колонок

одночасно для зручності пошуку інформації по таблиці робочої форми

Перемикач Фільтр за колонкою.
Перемикач Фільтр за колонкою активує Рядок швидкого пошуку (Вікно швидкого
пошуку (Ctrl + F) з кнопкою Умови пошуку

) на формі (наприклад, робочій формі

Реалізація) (Мал. 12). Цей рядок дозволяє швидко знайти дані на формі по заданих
параметрах пошуку.

Мал. 12 (Версія програми 2022.0.11)

Перемикач Вибирати весь рядок.
За замовчуванням в таблиці робочої форми, вибирається одна комірка. Для зручності
аналізу всього рядка в таблиці з великою кількістю колонок, ввімкніть перемикач Вибирати
весь рядок. У таблиці робочої форми буде обраний весь рядок (Мал. 13):
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Мал. 13 (Версія програми 2022.0.11)

Перемикач Панель закладок.
Для зручності роботи з великими обсягами інформації, можна використовувати закладки
і швидко переміщатися між ними. При включені перемикача Панель закладок, на робочій
формі, зліва від таблиці, з'являється панель нумерованих закладок (від 0 до 9) (Мал. 14).
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Мал. 14 (Версія програми 2022.0.11)

Щоб додати нову закладку, виконайте наступні дії (Мал. 15):
1. Натисканням лівої кнопки миші, виділіть в таблиці рядок, на який потрібно поставити
закладку (Мал. 15 (1)).
2. Натисніть на закладку (наприклад, на закладку №2). Відкриється список команд (Мал.
15 (2)).
3. Натисніть Встановити закладку 2 або натисніть на клавіатурі Shift + Ctrl + номер
закладки (наприклад, для закладки №2 - Shift + Ctrl + 8). На виділеному рядку буде
встановлена закладка (Мал. 15 (3)).
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Мал. 15 (Версія програми 2022.0.11)

Номер встановленої закладки на панелі закладок виділений напівжирним підкресленим
шрифтом малинового кольору (наприклад,

). При наведенні курсора на закладку

висвічується підказка з назвою рядка, на якій стоїть закладка.
Для переміщення по закладках виконайте наступні дії (Мал. 16):
1. Виберіть потрібну закладку і натисніть ліву кнопку миші (Мал. 16 (1)).
2. У списку, виберіть команду Перейти до (назва рядка) (наприклад, Перейти до Джинси
44555989 Китай S(р)...) або натисніть на клавіатурі Ctrl + номер закладки (наприклад, для
закладки №2 - Ctrl + 2) (Мал. 16 (2)).
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Мал. 16 (Версія програми 2022.0.11)

Для того, щоб встановити вже існуючу закладку на інший рядок, виконайте ті ж дії, що і
при додаванні нової закладки.
Для видалення закладки, натисніть на неї і зі списку виберіть команду Видалити
закладку.

Оновлювати при зміні фільтрів.
При ввімкненні даного перемикача буде відбуватися моментальне оновлення фільтрів.
Наприклад, заходимо в пункт головного меню Склад - Стан складу - Налаштування знімаємо перемикач Оновлювати при зміні фільтрів. Тепер при введенні в вікно
Швидкого пошуку товару символів, програма не буде відображати інформацію, щодо
введених символів в даному вікні, поки Ви не натиснете кнопку Оновити

(F5). Якщо є

необхідність, щоб програма показувала інформацію моментально при введенні символів у
вікно Швидкого пошуку, або при виборі в іншому вікні таких фільтрів, як Період, Центр
обліку, Контрагент і т.п., необхідно встановити галочку Оновлювати при зміні фільтрів.

Кількість фіксованих колонок.
Для зручності перегляду інформації в таблиці з великою кількістю колонок, можна
зробити перші колонки фіксованими (Мал. 17).
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Для фіксації колонок вкажіть їх кількість в полі введення Кількість фіксованих
колонок (Мал. 17 (1)) за допомогою кнопки збільшення/зменшення значення

(Мал. 17

(2)). Кількість колонок можна ввести вручну в поле введення:
а) наведіть курсор на поле введення Кількість фіксованих колонок і натисніть ліву
кнопку миші;
б) введіть потрібне число за допомогою клавіатури (наприклад, 2).
Фіксовані колонки при скролінгу (пересуванні по смузі прокрутки) (Мал. 17 (3)) завжди
видно і вони виділені.

Мал. 17 (Версія програми 2022.0.11)

Фіксованими можуть бути тільки перші колонки таблиці. Перевірте, чи розміщені на
початку таблиці потрібні для фіксації колонки.

Колір фіксованих колонок.
Колір фіксованих колонок можна змінити для зручності перегляду інформації в таблиці.
За замовчуванням, фіксовані колонки виділені сірим кольором. Для вибору іншого кольору,
натисніть кнопку

(Мал. 18 (1)). Відкриється форма вибору "Колір" з палітрою

основних і додаткових кольорів. Наведіть курсор на потрібний колір (наприклад, салатовий)
і натисніть ліву кнопку миші (Мал. 18 (2)). Для підтвердження натисніть кнопку ОК (Мал.
18 (3)). Колір фіксованих колонок змінений.
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Мал. 18 (Версія програми 2022.0.11)

Кнопка
Натисканням кнопки

програма видаляє всі індивідуальні налаштування

і відновлює стандартні параметри для поточної форми (або панелі в ній).
6.1.4

Швидкий пошук (Фільтр за колонкою)

Рядок швидкого пошуку
колонкою з кнопкою Умови пошуку

(Вікно швидкого пошуку (Ctrl + F), Фільтр за
) дозволяє швидко знайти дані на формі, по заданих

параметрах пошуку.
За допомогою кнопки Умови пошуку

можна змінити параметр пошуку потрібного

товару, документа або запису, на будь-якій формі програми. При натисканні на кнопку
Умови пошуку з'являється контекстне меню для задання параметрів пошуку (Мал. 19 (1)).
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Натисканням лівої кнопки миші виберіть зі списку випадаючого меню, колонку
(наприклад, колонка Назва товару) (Мал. 19 (2)). За нею буде здійснюватися пошук. У
таблиці форми - назва обраної колонки виділено.
Вибір режиму пошуку (Мал. 19 (3)) дозволяє натисканням лівої кнопки миші
вказати спосіб збігу запису в Рядку швидкого пошуку та інформації колонки (Мал. 19 (4)):
співпадіння початку -

;

співпадіння закінчення -

;

збіг в будь-якому місці -

;

точний збіг -

;

співпадіння за словами -

.

Мал. 19 (Версія програми 2022.0.11)

При натисканні лівої кнопки миші на параметрі Мова рядка швидкого пошуку
відкривається випадаюче меню, для вказівки мови введення в Рядку швидкого пошуку
(Мал. 20 (1)). Для вибору мови наведіть курсор на потрібну мову в меню (Російська
Українська

або Англійська

,

) і натисніть ліву кнопку миші. При активації Рядка

швидкого пошуку буде встановлюватися вибрана мова. Увімкніть режим Не перемикати
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для відключення управління мовою при активації Рядка швидкого пошуку (Мал.

мову
20 (2)).

Мал. 20 (Версія програми 2022.0.11)

Для пошуку даних по заданих параметрах (наприклад, по колонці Назва товару з
режимом пошуку Збіг в будь-якому місці) в Вікні швидкого пошуку введіть шукану
інформацію: слово, початкові літери слова, цифри і т.д. Програма виділить всі рядки, які
містять зазначену інформацію.
6.1.5

Методи сортування даних

Поле введення з випадаючим списком Методи сортування даних дозволяє сортувати
дані в таблиці робочої форми (або панелі) за вказаним параметром (колонкою або групою
колонок). Це дає можливість зрозуміти інформацію краще і прийняти більш ефективні
рішення.
У різних формах Методи сортування даних можуть відрізнятися. Розглянемо Методи
сортування даних на прикладі робочої форми "Торгівля з випискою рахунку" (закладка
"Рахунок" - панель "Рахунок").
Для сортування даних таблиці за певним критерієм, виконайте наступні дії:
1. Наведіть курсор на поле введення Методи сортування даних і натисніть ліву кнопку
миші.
2. У списку оберіть спосіб сортування:
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А) за одержувачем
Програма сортує всіх одержувачів в однойменній колонці в алфавітному порядку для
зручності їх перегляду і пошуку. Інформація у всіх колонках впорядкована відповідно до
даних в колонці Одержувач (Мал. 21).

Мал. 21 (Версія програми 2022.0.11)

Б) за датою
Програма сортує за датою в однойменній колонці в зворотному порядку (від самої пізньої
дати до самої ранньої) для зручності перегляду останніх дат виписки рахунків. Інформація у
всіх колонках впорядкована відповідно до даних колонки Дата (Мал. 22).
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Мал. 22 (Версія програми 2022.0.11)

В) за номером
У колонці Номер, програма сортує номери рахунків в зворотному порядку для зручності
перегляду найостанніших рахунків. Інформація у всіх колонках впорядкована відповідно до
даних колонки Номер (Мал. 23).
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Мал. 23 (Версія програми 2022.0.11)

Г) за датою закінчення дії рахунку
У колонці Дійсний до, програма сортує дати закінчення терміну дії рахунку в зворотному
порядку для зручності перегляду останніх даних. Інформація у всіх колонках впорядкована
відповідно до даних колонки Дійсний до (Мал. 24).
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Мал. 24 (Версія програми 2022.0.11)

6.1.6

Інформаційні фільтри

Кнопка Інформаційний фільтр

використовується для зручності пошуку інформації

по таблиці робочої форми. Вона дозволяє накласти складні фільтри (обмеження) на одну
колонку або на різні колонки одночасно.
При натисканні на кнопку Інформаційний фільтр

відкривається однойменне

діалогове вікно зі списком всіх стовпчиків поточної робочої форми (Мал. 25 (1)). Колонки в
діалоговому вікні можна переміщати по списку. Наприклад, можна підняти вгору списку
часто використовувані для пошуку колонки.
Зміна порядку колонок в списку діалогового вікна "Інформаційні фільтри" не вплине
на порядок колонок в таблиці робочої форми.
Для переміщення колонок за списком, виконайте наступні дії:
1. Наведіть курсор на назву колонки і натисніть ліву кнопку миші (Мал. 25 (2)).
2. Натисніть кнопку переміщення колонки вгору

(або вниз

) лівою кнопкою миші

(одне натискання = переміщення на 1 позицію вгору (або вниз)) (Мал. 25 (3)).
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Мал. 25 (Версія програми 2022.0.11)

При ввімкнутому перемикачі Зверху (Мал. 25 (4)) діалогове вікно Інформаційні
фільтри розташовується поверх всіх інших вікон. Це дозволяє легко переміщатися від
зазначеного діалогового вікна Інформаційні фільтри (не закриваючи його) до робочої
форми або до головного меню.
При натисканні на кнопку

(Мал. 25 (4)) стає активною робоча форма (по ній

можна переміщатися, вводити або переглядати інформацію і т.д.). Назва будь-якого
активного вікна (або фор ми) написана білими літер ами на синьому тлі.
При ввімкненому перемикачеві К-ть. (Мал. 25 (4)) відображається кількість знайдених
по заданому фільтру рядків.
У бірюзовому полі будуть відображатися умови фільтру.
Кнопка

дозволяє закрити діалогове вікно Інформаційні фільтри.
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дозволяє оновити дані робочої форми з використанням заданого

фільтра.
Кнопка

дозволяє закрити діалогове вікно Інформаційні фільтри

без накладання фільтра на дані форми. При цьому, створений фільтр не знищується.
Кнопка

дозволяє видалити фільтр без оновлення даних робочої форми.

Приклад створення складного фільтра.
Розглянемо створення інформаційного фільтру на прикладі робочої форми Стан складу.
Припустимо, з усіх товарів на складі необхідно знайти всі джинси зі шкіри і бавовни темносинього кольору (не з комплектів) і білий джемпер з бавовни.
Для створення інформаційного фільтру, виконайте наступні дії:
1. Виберіть колонку для пошуку. Наведіть курсор на перемикач, поруч з назвою
потрібної колонки (наприклад, Назва товару) і натисніть ліву кнопку миші. Відкриється
панель фільтрів для обраної колонки (Мал. 26 (1)).
У верхній частині панелі є три перемикача (Мал. 26 (2)):
Всі - вибрати всі записи (включений за замовчуванням);
Заповнені - вибрати записи, в яких заповнена колонка, по якій ведеться пошук
(наприклад, Назва товару);
Порожні - вибрати записи, в яких не заповнена колонка, по якій ведеться
пошук (наприклад, Назва товару).
2. Увімкніть перемикач Всі (якщо не обрано) для пошуку за всіма записами (Мал. 26
(3)).
3. У пошуковому рядку, введіть назву потрібного товару (наприклад, джинси) (Мал. 26
(4)).
4. Увімкніть перемикач Збіг в будь-якому місці (Мал. 26 (5)).
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Мал. 26 (Версія програми 2022.0.11)

5. Натисніть кнопку

для додавання ще однієї умови (назви товару). Заповнена

панель з назвою товару переміститься вниз. На її місці з'явиться нова панель (Мал. 27 (1)).
6. У панелі, що з'явилася, введіть в пошуковий рядок назву товару (наприклад, джемпер)
(Мал. 27 (2)).
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Мал. 27 (Версія програми 2022.0.11)

За умовою, шукані шапки повинні бути не з комплектів.
7. Для конкретизації вже написаної назви (наприклад, джемпер), виконайте наступні дії:
а) На панелі, в якій вказано пошук шапок, натисніть кнопку

. Заповнена панель з

назвою товару переміститься вправо. На її місці з'явиться нова панель для додавання "І" Умови (Мал. 28 (1)).
б) У панелі, що з'явилася введіть в пошуковий рядок умову для конкретизації назви
товару (наприклад, комплект) (Мал. 28 (2)).
в) Зліва від пошукового рядка включіть перемикач "НЕ" (Мал. 28 (3)). Задана умова
"НЕ комплект". Програма буде шукати всі джемпери, в назві яких немає слова "комплект".
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Мал. 28 (Версія програми 2022.0.11)

Згідно з умовою, джинси повинні бути зі шкіри і бавовни, а джемпер - тільки з бавовни.
8. Задайте фільтр за матеріалами. Для цього, виконайте наступні дії:
а) Виберіть колонку Матеріал. Наведіть курсор на перемикач поряд з назвою
колонки і натисніть ліву кнопку миші. До вже створеному фільтру за назвою товару
додасться закладка з панеллю фільтрів для колонки Матеріал (Мал. 29 (1)).
б) У пошуковому рядку введіть назву шуканого матеріалу (наприклад, шкіра) (Мал.
29 (2))
в) Натисніть кнопку

для додавання ще однієї умови (матеріалу). Заповнена

панель з назвою матеріалу (наприклад, шкіра) переміститься вниз. На її місці з'явиться нова
панель (Мал. 29 (3)).
г) У панелі, що з'явилася введіть в пошуковий рядок назву матеріалу (наприклад,
бавовна) (Мал. 29 (4)).
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Мал. 29 (Версія програми 2022.0.11)

Згідно з умовою, джинси повинні бути темно-синього кольору, а джемпер -білий
9. Задайте фільтр за кольором (за аналогією з фільтром за матеріалом) (Мал. 30 (1)).
10. Для пошуку інформації по заданому фільтру натисніть кнопку
(діалогове вікно "Інформаційні фільтри" залишиться відкритим) (Мал. 30 (2)).
Поруч з перемикачем Кіл. відобразиться кількість знайдених рядків по даному фільтру в
таблиці робочої форми (наприклад, знайдено 15 рядків) (Мал. 34 (3)). Натисніть кнопку
.
На панелі робочої форми, кнопка Інформаційні фільтри буде виглядати так:
30 (4)). Це означає, що фільтр включений.
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Мал. 30 (Версія програми 2022.0.11)

Отже, кнопка Інформаційні фільтри

дозволяє задавати параметри пошуку будь-якої

складності. Це зручно для роботи з великими обсягами даних
6.1.7

Фільтр по періоду

Для відображення даних, що належать до певного періоду, служить фільтр Період

.
У лівому полі фільтра вказується початок періоду, протягом якого потрібно відобразити
записи. Значення можна вводити вручну або використовувати кнопку

і в календарі

вибрати дату.
Спочатку вказати початковий день періоду (Мал. 31 (1)), потім – кінець періоду (Мал.
31(2)) та натиснути встановити (Мал. 33 (3)). Після цього у фільтрі з'явиться заданий період.
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Мал. 31 (Версія програми 2022.0.11)

Щоб очистити значення початку або кінця періоду, використовуйте кнопки Очистити
період ліворуч та Очистити період праворуч відповідно, які знаходяться праворуч від
кожного поля. Щоб очистити всі значення, введені у фільтр Період, у верхньому правому
куті знаходиться кнопка Очистити період
За допомогою кнопки Наташтування

.
(Мал. 32) можна встановити необхідний рік,

який впливатиме на наступне налаштування фільтра (Квартал та Місяць). Щоб вибрати,
використовуйте стрілки.

Мал. 32 (Версія програми 2022.0.11)

Якщо вибрати просто рік (без зазначення кварталу та місяця), наприклад, 2022, початок
та кінець періоду встановиться як 01.01.2021 та 31.12.2021 відповідно.
Також за допомогою кнопки Налаштування можна встановити квартал, що відповідає
періоду (кварталом вважається період три місяці) і/або місяць. Рік кварталу/місяць буде
відображатися на поточний або той, який було задано в меню Рік (див. пункт вище).
Також можна встановити дату вчора та сьогодні, обравши відповідне значення.
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Зверніть увагу! Бажано, щоб у системі було встановлено короткий формат дати у
вигляді dd.mm.yyyy.
6.1.8

Фільтр Центр обліку

Фільтр Центр обліку

служить для відображення інформації

по конкретному Центру обліку.
При виборі даного фільтра, з'явиться наступне вікно (Мал. 33).

Мал. 33 (Версія програми 2022.0.0)

В даному вікні слід вказати необхідний центр обліку.
Для того, щоб відображалися підгрупи, потрібно натиснути на плюсик, який
знаходиться лівіше назви центру обліку. Щоб розкрити / зібрати всі підгрупи, потрібно
натиснути на кнопку
· Розкрити всі
· Зібрати всі

і вибрати відповідну дію:
- всі підгрупи будуть відображені;
- всі підгрупи будуть згорнуті.

Перемикач Множинний вибір служить для вибору декількох центрів обліку. При
активному перемикачі, вікно фільтра Центр обліку буде мати такий вигляд (Мал. 34).
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Мал. 34 (Версія програми 2022.0.0)

Для того, щоб вибрати центри обліку, потрібно поставити галочки навпроти необхідних
центрів обліку. За допомогою кнопки

можна Вибрати всі центри обліку, або Очистити

все (зняти всі встановлені галочки).
Для зручності завдання значення в фільтрі, можна використовувати клавіатуру:
· після натискання на пробіл, вибирається обраний центр обліку. У разі, якщо

використовується одиночний вибір (Мал. 33), після натискання на пробіл,
автоматично застосовується вибір;
· після натискання на клавішу Enter застосовується вибір центру обліку;
· при активному фільтрі Центр обліку, після натискання на стрілку вниз відкривається

вікно фільтра.
Якщо активувати перемикач Включаючи підгрупи, то при виборі, наприклад, центру
обліку 2-го рівня, автоматично будуть обрані склади 3-го рівня (Мал. 35).

Мал. 35 (Версія програми 2022.0.0)
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Щоб швидко знайти потрібний центр обліку, можна скористатися полем пошуку
. Почніть вводити назву центру обліку, після чого відобразяться центри
обліку, згідно введеному значенню (Мал. 36). Для того, щоб очистити поле пошуку,
натисніть кнопку Очистити

.

Мал. 36 (Версія програми 2022.0.0)

Після вибору Центрів обліку слід натиснути кнопку Застосувати

, після чого

автоматично буде відображена інформація щодо обраних центрів обліку.

6.2

Прихід товару

Прихід товару потрібен, щоб поставити на облік товар в магазині, або складі. Для
поставлення товару на прихід в програмі Тор гсофт потрібно зайти в пункт меню Документ Прихід товару. Відкриється одноіменне вікно. Зверху у вікні буде вказано Прихідну
накладну не завантажено (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для створення нової прихідної накладної потрібно натиснути на кнопку Додати
Новий прихід

або

. Після цього з'явиться вікно (Мал. 2)

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Варто відмітити, що чотири верхніх поля (Період, Дата, Внутрішній № та Надходить
до магазину (складу)) заповнюються автоматично, але при необхідності їх можна змінити,
крім останнього. Наприклад: можна змінити дату прихідної накладної, якщо потрібно
поставити на прихід товар заднім числом, тобто тим днем, коли товар реально доставили в
магазин.
Нижче знаходиться перемикач Початкові залишки. Він потрібен на початку
використання програми. Для того, щоб поставити на облік весь товар в магазині, коли не
зрозуміло, від якого постачальника, який товар прийшов.
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Під перемикачем знаходиться поле Постачальник з випадаючим списком вже існуючих
постачальників. Якщо потрібно ввести нового постачальника, то можна натиснути на кнопку
Додати, відкриється вікно Контрагент, де можна додати постачальника.
Для пошуку необхідного постачальника, можна натиснути на кнопку Довідник

.

Відкриється вікно Контрагент. В ньому будуть відображені всі постачальники, введені
раніше. Після того, коли користувач знайшов потрібного користувача, потрібно на ньому
клікнути лівою кнопкою миші і натиснути на кнопку Вибрати, яка розміщена внизу
посередині.
Варто відмітити, що поле Постачальник автоматично блокується при ввімкнутому
вимикачеві Початкові залишки.
Справа від поля Постачальник, знаходиться поле Підприємство. В ньому, при
необхідності, потрібно вказати Підприємство (Підприємця) куди буде вноситись прихід
товару. Це потрібно для розподілу товару між декількома підприємцями в випадку, коли
бізнесом володіє не одна людина, або з якихось причин необхідно розподілити прихідні
товари. Наприклад, один з підприємців може займатись тільки комп’ютерами і
комп’ютерною технікою, інший - побутовою технікою, а бізнес у них один. Розподіл на
декілька підприємств дозволяє для кожного підприємства вести свій товарно-грошовий
баланс з постачальником. Також можна переглянути і спільний баланс, без розподілу.
Нижче знаходиться поле Номер накладної постачальника. При необхідності в це поле
можна ввести номер накладної, який вказаний у постачальника і потім в пункті меню СкладРеєстр прихідних накладних можна відшукати цю накладну за номером.
В полі % знижки, можна вказати відсоток знижки всієї накладної. Тобто, якщо
постачальник надає знижку на закупівельні ціни товару, який постачає, а користувач вводить
звичайні ціни закупки, без знижки, то програма сама перерахує ціну цього товару за
вказаною знижкою.
В полі Спосіб оплати з допомогою випадаючого списку потрібно вказати, яким
способом буде оплачуватись дана накладна. Варто відмітити, що пункт Під реалізацію
ніяким чином не вплине на звіт Аналіз - Аналіз продажів товару постачальника на
реалізації. Це налаштування буде лише допомагати фільтрувати по списку прихідних
накладних в Реєстрі прихідних накладних і Аналізі руху товару за партіями доставки.
Справа від цього поля знаходиться перемикач Додати ПДВ до закупівельної ціни
товару, який встановлює, що на товар цієї накладної накладається Податок на додану
вартість, і при внесенні на прихід до вартості кожного товару буде додано ПДВ. Користувач
вводить закупівельну ціну на товар без врахування ПДВ, програма автоматично додає ПДВ і
відображає нову закупівельну вартість з врахуванням ПДВ в нижній частині блоку Закупка
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товару. Роздрібна вартість буде розраховуватись з врахуванням Націнки % від закупівельної
вартості товару вже з ПДВ. Розмір податку на додану вартість вказується в закладці Облік
(Налаштування - Параметри - поле % ПДВ).
Якщо у вас закупівельні ціни уже з врахуванням ПДВ, то галочку ставити не потрібно.
Інакше буде доданий податок на податок.
ВАЖЛИВО! Відпускна вар тість = закупівельна вар тість + ПД В + націнка
Лише пр и таких налаштуваннях:
Налаштування - Пар аметр и - Загальні - ПД В вимкнено; Пр ихід - Накладається ПД В
ввімкнено. В виді товар у - ПД В р олі не гр ає.
Налаштування - Пар аметр и - Загальні - ПД В ввімкнено; Пр ихід - Накладання ПД В
ввімкнено; В виді товар у - ПД В ввімкнено (потр ібно пер ер ахувати ціни) .
Всі інші вар іанти (закупка з ПД В) будуть р озр аховані як:
Відпускна ціна = закупівельна ціна + націнка
відповідно ПД В входить в ціну закупки.
В полі Валюта можна вказати валюту прихідної накладної, тоді, коли користувач
програми буде розраховуватися з постачальником за товар, який ставиться на прихід,
валютою. Якщо вибрана валюта відрізняється від національної, то з'явиться поле Курс до
грн., в якому можна буде вказати поточний курс, або при натисканні на кнопку Змінити курс
на “дата”, пропишеться курс з форми Курс валют.
При виборі валюти, відмінної від національної, стають доступними налаштування
Введення цін закупівля (Мал. 3):
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Мал. 3 (Версія програми 2022.0.13)

· У валюті накладної;
· У національній валюті - у картці товару при виклику форми в режимі приходу

перемикач Змінити (в області Ціна закупівлі) позиціонується над полем Ціна у
валюті. Якщо перемикач вимкнено, поле Ціна у валюті не редагується. При цьому при
зміні ціни в національній валюті, ціна у валюті перераховується згідно з курсом. Якщо
перемикач Змінити увімкнено - поле редагується, але ціна в національній валюті не
зміниться.
Дані параметри будуть зручні у тому випадку, коли взаєморозрахунки з постачальником
ведуться у валюті, а документація надається постачальником у національній валюті.
Також, можна прибрати галочку, яка стоїть за замовчуванням Діюча накладна (можна,
щоб галочка не стояла за замовчуванням: Налаштування - Параметри - Загальні - рядок
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Створювати прихідні накладні діючими (зняти галочку), зберегти і перезапустити
програму). Якщо галочка встановлена, то при додаванні товару в накладну, він буде
присутній на формі Склад - Стан складу і готовий до реалізації. Якщо прибрати галочку,
товару не буде відразу видно в Стані складу.
Важливо! Якщо товар був приходований у діючу накладну, потім був або переміщений,
або проданий, а потім цю накладну видалили або зробили не діючою – товар на складі може
піти у мінус. Якщо товару не було жодного руху, і накладна видалена або не діюча - на складі
він відображатися не буде і мінуса ніякого не буде.
Накладну можна зробити діючою на цій же формі або після того, як поставили на прихід
товар. Для цього, заходимо в пункт меню Склад - Реєстр прихідних накладних (Мал. 4) в
якому сірим кольором відображається накладна яка не діє, вибираємо її (Мал. 3 (1)) і
натисканням на кнопку Змінити стан накладної

переводимо її в стан Діє. Якщо

необхідно внести коректування в накладну, після вибору необхідної зі списку, натискаємо
кнопку Склад накладної (Мал. 3 (2)), відкриється вікно Прихід товару, для внесення змін.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Імпорт, можна імпортувати прихідну накладну з товарами з
документу Excel, якщо постачальник надсилає свої накладні в електронному вигляді або
початкові залишки товару були вивантажені з іншої програми в Excel.
У поле Вид обліку (якщо активована додаткова функція Складський облік за
форматом Ф1 -Ф2), слід вказати формат обліку накладної.
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Після заповнення всіх необхідних полів, потрібно натиснути на кнопку Записати. У вікні
Прихід товару, на місці напису Прихідна накладна не завантажена, буде написаний номер
створеної накладної та дата за якою вона була створена.
Далі, необхідно безпосередньо поставити товар на прихід.

Спосіб № 1. На товарі є штрих-код
Якщо

на

товарі

є

штрих-код,

то

можна

сканувати

його

в

поле

в лівому верхньому кутку вікна. Там знаходиться перемикач
Тримати курсор тут. При ввімкненому перемикачі, курсор буде постійно знаходиться в
цьому полі для сканування.
Якщо після сканування програма визначить, що такий товар вже коли-небудь був
введений в систему, вона відкриє картку цього товару (Мал. 5). Якщо не визначить,
відкриється порожня картка товару, і в ній буде вся інформація, яку вводили в попередній
картці. Це робить постановку на прихід значно швидшою.
Також відкриється картка товару, якщо вибрати опис товару з повного списку товарів і
послуг вручну, після натискання на кнопку
кнопку

, або вибрати зі Складу натисканням на

(F11). Після вибору необхідного товару, потрібно натиснути на кнопку

Вибрати.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Більш детальний опис щодо заповнення картки товару знаходиться в розділі Картка
товару в режимі приходу.

Спосіб № 2. На товарі немає штрих-коду
Інший спосіб оприбуткування товару, якщо на товар немає штрих-коду і в поле Штрихкод, в лівій верхній частині екрану, сканувати нічого. В такому випадку, потрібно натиснути
на кнопку Додати, після формування "шапки" прибуткової накладної. Відкриється вікно
(Мал. 6)
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Поля Вид товару, Країна, Виробник, Опис, Артикул, також вся нижня частина заповнюються так само, як це описано в розділі Картка товару в режимі приходу.
Після заповнення всіх полів, потрібно натиснути на кнопку Записати. При цьому,
програма сформує власний штрих-код на товар і якщо встановлено перемикач Друк
етикеток - роздрукує ту кількість етикеток, яка зазначена в полі Кількість. У разі, якщо
переоцінка товару, то при включеному перемикачі Друк етикеток, вікно Попередження про
переоцінку (Мал. 6а) матиме перелік налаштування для вибору в якій кількості друкувати
етикетки:
· Кількість в приході;
· Кількість в приході і залишки на поточному складі;
· Кількість в приході і залишки на складах (всіх).
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Мал. 6а (Версія програми 2022.0.13)

Спосіб № 3. За допомогою артикулу.
Вводимо в поле

- артикул товару, якщо такий товар був уже

на складі колись раніше, з'явиться вікно Редагування існуючого товару в довіднику. Далі
виконуємо дії описані в способі № 1 поточної теми.
Якщо після сканування/введення артикулу, програма не виявить такого товару,
відкриється картка для введення нового товару і присвоїть свій власний штрих-код, який був
введений в поле

.

Після постановки товару на прихід, на формі Прихід товару користувач побачить список
товару (Мал. 7). Якщо товар має фотографію, то в правій нижній частині вікна буде
відображатися фото обраного товару, після натискання на фото відкриється вікно з великим
розміром фотографії. Варто відзначити, що дане вікно можна змінювати в розмірі і
"перетягувати" в будь-яке положення в даному вікні. Також, дане вікно відображає
піктограми комплектів:
- Комплект
- Комплект з серійними номерами
- Комплект з автоматичною збіркою
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Більш детальний опис щодо заповнення картки товару знаходиться в розділі Картка
товару в режимі приходу.

Спосіб № 4. Завантаження за допомогою терміналу збору даних.
За допомогою кнопки Термінал збору даних

і пункту меню Завантажити

інформацію з терміналу збору даних, є можливість завантажити прибуткову накладну з
терміналу збору даних. Такий підхід використовується, якщо користувач, по-перше,
використовує термінал збору даних і по-друге, якщо немає можливості вводити прихідний
товар відразу в програму.
Тобто, спочатку людина сканує товар за допомогою терміналу, а потім всю отриману
інформацію "скидає" в прихідну накладну.
Крім того, після завантаження товару з терміналу, є можливість перевірити опис товару,
що надійшов і його закупівельні та роздрібні ціни. Для цього існує пункт Опис і перевірка
нових товарів. При виборі цього пункту меню, відкриється вікно, де вам буде
запропоновано поле, для сканування штрих-коду товару з поточної прихідної накладної, для
перевірки. Якщо сканований штрих-код буде знайдений, то автоматично відкриється картка
товару з можливістю її редагування. Якщо такого товару немає в поточній прихідній
накладні, буде виведена помилка з пропозицією створити новий товар.
Для початку, потрібно зробити налаштування термінала збору даних (Casio DT 930,
CipherLab 8200 або власний).
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Потім, після того, як імпортували файл з даними (Мал. 7) на комп'ютер (збережіть файл
в Журналі Торгсофт, за замовчуванням "Локальний диск С:\Журнал TorgSoft"), заходимо в
пункт меню Документ - Прихід товару - створюємо новий прихід, потім тиснемо кнопку
Термінал збору даних - Завантажити інформацію з терміналу збору даних.

Мал. 8

У наступному вікні знаходимо наш файл з даними і натискаємо кнопку Відкрити. У разі,
якщо імпортований товар - новий, програма не знайде даний штрих-код, з'явиться
повідомлення (Мал. 8) про те, що даний штрих-код не знайдений і програма автоматично
створить новий товар з назвою "Новий товар штрих-код" і тією кількістю, яку було вказано в
імпортованому файлі. Всі інші поля необхідно відкоригувати вручну.
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Мал. 9

Імпорт з терміналу здійснює пошук лише по штрих-коду. Прихідна накладна матиме
такий вигляд (Мал. 10):

Мал. 10

Якщо ж програма виявить імпортований товар в довіднику товарів, то програма відразу
занесе його в прихідну накладну і при відкритті на редагування, в картці товару, вгорі, буде
напис Редагування існуючого товару в довіднику.
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Вар то зазначити, пр огр ама здійснює пошук товар у по стар ому (додатковому)
штр их-коді.

Картка товару в режимі приходу
При додаванні існуючого товару буде відповідний напис вгорі картки товару
(Редагування існуючого товару в довіднику). Також не буде можливості змінити дані, які
пов'язані з назвою (немає галочки Змінити назву) (Мал. 11). Галочка з'явиться тільки тоді,
коли відкрити вже доданий товар на редагування, тоді можна змінити назву товару.

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

У назву товару (в залежності від правила формування), можуть бути включені наступні
дані: Вид товару, Країна, Виробник, Торгова марка, Колекція, Опис, Колір, Матеріал, Розмір,
Стать, Сезон, Артикул. Ці дані включаються в Виді товару.
Якщо встановлено додаткову функцію Синхронізація з інтернет-магазином, тоді
будуть доступні додаткові параметри у картці товару. Для того, щоб увімкнути відображення
додаткових параметрів, потрібно зайти в пункт головного меню Налаштування Параметри - Товар - поставити галочку Використовувати додаткові характеристики
товару, потім тиснемо Записати та перезапускаємо програму. Після виконаних операцій у
картці товару з'являться поля: Упаковка, В*Ш*Г, Живлення, Кількість штук у ящику,
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Вік (Мал. 12), які будуть незамінними для власника інтернет-магазину, оскільки ця опція
полегшує можливість підрахунку подальшої транспортування товару споживачеві.

Мал. 12 (Версія програми 2022.0.13)

У блоці Закупівля товару - вказується закупівельна ціна товару (можна відключити
даний пункт для користувача Налаштування - Користувачі - вибрали користувача, кнопка
Змінити

, прибираємо галочку Дозволено бачити закупівельні ціни). Даний блок може

бути вимкнений, якщо закупівельну ціну товару з якихось причин вказувати немає
необхідності, або її просто немає (часто, закупівельну ціну не вказують при постановці на
прихід початкових залишків).
При постановці на прихід товару, який раніше був на складі і введенні ціни закупівлі,
якщо вона відрізняється від тієї, яка була раніше, буде сигналізувати миготінням попередня
ціна, якщо ціна збільшена, то синім кольором, менша - червоним. Це сприяє швидкому і
легкому сприйняттю і розумінню в який бік змінилася ціна закупівлі.
Слід також зазначити, якщо товар оприбутковується не в національній валюті, то дану
ціну необхідно вказувати в полі Ціна у валюті, програма автоматично буде перераховувати
цю ціну в національну валюту відповідно до зазначеного в приході курсу. При натисканні на
кнопку Всі ціни

- відкриється вікно Ціни поставок товару. В даному вікні у

відповідних колонках відображається інформація про дату надходження товару, вартість
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закупівлі, валюту, кількість, роздрібну ціну на дату надходження товару, постачальника та
отримувача (на який об'єкт обліку надійшов товар). Дане вікно необхідно для аналізу
закупівельних і роздрібних цін на товар. Закрити вікно можна після натискання на
однойменну кнопку.
У блоці Кількість - вказується К-сть (кількість) товару прихідного товару, в поле Мін.
залишок, вказується мінімальний залишок товару для замовлення його постачальнику.
Тобто, вказавши в полі Мінімальний залишок, наприклад, 5, програма буде відображати
дану цифру на формі Стан складу у відповідній колонці, на формі Наявність товару на
складах

торговельної

мережі

та

на

формі

Формування

замовлення

товару

постачальнику, також у відповідних колонках. В поле К-сть опт вказується кількість
товару, яку необхідно придбати при покупці, щоб його роздрібна ціна стала оптовою (якщо
включити в Налаштування - Параметри - Облік - Переходити від роздр. ціни до опт. в
залежності від кількості, вибрати із випадаючого списку Використовувати один поріг
переходу - Записати і перезапустити програму).
Далі необхідно вказати Націнку, якщо вона відома і якщо включений перемикач
Націнка роздріб. (%) в правому нижньому кутку даного вікна. Після введення націнки,
можна натиснути на кнопку

і отримати роздрібну ціну (Ціна в роздріб) або просто ввести

в поле Ціна в роздріб - вручну, програма автоматично поставить значення в поле Націнка
%. Також, можна заповнивши поле Ціна в роздріб, клікнути в поле Націнка % і отримати
фактичну націнку на товар в залежності від закупівельної ціни.
Варто відзначити, що в правому верхньому кутку картки товару можна бачити націнку
виду товару в полі Нац. виду і, якщо встановлена націнка для оптових продаж - Нац. виду
опт. Поле Нац. виду враховує фіксовану націнку, яка встановлюється в картці виду товару, а
також враховує Націнку від ціни товару, яка проставляється для групи товарів. При зміні
ціни товару, або при зміні виду товару в полі Нац. виду значення націнки буде змінюватися
відповідно до змін.
При натисканні на кнопку Введення регіональних цін
(Мал. 13).
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Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

Ця установка дозволяє вводити регіональні ціни товару при приході товару і в стані
складу. Наприклад, при оприбуткуванні товару на нову точку для розкручування товару
необхідно виставити оптові ціни дешевше, але при подальшій роботі майбутньої внутрішньої
передачі на старий центр обліку ціни повинні повернутися до старих.
Регіональні ціни можна встановити як введенням націнки, так і введенням кінцевої ціни.
В даному вікні є можливість вручну вводити як Роздрібну/Оптову націнку, так і
Роздрібну/Оптову ціну. При введенні цін, націнка розраховується автоматично і навпаки,
при введенні націнки, ціна розраховується автоматично.
При включенні перемикача Контролювати обов'язкове введення регіональних цін - це
глобальне налаштування, що діє для всіх товарів. При додаванні товару та натисканні на
кнопку Записати, якщо не заповнені Регіональні ціни, то відображатиметься вікно
Введення регіональних цін для заповнення всіх регіональних цін для товару (Мал. 13).
При включенні перемикача При зміні роздрібної ціни контролювати зміну
регіональних цін – це глобальне налаштування, що діє для всіх товарів. При зміні
роздрібної ціни товару буде відображатися вікно Введення регіональних цін для
заповнення всіх регіональних цін для товару (Мал. 13).
Для нового товару націнка підтягується із виду товару. Слід зазначити, що після
натискання на напис відкриється вікно (Мал. 14).
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Мал. 14 (Версія програми 2022.0.13)

У цьому вікні відображаються можливі націнки на товар, роздрібна ціна на товар,
залежно від націнки та можливий прибуток, який може отримати користувач (різниця між
роздрібною та закупівельною ціною). У цьому вікні можна вибрати одну з представлених
націнок, за натисканням на відповідну кнопку.
Нижче поля Націнка (%) знаходиться поле Націнка (грн.). В даному полі можна
вказати націнку не у відсотках, а в валюті. Варто зазначити, що ці два поля (Націнка (%) і
Націнка (грн.)) Можуть бути задіяні обидва, що не рекомендується. При спільній роботі,
буде спочатку додаватися до ціни закупівлі - Націнка (грн.), а далі вже до отриманої суми
буде додаватися Націнка (%).
Тор гсофт рекомендує використовувати один вид націнок.
Якщо у виді товару поставити галочку Націнка від ціни товару, під написом з'явиться
поле Група націнок замість полів Націнка % і Нац. опт%. Щоб створити нову групу
націнок, натисніть кнопку Довідник

, відкриється вікно Група націнок (Мал. 15). У

лівій частині вікна створюється назва групи націнок, а в правій - діапазон, натиснувши
кнопку Додати

, відкриється вікно Націнка від ціни, в якому потрібно встановити

наступні значення:
· Ціна від - початкова ціна, з якою діятиме націнка;
· Ціна до – кінцева ціна, на якій дія націнки закінчується;
· Вид націнки - у відсотках чи сумі;
· Націнка роздрібна – вказуємо роздрібну націнку на створений діапазон;
· Націнка оптова – вказуємо оптову націнку на створений діапазон.
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Мал. 15 (Версія програми 2020.2.2)

Після додавання необхідних націнок вибираємо в лівій частині вікна Групу націнок і
натискаємо кнопку Вибрати, група націнок створена для даного виду товару.
При включенні перемикача Знижка (Мал. 11), з'явиться однойменне поле в якому можна
вказати відсоток знижки на даний товар. Знижку на товар можна вказати і іншими
способами. Якщо включити цей перемикач, також з'являться два перемикача Знижка % і
Ціна зі знижкою. При встановленому перемикачі Знижка %, потрібно вказати знижку в
процентному співвідношенні, якщо ж Ціна зі знижкою, то в поле необхідно вказати просто
ціну зі знижкою, тобто його реальну ціну з урахуванням знижки. При включеному
перемикачі Уцінений, товар після його продажу поверненню не підлягатиме.
Оптову ціну вказують у полі Ціна оптова. Для нового товару оптова ціна "підтягується" з
виду товару. Також при включеному перемикачі Націнка опт (%) відображається поле
Націнка опт (%). В даному полі можна вказати оптову націнку на товар в залежності від
закупівельної, так само, як це робиться для роздрібної ціни. Вказавши оптову націнку і
натиснувши на вже знайому зелену стрілку, користувач може отримати оптову ціну, або
просто вручну її ввести.
У друковану форму чека або видаткової накладної можна додати поле "Роздрібна ціна за
прайсом" для того, щоб при оптових продажах можна було розрахувати % знижки, як
відношення оптової ціни до роздрібної. Для того, щоб додати поле до шаблону чека або
витратної накладної, необхідно налаштувати шаблон друку.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Керівництво користувача

1098

При встановленій галочці Заборонено до замовлення у постачальника, даний товар не
буде потрапляти на форму Формування замовлення постачальнику.
Кнопка Оновити ціни служить для оновлення всіх цін товару, на основі інформації
прайс-листа і даних про постачання цього товару (остання поставка).
При встановленому перемикачі Друк етикеток, після натискання на кнопку записати на
принтер, який відповідає за друк етикеток, буде автоматично надіслано на друк ту кількість
етикеток, яку користувач вказав в полі Кількість. Найчастіше даний перемикач потрібен при
використанні спеціалізованого принтера етикеток (Zebra, Postek, Argox і т. ін.).
Пор ада. Пр и викор истанні звичайних офісних пр интер ів і папер у А4 фор мату, не
бажано викор истовувати даний пер емикач. Це пов'язано з тим, що на папер і, після
р оздр уку, напр иклад 5-6 етикеток, залишиться багато вільного місця і викор истання
папер у буде не ефективним. Тим більше, це буде не економно, якщо викор истовується не
звичайний папір , а спеціальний, з наклеєними на ньому етикетками. Який р ежим
викор истовувати в такому випадку для др уку етикеток, ми р озглянемо тр охи пізніше.
Перемикач Повтор - дозволяє після збереження картки товару, відразу ж відкрити нову
картку товару. Цей перемикач замінює дію Додати новий товар.
Правіше перемикачів Націнка роздріб, Націнка і Націнка опт., які були описані вище,
знаходяться перемикачі з однаковою назвою Входити. Даний перемикач служить для того,
щоб в разі використання кнопки TAB, на клавіатурі для переходу від поля до поля у ці поля
потрапляв курсор. При вимкненому перемикачі, курсор до конкретного поля не
переходитиме і ці поля будуть пропускатися.
Трохи вище знаходяться перемикачі:
1) Шукати ціни - програма буде автоматично проставляти останні закупівельні і
роздрібні ціни на обраний товар, якщо він раніше ставився на прихід в програмі.
2) Зберегти ціни - при встановленому перемикачі, програма буде автоматично зберігати
ціни попереднього товару і проставляти їх на наступний, який ставиться на прихід.
3) Розмірний ряд моделі - даний перемикач дозволяє ставити на прихід товар з
розмірним рядом, змінюючи кожного разу тільки поле Розмір. Іншими словами, якщо
користувач ставить на прихід розмірний товар і йому потрібно ввести безліч розмірів однієї
моделі, то він може встановити цей перемикач. В результаті, поставивши на прихід перший
товар моделі, для подальших, що вводяться, потрібно буде вказувати тільки розмір, всі інші
характеристики товару, в тому числі і ціни будуть залишатися незмінними.
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Перемикачі нижче відповідають за те, який параметр буде оновлено за зміни ціни
закупівлі товару:
1) Відпускні ціни - за зміни ціни закупівлі товару буде змінено відпускну ціну;
2) Націнку - при зміненні ціни закупівлі товару буде змінено націнку.
Вар то зазначити, якщо встановлений р озмір , тобто можливість Записати для всіх
товар ів моделі. Дія доступна тільки для р озмір ного товар у. Кнопка з'являється у вигляді
випадаючого списку від кнопки Записати. Впливає на: фото, назву товар у, ціни пр одажу,
ціни закупівлі і т.д (Мал. 16) .

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.6)

Вся вкладка Налаштування (Мал. 13 (1)) створена для прискорення введення товару на
склад. Так як досвід показує, навіть один клік мишкою при приході 1000 одиниць товару,
може уповільнити цей процес на десятки хвилин.
Вкладка Фото (Мал. 13 (2)) призначена для того, щоб додати фото до товару, для
зручності розпізнавання товару як при реалізації, так і за будь-яких інших діях, де можливо
переглянути фото товару.
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Мал. 17 (Версія програми 2022.0.13)

Кнопка Додати фотографію

(Мал. 17 (1)) додає нову фотографію товару. При

включеному налаштуванні - Зберігати фотографії в каталозі (Налаштування - Параметри Товар - Фотографія -Місце зберігання фотографій - У каталозі, є можливість додавати до
товарів та послуг додаткові фотографії товару.
Натиснувши кнопку Відкрити фото з файлу

(Мал. 17 (2)) - замінює поточну

фотографію, а якщо її немає, то додає.
Кнопка Зробити фото

(Мал. 17 (3)), доступна, якщо активовано платну функцію

Фотографування товару за допомогою веб-камери - якщо вже є фотографія, відкриється
вікно з питанням, додати нову фотографію або змінити існуючу. Також для запуску камери
можна використовувати комбінацію клавіш CTRL+SHIFT+D.
За допомогою кнопки Завантажити фотографію за посиланням

(Мал. 17(4))

можна додавати фотографії до товару за посиланням в Інтернеті.
За натисканням кнопки Очистити фото

(Мал. 17 (5)) - видаляє відображувану

фотографію.
Кнопка Переглянути в окремому вікні

(Мал. 17 (6)) – відкриває зображення в

окремому вікні. Також відображається ознака основної фотографії, з якої створюються
маленькі фото товару в різних формах програми (позначена зеленою галочкою, сірою –
додаткове фото) та кнопки перемикання фотографій, які дозволяють перемикатися між
фотографіями. Також перемикатися між фотографіями можна клавішами на клавіатурі
«вліво» і «вправо». Стрілки перемикання між фотографіями

і

видно тоді, коли у

товару більше однієї фотографії. Варто зазначити, якщо ми перебуваємо в режимі
редагування у картці товару, то при натисканні на сіру галочку ми можемо зробити поточну
фотографію основною.
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Натиснувши кнопку Зберегти фотографію

(Мал. 17 (7)), відкриється вікно Зберегти

як, де потрібно вказати місце для збереження поточної фотографії на диск. Також, якщо
потрібно швидко зберегти фотографію, можна натиснути на фотографію правою кнопкою
миші, вибрати дію Зберегти фотографію.
При оприбуткуванні та додаванні товару фотографій, якщо це розмірний ряд –
фотографії відображатимуться на кожному товарі. Скориставшись кнопкою копіювання
товару (Мал. 18), фотографії також будуть скопійовані на новий товар.

Мал. 18 (Версія програми 2022.0.13)

Додаткові фотографії товару переносяться за збереження/завантаження товарів з
Повного переліку товарів та послуг.
При синхронізації з інтернет-магазином надсилаються додаткові фотографії. Якщо
синхронізація через файли, то дод. фотографії надсилаються на ftp з ім'ям такого формату:
Код фотографії (ID товару), нижнє підкреслення, номер додаткової фотографії (не
обов'язково по порядку), точка, розширення файлу (Наприклад: "123456_2.jpg").
Вкладка Метричні характеристики товару необхідна у тому випадку, якщо у Вас
активована платна функція Метричні характеристики товару. Якщо не активовано платну
функцію, то в цій вкладці можна ввести Кількість товару в упаковці. Надалі кількість в
упаковці відображатиметься в пунктах меню: Документ – Внутрішнє переміщення та
Версія 2022
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Документ – Розподіл товару. При введенні кількості, якщо буде вказано число, не кратне
кількості в упаковці, поле буде виділено червоним кольором.
Вкладка Дод (Мал. 17 (8)) - відповідає за код товару за УКТ ЗЕД (Український
класифікатор товару зовнішньо-економічної діяльності). Також в цій вкладці вказується
Внутрішній код постачальника (включити відображення поля можна в Налаштування Параметри - вкладка Товар - поставити галочку Товар має внутрішній код
постачальника). Також в прихідній накладній додано стовпець Внутрішній код
постачальника.
Ще одна вкладка Сертифікати якості (Мал. 17 (10)) - відображає всі сертифікати якості
з номером і датою закінчення на даний товар.
Вкладка Еквівалент ціни у валюті (Мал. 19 (1)).

Мал. 19 (Версія програми 2022.0.13)

Цей пункт меню необхідний, коли проводитиметься Розрахунок роздрібних та оптових
цін за націнкою та курсом. Варто зазначити, якщо встановити перемикач "Завжди
розраховувати", то еквівалентні ціни у валюті автоматично розраховуватимуться виходячи
зі змін Роздрібних/Оптових цін або Націнки. Дія Завжди р озр аховуватиме пр ацювати
тільки у випадку, якщо для валюти еквівалента встановлено кур с валюти в пр огр амі та
вр аховуватиметься останній кур с валюти, встановлений у системі Тор гсофт. Без
встановленої галочки Завжди р озр аховувати еквівалентні ціни не змінюватимуться пр и
зміні закупівлі, кур су чи відпускної ціни. Кур с пр ибуткової накладної не бер е участі у пр оцесі
р озр ахунку еквіваленту ціни у валюті.
З випадаючого списку необхідно вибрати валюту та вказати Ціну в роздріб та Ціну
оптову.
Вкладка Місце зберігання (Рис. 19 (2)) стає доступнj. після активації додаткової функції
Місце зберігання товару.
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Вкладка Аналоги (Мал. 17 (9)) - її можна включити в пункті головного меню
Налаштування - Параметри - Товар - поставити галочку Вводити аналоги в картці
товару, потім клікаємо Записати і перезапускаємо програму. Вона необхідна у разі, якщо
товари взаємозамінні, наприклад: товар автомобільний диск Racing Wheels 4х100, R-14,
який взаємозамінний з багатьма виробниками, ось у вкладку Аналоги і записуються "інші",
взаємозамінні моделі. Надалі, можна скористатися пошуком по Аналогах в пункті головного
меню Склад - Стан складу і натисканням на кнопку Умови пошуку

, вибрати

Назва/Аналоги. При введенні наприклад автомобільний диск AEZ 4х100, R-14, буде
відображатися той товар (взаємозамінний), який був введений у вкладці Аналоги.
Важливо! Вкладка Аналоги може бути відкор игована лише після того, як встановили
пер емикач в кар тці товар у Змінити назву.
Слід звернути увагу ще на одну важливу кнопку на форми - це кнопка Копіювати.
Припустимо, ставимо на прихід однотипний товар у якого відрізняється тільки колір
(наприклад, червоні і сині шапки). Для того, щоб поставити на прихід сині шапки (які Ви не
ставили на прихід раніше), відкриваємо на редагування червоні шапки (раніше введені),
натискаємо кнопку Копіювати (внизу), скопійовано все дані, нам залишиться ввести лише
колір - синій і натиснути Записати.
Також на формі картки товару, є такі кнопки

для редагування штрих-кода

товара. Детальніше можна ознайомитися в розділі Повний перелік товарів і послуг.
Тепер розглянемо ряд кнопок, які представлені у вікні прихідної накладної. З кнопкою
Додати

, ми вже познайомилися, також, і з кнопкою Новий прихід

При натисканні на кнопку

.

(Змінити) є можливість змінити будь-які характеристики

виділеного товару.
Кнопка
Кнопка

(Видалити) дозволяє видалити непотрібний товар з прибуткової накладної.
(Змінити параметри приходу) дозволяє змінити "шапку" прихідної

накладної.
Кнопка

(Вибрати існуючий прихід) викликає форму Реєстр прихідних накладних

та дозволяє вибрати потрібну накладну для її редагування. Часто це буває необхідно, коли
користувач не встиг в один день завести прихідний товар на склад, а іншу накладну
створювати недоцільно, так як товар прийшов від одного постачальника.
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(Введення цін для товару цієї накладної) - після натискання на цю кнопку

відкриється вікно (Мал. 20) в якому можна ввести закупівельні, роздрібні і оптові ціни на
товар, встановивши курсор в потрібне місце.

Мал. 20 (Версія програми 2020.4.6)

Кнопка

(Перерахувати ціни) служить для перерахунку цін накладної, якщо за

накладною вводилися Витрати накладної
Кнопка

(Вибір товару) відкриває форму Повний список товарів і послуг.

Кнопка

(F11) (Перегляд стану складу) відкриває форму Стан складу з якого також

можна вибрати раніше введений товар для приходу.
Кнопка

(Облік серійних номерів) дає змогу переглядати серійні номери, якщо був

отриманий товар із серійними номерами.
Кнопка

(Друк етикеток) дозволяє роздруковувати етикетки прихідної накладної:

· Друк етикеток обраних товарів (кількість в накладній) - виведуться для друку усі

товари, які виділені в прихідній накладній в заданій кількості.
· З власними штрих-кодами для всієї накладної (к-ть в накладній) - виведуться на

друк тільки ті етикетки, у яких штрих-код був згенерований програмою, тобто етикетки
на товар у якого не було штрих-коду виробника.
· Поштучно - будуть виведені етикетки в кількості 1 штука на весь виділений товар в

прихідній накладній.
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· Поштучно на принтер - будуть відразу відправлені на друк етикетки в кількості 1

штука на весь виділений товар в прихідній накладній.
· В заданій кількості - відкриється вікно, з виділеними товарами в прихідній накладній,

в якому в колонці Кількість етикеток, можна задати їх необхідну кількість для
подальшого друку.
· В заданій кількості на принтер - відкриється вікно, в якому можна вказати необхідну

кількість етикеток для друку, для одного виділеного товару, або при багаторядковому
виділення, для останнього виділеного.
Всі вищеописані пункти зр учно застосовувати для др уку етикеток, в р азі, коли
викор истовується звичайний офісний пр интер і спеціалізована папір з метою економії.
Тобто, так вибир ати потр ібний товар в накладній, щоб пр и др укуванні етикеток на
товар и листок з наклейка-етикетками повністю заповнювався.
· У кількості на складі - дозволяє друкувати етикетки на виділені товари в кількості на

складі.
· Налаштування друку етикеток.

Кнопка

(Друк накладної) - дозволяє виконати наступні дії:

· Друк накладної із закупівельними цінами
· Друк накладної з роздрібними цінами
· Друк накладної з роздрібними цінами без вказівки постачальника
· Друк накладної із закупівельною і роздрібною цінами
· Друк накладної з оптовою ціною
· Налаштування друку накладної - в даному пункті налаштовується Метод сортування

товарів:
- Вид товару, Назва товару
- Назва товару
- У порядку введення
- У порядку введення (зворотний порядок)
- Артикул, Назва товару
Кнопка

(Відкрити) дозволяє відкрити файл, в якому міститься прихідна накладна

збережена раніше в програмі Тор гсофт, яка використовується на іншому комп'ютері. Дана
дія буває необхідно, якщо мова йде про використання програми на різних комп'ютерах, але в
одній торговій мережі. Наприклад, коли з яких-небудь причин, товар призначений для однієї
точки торговельної мережі був введений в програму на інший, і необхідно завантажити дану
накладну на тій точці, куди реально прийшов товар.
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(Зберегти) дозволяє зберегти відкриту прибуткову накладну для її

подальшого завантаження в іншу базу. Після вибору прибуткової накладної відкриється
вікно Параметри завантаження прибуткової накладної (Мал. 21), в якому необхідно
вибрати постачальника, вказати відповідні налаштування на формі.

Мал. 21 (Версія програми 2020.4.6)

За натисканням на кнопку Імпорт

можна імпортувати прибуткову накладну з

товарами з документа Excel, якщо постачальник свої накладні надсилає в електронному
вигляді або початкові залишки товару були вивантажені з іншої програми в Excel.
Кнопка

(Внести оплату постачальнику) дозволяє оплатити цю накладну. При

натисканні на кнопку відкриється вікно (Мал. 22).
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Мал. 22 (Версія програми 2020.4.6)

Поля Дата, Відправник, Одержувач заповнюються автоматично. Їх можна змінити за
бажанням користувача за допомогою клавіатури (дата), Відправник\Одержувач за
допомогою списку. В поле сума, також автоматично відобразиться повна сума накладної. За
бажанням, її можна змінити, якщо користувач оплатив частину прибуткової накладної. Далі
необхідно встановити перемикач навпроти одного з пунктів:
1) Особисті гроші - оплата особистими грошима. Дана оплата не проводитиметься через
програму (Не буде створено фінансовий документ). Іншими словами, господар оплатив
накладну просто своїми грошима. Такий спосіб рекомендується застосовувати при веденні
спрощеного обліку, коли не ведеться фінансовий облік.
2) Розрахунковий рахунок - оплата накладної безготівковим розрахунком. Після
установки перемикача, стає активним поле Розрахунковий рахунок (свій). В результаті
оплати накладної, зазначена сума грошей зніметься з зазначеного розрахункового рахунку.
Часто необхідно, коли товар прийшов від постачальника і оплата може проводитися через
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якийсь час. Причому, взаєморозрахунки з постачальником ведуться за безготівковим
розрахунком.
3) Каса - оплата проводиться з каси магазину. Після установки перемикача, стає
активним поле Каса. В результаті оплати накладної, зазначена сума грошей зніметься з
вказаною каси. Необхідно, коли оплата товару, що надійшов здійснюється за фактом
прибуття товару на склад або торгову точку.
У разі необхідності, є можливість заповнити поле Опис для докладного опису виробленої
оплати.
Після заповнення всіх необхідних даних, потрібно натиснути на кнопку Записати. В
результаті чого, накладна буде або повністю оплачена, або частково оплачена, якщо не була
введена повна сума накладної в поле Сума.
Кнопка

(Зв'язати оплату з накладної) дозволяє пов'язувати існуючі оплати до

прибуткової накладної. При натисканні на кнопку, відкривається вікно Не пов'язані оплати
(Мал. 23).

Мал. 23 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні відображається список не зв'язаних оплат за ти постачальником, який
вказаний в прибутковій накладній. Список містить тільки ті оплати, валюта або валюта
еквівалента яких збігається з валютою прибуткової накладної. Варто зазначити, що при
виборі оплат для зв'язування з прибутковою накладною, сума оплати не зв'язується з сумою
прибуткової накладної.
Кнопка

(Розподілити 1 товар по торговим точкам). Служить для розподілу

обраного товару по центрам обліку. При натисканні на кнопку буде відкрито вікно Розподіл
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1109

Торгсофт 2022.0.17

товару по торгових точках (Мал. 24), в якому будуть показані Центри обліку, Кількість
на складі, Кількість, що розподіляється і Кількість після розподілу.

Мал. 24 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб розподілити товар по торговим точкам порівну, можна скористатися
відповідною кнопкою

(Мал. 24 (1)). Наприклад, якщо кількість в приході "16", а

розподіляється на три центри обліку, тоді буде розподілено на кожен центр обліку по "5", а
"1" залишиться на поточному центрі обліку та буде відображений в поле Кількість залишку
приходу. Для того, щоб Очистити кількість, що розподіляється натисніть кнопку (Мал.
19 (2)). Є можливість ввести вручну кількість, що розподіляється, встановивши курсор в
відповідний стовпець і рядок. Після введення кількості, натисніть кнопку Завершити
розподіл, вікно закриється. Після оприбуткування всього товару, для підтвердження
розподілу, натисніть кнопку Розподілити товар по точках

, відкриється вікно (Мал.

25), в якому залишається натиснути на кнопку Розподілити товар по точках

Версія 2022
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Мал. 25 (Версія програми 2020.4.6)

Після заповнення всіх необхідних полів, користувач повинен натиснути на кнопку
Записати, в результаті чого, товар потрапить в прибуткову накладну, а отже, стане на облік і
з'явиться в стані складу.
Кнопка

(Розподілити товар по торгових точках) потрібна для розподілу товару по

торгових точках торгової мережі, для того, щоб після оприбуткування товару не робити
внутрішні переміщення на кожен об'єкт обліку торгової мережі окремо. Більш детально див.
тут.
Кнопка

(Термінал збору даних) служить для оприбуткування товару за допомогою

терміналу збору даних.
Кнопка

(Заборонити до замовлення у постачальника). При натисканні на кнопку

з'явиться вікно з вибором постачальника на якого ставиться заборона для замовлення даного
товару. Після введення необхідних параметрів натискаємо на кнопку Заборонити. Цими
діями товар буде відправлений на форму Товар, заборонений до замовлення
постачальнику. Товар, заборонений до замовлення у постачальника не буде потрапляти на
форму Формування замовлення постачальнику.
Кнопка

(Контроль накладної). Після перевірки документа, поставте на ньому

ознаку контролю, для чого натисніть кнопку Контроль виконано

. Прибуткову накладну

з ознакою Контроль виконано не можна буде редагувати. Для скасування ознаки і дозволу
редагування документа - натисніть кнопку Скасувати контроль
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Мал. 26 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Створити рахунок за накладною

(Мал. 26) -

створюється рахунок в пункті меню Документ - Торгівля з випискою рахунку.
Кнопка Упакувати товар

служить для створення упаковок (комплектів) за

поточним товаром. При натисканні на цю кнопку, відкриється вікно Створення пакунків
товару (Мал. 27).

Мал. 27 (Версія програми 2020.4.6)
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(Мал. 27 (1)). У

вікні Створення пакунку (Мал. 28) необхідно вказати кількість товару в пакунку і скільки
пакунків необхідно зібрати (Кількість пакунків). В поле Ціна продажу пакунку слід
вказати ціну одного пакунку. При натисканні на кнопку Розрахунок, ціна заповниться
автоматично, виходячи з ціни товару (з урахуванням переходу на оптову ціну і політику
оптових цін).

Мал. 28 (Версія програми 2020.4.6)

Для створення пакунку тиснемо Записати.
За замовчуванням, кількість штук в упаковці додається до поля опис. У разі, якщо опис
не входить у назву товару, тоді кількість товару в упаковці додається до назви, при цьому
назву товару буде зафіксовано.
Якщо необхідно видалити зібрану упаковку, використовуйте кнопку Скасувати
пакування товару

(Мал. 27 (2)).

Варто відзначити, що внизу форми відображається Доступна кількість товару для
упаковки (Мал. 27 (4))
На цій же формі Ви можете відразу роздрукувати етикетки на створені упаковки. Для
цього необхідно натиснути на кнопку Друк етикеток

(Мал. 27 (3)).

Також є можливість на етикетці пакування відобразити ціну за одну одиницю товару. Для
цього в шаблон друку етикеток додано дане Ціна за одиницю товару в упаковці. Для того,
щоб налаштувати шаблон друку етикетки, слід у вікні Друк етикетки на товар, яке
відкриється після
Налаштування

натискання

(також

на кнопку Друк етикеток, натиснути на кнопку

настройка

друку

етикеток

здійснюється

в

пункті

меню

Налаштування - Налаштування друку бирок).
Кнопка Встановити націнку

- можна встановити націнку для роздрібної та оптової

ціни. При натисканні на дію відкриється вікно Встановлення націнки (Мал. 29), в якому
потрібно вказати відсоток роздрібної або оптової націнки, активувавши відповідну опцію,
Компанія Торгсофт®
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натиснути Записати. Після чого ціна на виділені товари перерахується в прибутковій
накладній і в стані складу.

Мал. 29 (Версія програми 2020.4.6)

Варто відзначити галочку Змінення закупівлі, яка показує, чи відбулося підвищення або
зниження закупівлі, виділяючи кольором (червоним - підвищення, зелений - зниження) після
приходу товару (Мал. 30).

Мал. 30 (Версія програми 9.2.8.0)

Скориставшись повзунком, перемістивши його вправо, в колонках % Змінненя
закупівлі, можна побачити в відсотковому співвідношенні, на скільки збільшилася чи
зменшилася ціна закупівлі.
В полі Остання закупівля - останню ціну закупівлі, відповідно.
Версія 2022
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Також в прихідній накладній є така можливість, як скопіювати товар в прихідній
накладній і вставити цей же товар в нову прихідну накладну. За допомогою виділення
необхідних рядків (CTRL + X - багаторядковий режим) і комбінацій клавіш "CTRL + C" копіює виділені рядки товару, потім натискаємо на кнопку Новий прихід

. У вікні (Мал.

1) вказуємо параметри прихідної накладної, натискаємо Записати і комбінацією клавіш
"CTRL + V" - вставляємо скопійовані раніше товари.
Варто зазначити, що якщо в документі приходу, який містить товари, була змінена
валюта або курс (внести зміни в документ можна після натискання на кнопку Змінити
параметри приходу

), то при збереженні змін, з'явиться повідомлення про те, що

змінилася валюта і / або курс , після чого необхідно буде перерахувати ціни в прибутковій
накладній (Мал. 31).

Мал. 31 (Версія програми 2020.4.6)

Нижче буде перераховано список стовпців, який відображається у прибутковій
накладній:
· № – порядковий номер товару
· Назва товару
· Артикул
· Штрих код
· Кількість
· Од. вим. - одиниця виміру
· Ціна постачальника
· Ціна постачальника у валюті

Компанія Торгсофт®
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· Сума постачальника
· Ціна продажу
· Знижка
· Націнка
· Сума продажу
· Ціна продажу зі знижкою
· Ціна постачальника без накруток
· Сума постачальника без накруток
· Сума постачальника у валюті
· Додаткова собівартість
· Сума додаткової собівартості
· Додаткова закупівельна вартість
· Сума додаткової закупівельної вартості
· Оптова ціна
· Сума ПДВ – сума податку на додану вартість
· ПДВ – податок на додану вартість
· Еталонна од. - Еталонна одиниця
· Міра
· Розмір
· Матеріал
· % Змін. закупівлі - відсоток зміни закупівлі
· Остання закупівля
· Дата випуску

Версія 2022
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Облік накладних витрат при оприбуткуванні товару

Націнки і знижки накладної необхідно вводити в шапці прихідної накладної. У формі
Прихід товару є вкладки: Товари накладної та Витрати накладної, в останній і
відображаються націнки і знижки накладної (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

У свою чергу, Витрати накладної поділяються на три типи: Фінансові витрати
накладної, Витрати в % накладної (податки, знижки) та Витрати на товар у валюті.
Фінансові витрати - це витрати за накладною, які будуть проведені у програмі окремою
оплатою (фінансовим документом), вони пропорційно збільшують роздрібну ціну товару. Їх
можна вводити як особистими грошима, так і через касу або р/р. Якщо вводити їх через касу
або р/р, то необхідно вибирати статтю фінансового аналізу (рекомендується вибирати
витратну статтю, потрапляє в Аналіз - Період в витрати і зменшить наш прибуток ) і касу
або р/р з яких будуть вилучатися гроші. Також необхідно вказати, чи Входить вона в
собівартість:
· Якщо витрата входить в собівартість товару, то це буде відображено в колонці

Додаткова собівартість, а також збільшить собівартість Вашого складу. Якщо витрата
відноситься до витратної (червоної) статті аналізу, то вона не може входити в
собівартість товару, бо це призведе до подвоєння витрат і до неправильного розрахунку
прибутку (з прибутку це відніметься як витрата і як собівартість товару);
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· Якщо витрата не входить в собівартість, то це буде відображено в колонці Додаткова

закупівельна вартість, собівартість складу не збільшиться, але витрата вплине на
розрахунок роздрібної ціни (збільшивши її).
Додавання фінансової витрати здійснюється на закладці Витрати накладної (Документ Прихід товару) після натискання на кнопку Додати фін. витрату

(Мал. 1 (1)). При

необхідності, можна використовувати поле Опис для більш конкретного опису затрати.
Приклад заповнення форми представлений на Мал. 2.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Витрати в % накладної (податки, знижки) (кнопка Додати витрату в %
(2))) і Витрати в валюті (кнопка Додати витрату в валюті

(Мал. 1

(Мал. 1 (3))), відрізняються

тільки одиницею виміру, в першому випадку це відсоток, у другому - національна валюта або
будь-яка валюта, але в перерахунку на національну. Валюту потрібно вибрати зі списку
(Мал. 3 і Мал. 4).

Версія 2022
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Для додавання витрати використовуємо кнопку Додати

, після чого відкриється вікно

Витрати у % (податки, знижки) або Витрати на товар накладної (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Ці умови можуть бути як знижкою, так і націнкою накладної та мають тип облік
додаткових витрат:
· Включати в собівартість товару - включається в собівартість товару при розрахунку

собівартості і записується в колонку Додаткова собівартість.
· Включати у взаєморозрахунки з постачальником - включається у взаєморозрахунки

з постачальником і включається в собівартість товару, і додається в колонку Ціна
закупівлі.
· Не включати.

Алгоритм розрахунку роздрібної ціни:
1) Спочатку до закупівельної ціни в національній валюті додається ПДВ (якщо є), потім
від отриманої суми віднімається відсоток знижки за накладною. Після, додаються ті умови,
які входять у взаєморозрахунки з постачальником, причому вони додаються в порядку
введення і якщо це відсоток, то він додається не на закупівельну вартість товару, а на
отримані проміжні значення Ціни постачальника (борг перед постачальником).
2) Після цього розраховується та частина, яка не входить у взаєморозрахунки з
постачальником, але входить в собівартість товару (Додаткова собівартість), в ній відсотки
додаються

на закупівельну ціну з урахуванням

націнок/знижок, які

входили

у

взаєморозрахунки з постачальником і були розраховані в попередньому пункті. В
національній валюті. Не відбувається націнки відсотка на відсоток, як у розрахунку ціни
закупівлі.
3) Після цього розраховується та частина, яка не входить ні в взаєморозрахунки з
постачальником, ні в собівартість товару, а впливає тільки на розрахунок роздрібної ціни
(Додаткова закупівельна вартість).
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Роздрібна (оптова) ціна розраховується шляхом додавання Ціна постачальника,
Додаткова собівартість і Додаткова закупівельна вартість (на формі редагування Товар
відображається в полі Собівартість товару для розрахунку ціни) і застосування до
отриманої суми відсотка націнки.

Алгоритм постановки товару на облік:
При оприбуткуванні товару можна розрахувати первинну роздрібну ціну за націнкою з
урахуванням закупівельної ціни, ПДВ та знижки накладної. Після введення всього товару,
необхідно ввести витрати за накладною і виконати дію Перерахувати ціни в накладній
(Мал. 6). В результаті цього будуть перераховані Ціни постачальника, Ціна
постачальника в валюті, Додаткова собівартість і Додаткова закупівельна вартість
товарів і розраховані нові ціни продажу по націнці. Програма буде автоматично
пропонувати: Перерахувати ціни в накладній при переході з закладки Витрати накладної
в Товари накладної, якщо є хоч одна витрата (знижка) або вона була видалена.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Після перерахунку всіх цін, Ви можете зайти в товар і відкоригувати отримані ціни
продажів (змінити націнку або ціну продажу).
Також витрати можна розподілити на кожен товар. Для того, щоб розподілити витрату на
кожен товар накладної, виділяємо необхідну витрату і натискаємо кнопку Розподілити
витрату по товарах накладної

(Мал. 1 (4)).

Після натискання на кнопку відкривається вікно Розподілення витрати (Мал. 7) з
переліком товару накладної, його кількістю і сумою.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Значення може бути вказане в % або сумою для загальної кількості кожного товару в
накладній. Тип значення можна вказати, натиснувши на рядок в відповідній колонці (Мал. 7
(3)).
Розподілити витрати можна:
· Вручну - для кожного товару в поле "Значення" вказати необхідне значення;
· Автоматично - після натискання на кнопку Розподілити автоматично

(Мал. 7

(1)), витрата буде розподілена пропорційно кількості товару і його ціні.
Також, значення витрати можна внести на частину товару вручну, а решту суми витрати
розподілити автоматично.
Варто відзначити, що витрата повинна бути розподілена повністю між товарами
накладної.
При необхідності, можна видалити внесені значення за допомогою кнопки Очистити
розподілення

(Мал. 7 (2)).

Після розподілу витрати, натискаємо Записати.
При перерахунку цін (Мал. 6), сума розподілів витрат буде перерахована на кожну
одиницю товару.
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Імпорт товару

6.3

Часто виникає така ситуація, коли постачальник товару надає накладну у вигляді
документа Excel, яку потрібно оприходувати в Вашому магазині. Для таких випадків існує
функція Імпорт товару, за допомогою якої дуже просто можна здійснити імпорт товару,
програма автоматично (після певних дій) підставляє ті дані, які знаходяться в імпортованому
файлі.
Для початку імпорту файлу, заходимо в пункт меню Документ - Прихід товару Додати

(Мал. 2).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Вам необхідно перенести дані з збереженого файлу в програму, для чого при створенні
приходу, на формі редагування Прихід, натисніть кнопку Імпорт.
Відкриється вікно Імпорт, де є дві вкладки: Налаштування імпорту (Мал. 2) і Товар
(Мал. 3).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Керівництво користувача

1124

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Для створення підключення до документа необхідно натиснути на кнопку Джерело
даних

.

У вікні Властивості каналу передачі даних, на закладці Постачальник даних буде
виділений рядок, не змінюйте його, натисніть кнопку Далі (Мал. 4).
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Мал. 4

З'явиться вікно на закладці З'єднання. Увімкніть перемикач Використовувати рядок
з'єднання, поле під перемикачем стане доступним для введення, також стане активною
кнопка Збірка (Мал. 5). Натисніть на неї.
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Мал. 5

Відкриється вікно Вибір джерела даних (Мал. 6), де Ви повинні натиснути кнопку
Створити правіше поля Ім'я DSN.

Мал. 6
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Якщо імпортований документ створений в Exсel, виберіть рядок для Exсel, як
зазначено на Мал. 7. Д овідка. Вибир айте той др айвер , в якому зазначено найбільше
р озшир ень файлів.

Мал. 7

Потім натисніть кнопку Далі. Відкриється вікно (Мал. 8).

Мал. 8
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Введіть будь-які значення, наприклад "12" (тимчасове ім'я файлового джерела).
Натисніть Далі, у вікні (Мал. 9) натисніть на кнопку Готово. При натисканні на цю кнопку
буде створено файлове джерело даних.

Мал. 9

У відкритому далі вікні Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel (Мал. 10)
натисніть на кнопку Вибір книги.

Мал. 10

Після цього, відкриється вікно Вибір книги, де Ви повинні вказати файл, який
потрібно імпортувати (Мал. 11).
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Мал. 11

Для вибору файлу в поле Каталоги вкажіть папку, в якій знаходиться файл. В поле
Ім'я бази даних відобразяться файли, що містяться в обраній папці. Вкажіть потрібний файл
і натисніть ОК.
У вікні Вибір джерела даних відображається в полі Ім'я DSN - створене Вами джерело
даних. Після чого натисніть на кнопку ОК (Мал. 12).

Мал. 12

У наступному вікні Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel натисніть ОК. У
вже знайомому вікні Властивості зв'язку з даними відобразиться запис зазначеного файлу
для імпорту (Мал. 13).
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Мал. 13

Натисніть кнопку ОК і Ви повернетеся на форму Імпорт (Мал. 14), де в поле Перелік
імпортованих файлів буде прописаний шлях до імпортованого файлу.
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Мал. 14 (Версія програми 9.3.8)

Доступно три способи імпорту документа:
1. Використовувати виділену область даних (таблицю) (Мал. 14 (1)) - необхідно в
документі, що імпортується, виділити область таблиці, яку Вам потрібно імпортувати і
ввести (змінити) ім'я таблиці в поле в лівому верхньому куті вікна, наприклад, Таблиця
(Рис. 15). Збережіть документ. Варто зазначити, що поля, які вказані в імпортованому
файлі, необхідно вказувати в програмі. Поля, які доступні в програмі, можна побачити на
фото (Мал. 3).
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Мал. 1

При виборі такого способу в полі Таблиця (Мал. 14 (4)), введіть назву таблиці, яку Ви
внесли в імпортований документ (виберіть зі спадаючого списку).
2. Використовувати вказаний діапазон комірок виду (A1:Z33) (Мал. 14 (2)) - цей
варіант використовується для файлів імпорту, які містять дані у вказаному діапазоні комірок.
Зручно використовувати для файлів, які містять будь-який заголовок. Вимагає вказівки
діапазону комірок з даними (координати верхнього лівого та нижнього правого осередку з
даними). У полі Таблиця (Мал. 14 (4)) вкажіть назву аркуша імпортованого документа
3. Завантажувати всі дані з аркуша (Мал. 14 (3)) - варіант є універсальним і
використовується в тому випадку, якщо дані для імпорту не містять нічого "зайвого".
Даними для імпорту є весь вміст аркуша Excel, незалежно від того, де вони знаходяться.
Програма автоматично завантажить заповнений вміст, потрібно вказати лише аркуш даних у
полі Таблиця (Мал. 14 (4)).
На вкладці Параметри імпорту вкажіть необхідні настройки:
1) У полі Метод формування націнки (Мал. 14 (5)) вказати, від куди братиметься
націнка на товар:
· За націнкою імпорту - при розрахунку відпускних цін відповідна (роздрібна/оптова)

націнка береться з налаштувань імпорту;
· Товар-вид товару-націнка імпорту - при розрахунку відпускних цін, береться

відповідна поточна націнка у товару (у картці товару), якщо вона відсутня (новий
товар), тоді з виду товару. Якщо у виді товару не встановлено відповідної націнки,
тоді відпускна ціна розраховується аналогічно методу "За націнкою імпорту".

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1133

Торгсофт 2022.0.17

2) Перемикач Генерувати власні штрих-коди за відсутності (Мал. 14 (6)) - виконує
перевірку поля штрих-коду, якщо в полі не стоїть значення, тоді програма автоматично
присвоює новий тому товару, в якому його немає.
3) Перемикач Додавати новий товар до довідника (Мал. 14 (7)) - відповідає за те, чи
буде новий товар відображатися у Повному переліку товарів та послуг, які колись були
оприбутковані у всій торговій мережі.
4) Перемикач Оновлювати параметри товару (Мал. 14 (8)) - при включеному
перемикачі, якщо товар знайдено за одним із зазначених параметрів пошуку, найменування
товару буде оновлено відповідно до імпортованих параметрів.
5) Перемикач Фіксувати зміну ціни закупівлі (Мал. 14 (9)) - при імпорті товару буде
отримано та зафіксовано попередню закупівельну ціну, якщо товар був раніше
оприбуткований (сповільнює процес імпорту товару).
Можна завантажувати кілька документів одного постачальника. Щоб імпортувати
кілька файлів, необхідно, щоб вони були однаково розмічені (є виділена область з
однаковою назвою, що містить вибрані колонки).
Кнопка Вибрати файл Excel

(область Перелік імпортованих файлів) служить

для додавання файлу в перелік. Перший файл в списку є основним документом, з якого
формується список таблиць і колонок. Якщо у файлі відсутня таблиця, або обрана колонка,
то такі документи завантажені не будуть.
У разі, якщо необхідно видалити файл зі списку, використовуйте кнопку Видалити
.
За допомогою кнопки

можна відкрити вказаний файл зовнішнім редактором.

При активованому налаштуванні Імпортувати кожен файл в окремий документ
приходу (Мал. 14 (10)), для кожного файлу буде створена окрема прихідна накладна, а
товари основного документа будуть додані до основного документу приходу (подивитися
створені прихідні накладні можна в пункті меню Склад - Перелік приходів). Якщо даний
перемикач вимкнений, тоді товари з усіх документів будуть завантажені в один прихід.
Налаштування За відсутності закупівельної ціни брати останню закупівельну ціну
постачальника (Мал. 14 (12)). Якщо увімкнено налаштування та якщо в настройках
імпорту не було вказано поле для імпорту закупівельної ціни (або у файлі не було вказано
закупівельну ціну), при імпорті списку товару буде підставлено останню закупівельну ціну
для товару даного постачальника.
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Налаштування Фіксувати назву товару (Мал. 15 (11)). При імпорті товару буде
формуватися коротка назва товару, якщо налаштоване правило формування короткої назви
товару в Налаштування - Параметри - Товар - Найменування.
Після завершення імпорту, виводиться повідомлення з інформацією про підсумки
імпорту.
За допомогою поля Параметри пошуку товару можна додавати методи пошуку. При
натисканні на кнопку

відкриється вікно Параметри пошуку товару (Мал. 16)

Мал. 16 (Версія програми 9.3.8)

У параметрі пошуку можна вказати:
· Пошук за назвою товару (сформовано за алгоритмом системи);
· Пошук за сукупністю полів (наприклад, шукати за Кольором і Матеріалом). За

допомогою кнопки

можна Вибрати всі параметри або Скасувати вибір.

Після вибору параметрів пошуку, тиснемо Записати.
Послідовність параметрів пошуку можна змінювати, використовуючи кнопку
переміщення вгору

(вниз

).

Далі переходимо на вкладку Товар (Мал. 17).
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Мал. 17 (Версія програми 9.3.8)

У полях панелей Опис товару та Кількісні характеристики товару виберіть зі списку
відповідні їм поля імпортованого документа. Додана можливість імпор тувати пар аметр
Сезон.
Перемикачі Округляти. Якщо активований, то значення відповідного поля при імпорті
будуть округлені до цілого. При цьому:
· якщо еквівалентні ціни не імпортуються, то округлені вони не будуть. Вони можуть

бути розраховані з округлених цін продажу;
· якщо еквівалентні ціни імпортуються, а ціни продажу немає, то ціни продажу будуть

розраховані з неокругленних еквівалентних цін, а потім округлені.
Зверніть увагу! Округлення роздрібних та оптових цін виконується завжди (при
встановленому налаштуванні у виді товару) незалежно від методу формування націнки за
винятком випадку, коли в імпорті включено перемикач Округляти для відповідної ціни. І в
цьому випадку ціна завжди округляється до цілого.
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При імпорті товару в прибуткову накладну в національній валюті в залежності від
настройки Автоматично розраховувати еквівалент ціни продажу в валюті аналізу
(Налаштування - Параметри - Фін.аналіз):
Активований перемикач Автоматично розраховувати еквівалент ціни продажу в
валюті аналізу. В цьому випадку, якщо в імпорті:
· не зазначена ціна продажу і зазначений еквівалент - товар в документі приходу не

буде містити ціну і не буде містити еквівалента;
· вказана ціна продажу і зазначений еквівалент - товар в документі приходу буде

містити ціну і буде містити еквівалент у валюті аналізу, рівний імпортується
значенням;
· вказана ціна продажу та не вказано еквівалент - товар в документі приходу буде

містити ціну і буде містити еквівалент у валюті аналізу, розрахований по
збереженому курсу валюти аналізу.
Виключений перемикач Автоматично розраховувати еквівалент ціни продажу в
валюті аналізу. В цьому випадку:
· не зазначена ціна продажу і зазначений еквівалент - товар в документі приходу не

буде містити ціну і не буде містити еквівалента;
· вказана ціна продажу і зазначений еквівалент - товар у документі приходу

міститиме ціну, не міститиме еквівалента;
· вказана ціна продажу та не вказано еквівалент - товар в документі приходу буде

містити ціну і не буде містити еквівалент.
Варто зазначити, що поля Вид товару і Виробник можуть бути прив'язані до полів
Батьківський вузол виду товару і Батьківський вузол виробника. Якщо в імпортованому
файлі є вид товару, або виробник, якого немає у Вашій торгівельній мережі, можна
скористатися відповідним Батьківським вузлом, в який буде записаний новий вид, або
виробник, що значно полегшує подальше означування товару (див. нижче). У разі, якщо вид
товару або виробник вже існує у Вашій торгівельній мережі, тоді вибираємо у відповідному
батьківському вузлі необхідний, програма автоматично буде присвоювати товар до обраних
вузлів.
Розрахунок відпускних цін здійснюється, якщо користувач ввів % націнки для
роздрібної ціни, вибрано поле "Закупівельна ціна", а "Роздрібна ціна" ні- аналогічно і
для оптових цін.
Поля Роздрібна та Оптова ціна призначені для того, якщо в імпортованої таблиці є
роздрібні, або оптові ціни, була можливість встановлювати необхідний відсоток націнки.
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Після вказівки всіх необхідних налаштувань, натисніть кнопку Записати. Вам буде
запропоновано зберегти опис підключення, збережіть його.
Товар з зовнішнього документа запишеться в прихід в програмі.

Пр и натисканні на кнопку Відкр ити

можна завантажити файл опису. Дане

завантаження служить для того, щоб не вказувати заново відповідність стовпців в
імпор тованому файлі і в одер жуваній таблиці.
Зверніть увагу! У разі, якщо відбувається некоректний імпорт рядків (наприклад,
некоректно імпортуються числа), при імпорті всіх рядків можна використовувати макрос For
Each cell In Selection: cell.Value = "'" & cell.Value: Next: , який додає апостроф перед
числом тим самим роблячи число записаним як текст. Для цього виділіть всі рядки і
виконайте макрос.
У разі, якщо в документі імпорту є колонки, які містять і текст, і числа (напр иклад,
Ар тикул 78549-АР - текст, 440 - число) , то для коректного імпорту необхідно виконати
наступні дії:
1. Збережіть файл імпорту Excel в форматі * .txt. закрийте файл
2. Далі в документі Excel перейдіть в меню Файл і виберіть пункт Відкрити (Мал. 18
(1)).
3. Виберіть збережений раніше в форматі * .txt файл імпорту. Для того, щоб при виборі
були доступні всі необхідні файли, слід вибрати настройку відображення Всі файли
(Мал. 18 (2)). Виділіть файл і натисніть Відкрити.
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4. У вікні Майстер текстів (імпорт), перейдіть до кроку №3 (Мал. 19).
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5. В даному вікні необхідно всім полям, які можуть містити як текстові значення, так і
числові встановити Формат даних стовпця - текстовий (виділити необхідну колонку
в зр азку р озбор у даних і встановити настр ойку текстовий) і натиснути Готово.
6. Далі збережіть файл у форматі Excel.
7. Перейдіть до імпорту файлу в програмі Торгсофт.

Імпорт динамічних характеристик товару
Якщо в описі товару є динамічна характеристика зі значенням чек-бокс (галочка), то в
імпортованому файлі Excel в колонці з динамічною характеристикою значення встановленої
або невстановленої галочки має бути 1 або 0 відповідно.

Якщо введений товар не прив'язаний до довідників видів
товару, виробника, сезону.
Означування довідників проводиться на панелі Товарознавство -Діагностика
помилок (докладніше про діагностику помилок), закладці Означування довідників (Мал.
20).

Мал. 20 (Версія програми 2020.4.6)

Можливо встановлювати значення для виду товару, виробника і сезону, як для одного
товару, так і для виділеної групи товарів.
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Операція присвоєння та зміни значень прив'язок до довідників, проводиться за
допомогою кнопки Змінити. Перед цим необхідно виділити товар або групу товарів за
допомогою многострочного виділення. У разі редагування, для групи виділених товарів
з'являються перемикачі Записати, якщо немає інформації навпроти полів: Вид товару,
Виробник, Сезон (Мал. 21).

Мал. 21 (Версія програми 2020.4.6)

Вкажіть значення в полях для потрібних довідників і натисніть кнопку Записати

.

Виділений для означування товар буде прив'язаний до вказаних значень довідників.
6.3.1

Імпорт товару з фото

Імпорт товару з фото
Для того, щоб імпортувати товар з фотографією, необхідно в документ Excel додати
картинку. Для цього необхідно на панелі інструментів Excel вибрати пункт меню Вставка Зображення- дію З файлу ... У вікні, вибрати потрібне зображення. Якщо зображення має
великий розмір, його необхідно зменшити до такого розміру, щоб фотографія могла
поміститися в клітинку відповідної колонки. Варто зазначити, що фотографія товару
повинна знаходитися в межах клітинки і бути єдиним об'єктом в клітинці файлу. Нижче
наведено приклад файлу, що містить фото товару для завантаження (Мал. 1).
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Мал. 1

У свою чергу, колонка із зображенням повинна відповідати полю Зображення на
формі Налаштування імпорту (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)
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Приклад оприбутковування товару

6.4

В цьому розділі, на прикладі, буде детально розписано про те, як створити дерево
товарів і оприходувати товар.
Для початку роботи, в програмі, вам необхідно ввести початкові залишки (товар, який
буде в магазині, на складі, до початку роботи в програмі). Для цього треба зайти в пункт
головного меню Документ - Прихід товару. Відкриється вікно Прихід товару. На цій
формы створіть шапку нової прихідної накладної кнопкою Додати

або Новий прихід

. Відкриється форма Прихід. У цю форму введіть параметри приходу (шапка прихідної
накладної).
Для введення початкових залишків на форму редагування Прихід,встановіть галочку
лівіше напису Початкові залишки.
За допомогою випадаючого меню виберіть в полі Валюта валюту, в якій був
закуплений товар. Після чого, натисніть на кнопку Записати

. Ви повернетеся до форми

Прихід товару. Також виберіть підприємство, якщо це необхідно. У разі необхідності,
заповніть поле Номер накладної постачальника. Дане поле дозволяє враховувати номер
накладної, наданої постачальником для більш зручного пошуку і звірок в разі потреби.
Даними діями Ви створили шапку прихідної накладної.
Введення товару здійснюється за допомогою сканера штрих-коду. Якщо товар має
штрих-код виробника, скануйте його. Якщо у товару немає штрих-коду, натисніть кнопку
Додати

(клавіша "F4"). Автоматично з'явиться форма редагування Товар, де Ви повинні

заповнити потрібні поля.
Щоб створити свій довідник товару у Вас є два шляхи:
1) Безпосередньо під час оприбуткування товару;
2) На самому початку роботи. Детальніше описано в главі Товарознавство.
Під час оприбуткування товару, після відкриття форми Товар, Вам необхідно за
допомогою кнопки

Довідник

, правіше поля

Вид

товару, відкрити

форму

Налаштування видів товару. У цьому вікні Ви будете створювати своє дерево видів товару.
Наведемо пр иклад.
Якщо в дереві видів товару Ви знайшли потрібний Вам товар, то виберіть його. Якщо ж
такого товару немає, створіть своє дерево в такий спосіб. Візьмемо, наприклад, джинси. Це
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буде верхня гілка дерева. Для її створення, на формі Налаштування видів товару, натисніть
на кнопку Додати

. Перед Вами відкриється вікно Вид товару (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

В поле Назва вводимо назву верхнього рівня, в даному випадку Джинси. Далі за
допомогою меню, що випадають, якщо це необхідно, заповнюємо поля:
· Націнка (%) - дане поле заповнюється для того, щоб новий товар при

оприбуткуванні мав задану в цьому полі націнку;
· Націнка опт (%) - дане поле заповнюється для того, щоб новий товар при

оприбуткуванні мав задану в цьому полі націнку;
· Знижка (%) - дане поле відображає товарну знижку за замовчуванням.

Під даними полями необхідно розставити галочки, навпроти тих позицій, які повинні
будуть відображатися в назві товару. Для джинсів буде важливий, наприклад, виробник,
розмір, матеріал, артикул. Потім потрібно виставити потрібний перемикач в блоці
Округлення ціни.
Також необхідно відзначити, яким саме буде цей товар Фіскальної або ПДВ. Це
необхідно для рознесення товару на товари, які обкладаються ПДВ чи ні. Дані перемикачі
необхідні, якщо користувач використовує як фіскальний, так і нефіскальний принтер чеків.
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Всі позначення, зроблені Вами для верхнього рівня дерева товарів, будуть застосовані і
до всіх підлеглим гілкам. Тобто всі налаштування, які Ви визначили для Джинс, будуть
дійсні і для всіх розгалужень джинс.
Далі натисніть на кнопку Записати

. Ви повернетеся до вікна Налаштування видів

товарів. Встановивши курсор на джинси, створених Вами. Після цього натисніть на кнопку
Додати підлеглий. Знову з'явиться вікно Вид товару. Тут в поле Назва, вводимо назву
нижнього рівня після Джинс. Нехай це будуть Чоловічі. Натисніть на кнопку Записати

.

Після цього, створіть таким же чином підпорядковану гілку Джинси - Жіночі.
Після створення такого своєрідного дерева товару виберіть, наприклад, ДжинсиЧоловічі і натисніть на кнопку Вибрати.
Після цього Вам необхідно вибрати виробника. Далі потрібно внести опис товару,
розмір, матеріал, стать і т.д., все те, що Ви зазначили при додаванні / редагуванні виду
товару, описаний вище.
Далі потрібно встановити артикул товару. Натисканням на кнопку Додати

, можна

вибрати артикул з існуючих, або натиснути на кнопку "..." Створити артикул товару за
кодами виду і виробника товару, поруч з Довідником. Програма автоматично присвоїть
товару артикул.
Наступне, що нам належить заповнити - це ціна закупівлі товару, якщо нам відома, то
вводимо в необхідне поле. Далі нам потрібно вказати націнку на товар в %, якщо ж ми поле
Націнка % залишимо порожнім, а введемо в поле Ціна в роздріб, тоді поле Націнка %
заповниться автоматично. Якщо нам не відома ціна закупівлі товару, тоді потрібно зняти
галочку навпроти Закупівля товару, всі інші поля пропадуть і залишиться ввести тільки
Ціна в роздріб і натиснути на кнопку Записати
Таким чином, Ви навчилися оприбуткувати новий товар.

6.5

Розподіл товарів по торгових точках
Після введення товару в прихід, є можливість здійснити його розподіл по торгових

точках, якщо в торговельній мережі їх кілька.
Розподіл проводиться з форми Документ - Прихід товару, при відкритому документі
приходу - по кнопці Розподілити товар по точках

( "Ctrl + R") (Мал. 1). Таким

чином, відкривається форма Розподіл товарного приходу по торговим точкам, де
відображається весь перелік товару в приході.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Далі, необхідно вказати, який тип документів буде створено після розподілу товару:
внутрішнє переміщення або прихідні накладні. Для цього, у вікні, заходимо в пункт меню
Налаштування - Параметри - відкриється вікно Налаштування форми розподілу товару
прибуткової накладної (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.0)
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В поле Тип документа розподілення за замовчуванням встановлено Створювати
внутрішні передачі

. При розподілі товару створюються накладні внутрішнього

переміщення.
Перемикач Формувати по 1 накладної в день для кожної торгової точки дозволяє
робити розподіл товару з кількох прихідних накладних в одну накладну внутрішньої
передачі. Система буде створювати по одній накладній внутрішньої передачі на кожну
торгову точку. Всі приходи за день будуть розподілятися в ці накладні.
Перемикач Створювати накладні на склад "Товар в дорозі" - створені накладні
будуть формуватися на вказаний склад "Товар в дорозі".
Перемикач Створювати накладні відкладеними - створені накладні будуть
відкладеними.
Перемикач Враховувати товари в відкладених внутрішніх передачах, не діючих
приходах та не прийнятих накладних на склад Товару у дорозі - потрібно вибрати типи
документів, які будуть враховуватися при підрахунку кількості товару на складі відправника
і на складах одержувачів. Для вибору документів перейдіть в пункт меню потрібно вибрати
типи документів, які будуть враховуватися при підрахунку кількості товару на складі
відправника і на складах одержувачів. Для вибору документів натисніть кнопку Параметри
обліку відкладених накладних
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Мал. 3 (Версія програми 2022.0.0)

Дана форма містить наступні настройки:
· Враховувати не діючі прибуткові накладні;
· Враховувати не прийняті накладні на склад "Товар в шляху";
· Враховувати відкладені внутрішні передачі (прибуткові та (або) витратні).

Налаштування Завжди вказувати комірника - встановлює обов'язковість заповнення /
вибору комірника для створення документа внутрішньої передачі. Якщо настройка
включена, то при виконанні дії Розподілити товар відображається інформаційне
повідомлення для підтвердження розподілу і поле для вибору комірника (обов'язкова умова
для створення документа внутрішнього переміщення).
Перемикач Розтягнути колонки на весь екран автоматично зробить ширину кожної
колонки такої, щоб загальна ширина всіх колонок була такою ж, як і ширина описуваної
форми.
Перемикач Друкувати етикетки тільки з власним штрих-кодом. При активній
налаштування, на друк виводитимуться етикетки на товари тільки з власним штрих-кодом.
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При включеному перемикачі Відображати тільки необхідну інформацію, буде
відображатися тільки кількість товару, що розподіляється, без кількості в наявності і сум
надходжень.
У блоці Центри обліку за допомогою галочок можна вимкнути\включити
відображення всіх центрів обліку торгової мережі на формі Розподіл товарного приходу по
торговим точкам.
Для розподілу товару, в клітинку колонки Кількість надходж., потрібної торгової
точки, внести передану кількість того товару, на якому в даний момент блимає курсор. Так
розподіляється весь товар списку по всіх торгових точках. У правій частині вікна в колонці
Кількість залиш., відображається кількість товару, що залишився на центрі обліку, на який
надходив товар. Після заповнення всіх колонок з кількістю товару, необхідно натиснути
кнопку Розподілити товар по торгових точках

. Система зробить запит про створення

накладних передачі товару. При натисканні на кнопку Так, автоматично створяться накладні
внутрішнього переміщення. Тобто, для центру обліку на який приходується розподілений
товар це будуть видаткові накладні, для центрів обліку на який товар надходить в результаті
переміщення, будуть створені прибуткові накладні.
Переглянути всі створені внутрішні переміщення можна за допомогою кнопки
Внутрішні передачі

на формі редагування Розподіл товарного приходу по торговим

точкам.
Накладні про переміщення товару можна роздрукувати за допомогою кнопки
(Надрукувати передавальні накладні роздріб, Надрукувати передавальні накладні Опт
+ роздріб). У першому випадку, роздрукуються накладні тільки з роздрібною ціною товару,
у другому - роздрукуються накладні з роздрібної та оптової ціною.
При натисканні на кнопку

(Передати всі залишки накладної на одну торгову

точку) можна передати всю кількість товару, яке знаходиться в колонці Кількість залиш. в
ту колонку даної форми, в який на даний момент знаходиться курсор.
Для того, щоб при розподіленні товару створювалися прибуткові накладні, необхідно в
поле Тип документа розподілення (Мал. 3 (1)) вибрати Створювати прибуткові накладні
. Після чого, вікно налаштування прийме такий вигляд (Мал. 4).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1149

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Особливістю даного режиму є те, що можна активувати налаштування Приходувати
кожний товар унікальним (Мал. 4 (2)). Якщо даний перемикач активовано, то при
розподіленні товару по торгових точках для кожної одиниці товару, що розподілється,
створюється новий товар з унікальним штрих-кодом і назвою. До опису товару додається
префікс центру обліку (куди надходить товар) і порядковий номер. Префікс центру обліку
вказується після натискання на кнопку Налаштувати (Мал. 4 (3)). Після чого відкриється
вікно Налаштування створення унікальних товарів для складу одержувача розподілу
(Мал. 5), в якому необхідно вказати префікс для кожного центру обліку у відповідній
колонці і натиснути кнопку Записати.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Після вказівки всіх перерахованих вище налаштувань, натискаємо Записати

.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Після заповнення всіх колонок з кількістю товару, необхідно натиснути кнопку
Розподілити товар по торгових точках

. Програма зробить запит про створення

накладних розподілу товару. При натисканні на кнопку Так, автоматично створяться
прибуткові накладні на Центр обліку, куди переміщується товар. Відповідно, кількість
товару в основному приході зменшиться на розподілену кількість. Всі документи,
включаючи первинну накладну, об'єднуються в партію поставки. У разі, якщо в шапці
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основний прибуткової накладної вказана партія поставки, то всі документи розподілу будуть
відноситься до даної партії поставки.
Переглянути всі створені прибуткові накладні можна за допомогою кнопки Реєстр
прихідних накладних

, після натискання на яку відкриється однойменне вікно.

Роздрукувати прибуткові накладні можна за допомогою кнопки Надрукувати
накладні

.

За допомогою кнопки Друк залишків товару накладної

можна надрукувати

залишки товару накладної.
Також на цій формі при необхідності можна роздрукувати етикетки на товар. Для цього
необхідно встановити курсор в будь-яку колонку, що відноситься до торгової мережі, для
якої необхідно надрукувати етикетки і натиснути на кнопку Надрукувати етикетки на
товари

(Друкувати етикетки для поточного центру обліку, Друкувати етикетки для

всіх центрів обліку - для друку етикеток виділених товарів для всіх центрів обліку, куди
виконується розподіл), або встановити курсор в колонці Кількість залиш. для друку
етикеток товару, що залишився.
При натисканні на кнопку Видалити

можна видалити всі створені приходи на

Центри обліку розподілу і відновити кількість товару в первинному документі.
Кнопка Закрити

закриває форму розподілу товарного приходу.

Варто зазначити, що для дій Розподілити 1 товар по точкам
товар по торгових точках

,

,

; Розподілити

в режимі приходу змінюються піктограми в залежності

від режиму розподілу, за допомогою яких видно, які документи будуть створені після
розподілу товару по торгових точках:
·

- встановлений Тип документа розподілу - Створювати внутрішні передачі;

·

- встановлений Тип документа розподілу - Створювати прихідні накладні.

Аналогічно змінюються піктограми дій на формі Розподіл товарного приходу по
торговим точкам (Мал. 1, Мал. 6).
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Реалізація

Виберіть пункт меню Документ - Реалізація. Документ реалізації створюється
автоматично.
1) Перед введенням товару вкажіть, якщо необхідно, клієнта. Для цього зчитайте
сканером штрих-код дисконтної картки клієнта. Вибір і введення клієнта для реалізації
здійснюється кнопкою Вибір клієнта

(клавіші "Ctrl + K").

2) Список товару формується зчитуванням штрих-коду товару. Якщо кількість товару
більше 1, то можна зчитувати штрих-код кожної одиниці товару або кнопкою Змінити ("F3")
викликати форму Склад реалізації і вказати кількість товару, що продається в поле
Кількість.
3) Товар можна вказати без сканера вибираючи його зі списку на складі (кнопки Вибір
товару зі складу

"F11" або Вибір товару зі складу за видами товару

У вікні, що з'явилося, виберіть потрібний товар і натисніть кнопку

"Ctrl + F11").
.

Також можна скористатися багаторядковим вибором товару зі складу (CTRL + Q). Якщо
вибрати один товар на складі і натиснути клавіші (CTRL + Q), відкриється вікно Введення
кількості товару Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо виділити кілька товарів і натиснути комбінацію клавіш (CTRL + Q), відкриється
вікно (Мал. 2), в якому є можливість вказати в якій кількості буде додано товар в
реалізацію:
· По одній одиниці
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· В кількості на складі
· Задати кількість

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Після формування списку товару для реалізації, зробіть оплату товару (кнопка Сплатити
або клавіша "F6"). З'явиться вікно Оплата (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Клієнт може оплачувати товар трьома способами:
А) Готівкою. Тоді введіть суму оплати в полі Отримано і натисніть на кнопку
ОПЛАТИТИ. (У разі, якщо в полі Отримано введена сума більша, ніж вартість товару, тоді
в поле Решта, автоматично відобразиться розмір решти, яку продавець повинен повернути
покупцеві). Товар буде оплачений;
Б) Безготівковим розрахунком. Для цього у вікні Оплата, поставте галочку, лівіше
напису Безготівковий розрахунок. Вікно Оплата має розширитися (Мал. 4) і в полі На
розрахунковий рахунок, за допомогою меню, що випадає, виберіть Ваш розрахунковий
рахунок, куди мають надійти гроші. Натисніть кнопку ОПЛАТИТИ. Товар буде оплачений.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

В) Кредит (даний спосіб оплати можливий тільки для іменованих клієнтів). Для цього у
вікні Оплата, поставте галочку лівіше напису Безготівковий розрахунок. Вікно Оплата має
розширитися (Мал. 2) і в полі На розрахунковий рахунок, за допомогою меню, що
випадає, виберіть Ваш розрахунковий рахунок, куди мають надійти гроші, а потім
встановіть галочку Кредит. У списку Банк-платник (контроль платежу), виберіть банк,
який буде оплачувати товар. Натисніть кнопку ОПЛАТИТИ. Вносити оплати можна в
пункті меню Оплата - Фінансовий документ - Контроль платежів по кредитах для
покупців.
Є можливість швидкого ручного введення цифр і введення зі сканера. Вважається, що
введення було здійснено зі сканер а, якщо р ізниця між кількістю цифр , введених
одномоментно, і кількістю введених р аніше цифр , більше або дор івнює 7 для цілої частини
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введеного значення або р ізниться хоч на один символ для др обової частини. Мінімальний
розмір штрих-коду коду прийнятий 8 цифр.
Якщо було введено значення виду "55," і в положенні курсору після коми просканувати
ШК сканером - відобразиться помилка. У разі, якщо введено "55,5" і в положенні курсору
після останньої цифри (після коми) просканувати ШК сканером - оплата може пройти без
помилки. Це пов'язано з форматом поля введення і є особливістю алгоритму, тобто не є
помилкою. У такій ситуації оплату буде проведено, а в сумі оплати 55,5Х на місці "Х" буде
стояти перша цифра ШК.
Більш детально про форму Реалізація читай тут.

6.7

Повернення

Для повернення товару, необхідно зайти в пункт меню Документ - Повернення.
Повернення також можна здійснити з форми Реалізація, потрібно лише натиснути на кнопку
Повернення

в правому верхньому кутку панелі або клавішею "F12". Перед

Вами відкриється вікно Повернення (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Пр имітка: Якщо в Налаштуваннях - Пар аметр и - закладка Загальні встановлений
пер емикач Пов'язувати р еалізацію з пр одавцем, а в полі Реєстр ація пр одавця обр ано Д ля
кожної р еалізації, в такому випадку пр и повер ненні товар у, пр одавцеві спочатку необхідно
сканувати свій бейдж, або ввести цифр и штр их-кода вр учну. Якщо в полі Реєстр ація
пр одавця вибр аний пункт Пр и вході в пр огр аму, то усі повер нення будуть автоматично
належати пр одавцеві, який сканував свій бейдж пр и вході в пр огр аму.
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Для повернення по чеку:
На формі Документ - Повернення, скануйте штрих-код чека. В переліку, який
відобразився, вкажіть товар для повернення, для чого поставте позначку (галочку) в поле
лівіше товару (іншим способом - виділіть товар і натисніть кнопку Вибрати (клавіша
""пробіл)). Натисніть кнопку Повернути товар (клавіша "Enter"). Потім на формі
Повернення, натисніть кнопку Повернути гроші ("F6") та у вікні натисніть кнопку Гроші
повернені. Якщо потрібно роздрукувати чек повернення, поставте галочку лівіше надпису
Друкувати чек повернення.
За вибором чека:
На формі Документ - Повернення натисніть кнопку Вибрати чек для повернення.
Відобразиться Перелік витрат, в якому необхідно вибрати необхідну реалізацію. Далі вибір
товару для повернення аналогічний вищевказаному пункту.
Повернення без чека:
1) Для повернення по дисконтній картці, спочатку створіть документ повернення
(кнопка Створити повернення або клавіші "Ctrl + F4"). Для цього зайдіть в пункт меню
Документ - Повернення. Потім скануйте штрих-код дисконтної карти. З'явиться запис
клієнта в верхній частині панелі. Для вибору товара, натисніть кнопку Вибрати з переліку
реалізацій ("F11"). В переліку оберіть товар для повернення та, при необхідності, поверніть
гроші клієнту.
2) Для повернення товара від неіменованого в системі клієнта без чека, на формі
Повернення створіть документ повернення, кнопкою Створити повернення (клавіші "Ctrl+
F4"). Потім скануйте штрих-код товара. Відкриється форма Перелік реалізацій, де
необхідно вибрати необхідну реалізацію товара. Іншим способом, без сканування штрихкода, за допомогою кнопки Вибрати з переліку реалізацій ("F11"), з переліку реалізованих
товарів оберіть товар для повернення. При цьому, у вікні Перелік реалізацій необхідно
ввімкнути перемикач Продажі "Покупцеві" для відображення реалізацій неіменованим
клієнтам. Після вибору товара, поверніть гроші клієнту (кнопка Повернути гроші або
клавіша "F6").
При натисканні на кнопку Змінити параметри документа

, можна прикріпити

файли складського документа (Мал. 2) натиснувши на кнопку Файли документа
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Більш детально про форму Повернення читай тут.

Повернення браку

6.8

Для складання акта повернення бракованого товару, виберіть форму Документ Повернення браку.
Для введення документа списання бракованого товару, необхідно натиснути кнопку
Додати

. При цьому, відкриється вікно Акт браку (Мал. 1), в якому необхідно ввести

параметри документа.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Поля Дата, Період, Номер заповнюються автоматично. При необхідності, значення в
цих полях можна змінити.
Введіть постачальника в поле Постачальник, для чого виберіть його зі списку або з
довідника, попередньо ввівши в довідник дані постачальника (кнопка Довідник

).

Вкажіть зі списку Валюту та Підприємство (не обов'язково). При необхідності, залиште
Коментар у відповідне поле.
Вар то відзначити, що якщо валюта акту бр аку не відповідає національній валюті,
то на фор мі Акт бр аку(Мал. 3) будуть відобр ажені колонки Ціна в нац. валюті і Сума в
нац. валюті, а на фор мі Поставки товар у від ... (Мал. 4) - колонка Ціна в нац. валюті.
При натисканні на кнопку Файли документа

, можна прикріпити файли

складського документа (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Після введення необхідних параметрів натисніть кнопку Записати

.

Після цього відкриється вікно Акт браку№ ... для (найменування постачальника)
для додавання бракованого товару (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб ввести товар в документ, натисніть кнопку Вибрати товари

. При

цьому відкривається вікно Поставки товару від ... (Мал. 4), де відображається перелік
товару від зазначеного в документі постачальника.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Для відображення списку натисніть кнопку Оновити

або клавішу F5.

У цьому списку, в графі Кількість браку, в потрібному рядку, вкажіть кількість
бракованого товару, а в графі Опис браку введіть причину відбракування.
Якщо включений перемикач Всі центри обліку, то в переліку товарів будуть
відображені товари, які поставлялися на центри обліку, відмінні від поточного центру обліку
та з яких була внутрішня передача на поточний центр обліку. Варто зазначити, що
відображаються товари тільки тих центрів обліку, які доступні користувачеві. Також буде
відображена колонка Центр обліку док-та приходу, в якій буде вказано центр обліку, куди
даний товар буд оприбуткований.
Після вибору кількості бракованого товару натисніть кнопку Вибрати. Зазначені
товари відобразяться у вікні Акт браку № ... (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Є можливість роздрукувати документ за допомогою кнопки Друк
експортувати в Excel після натискання на кнопку Експорт

або

.

При поверненні браку, якщо по товару ведеться гарантійний облік, для кожної одиниці
товару запитується серійний номер, при цьому в складі акту браку такий товар
відображається окремим рядком. Варто зазначити, що зміна кількості браку для товара
гарантійного обліку недоступно. Також, на формі Акт браку № (Мал. 5) при активованої
додаткової

функції

Облік гарантійного товару за серійними номерами, буде

відображатися колонка Серійний номер. Для відображення поля Серійний номер в
друкованій формі Акт браку, в відповідний шаблон друку необхідно додати данне Серійний
номер. Як налаштувати шаблон друку див. тут.
Створені акти браку відображаються на формі Повернення браку. Перелік
документів (Мал. 6).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

Торгсофт 2022.0.17

1163

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

При необхідності можна змінити або видалити акт браку, використовуючи кнопки
Змінити

6.9

і Видалити

відповідно.

Списання товару

Іноді, власнику магазину (-ів), необхідно списати товар, наприклад, якщо у товару
закінчився термін придатності, він з якихось причин вийшов з ладу, або даний товар
необхідний власнику магазину для власних потреб. В програмі Тор гсофт передбачений
режим списання (Документ - Списання товару зі складу). При виборі даного пункту меню
відкриється вікно Списання товару зі складу (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

У правому нижньому куті екрана відкриється віконце з фото товару, якщо є. Варто
відзначити, що дане віконце можна змінювати в розмірі і "перетягувати" в будь-яке місце в
даному вікні.
Для створення нового документу списання, необхідно натиснути на кнопку Нове
списання

. При цьому, відкриється вікно Документ списання (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Файли документу

, можна прикріпити файли складського

документа, як описано в режимі "Повернення".
Поля Період, Дата, Номер заповнюються автоматично. При потребі, користувач може
поміняти значення в цих полях. В поле Списання, за допомогою випадаючого списку, або
створивши нового контрагента, користувач вказує, на кого або на що буде проводитися
списання товару. За замовчуванням в випадаючому списку доступні два пункти Списання та
Списання інвентаризації. Крім того, поле Списання можна заповнити за допомогою
кнопки Довідник. При натисканні на цю кнопку, відкриється форма Контрагент, в якій в
полі Категорія буде фіксоване значення Списання, а отже будуть відображатися тільки ті
контрагенти, у яких зазначено в полі Категорія - "Контрагент". Після вказівки потрібного
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контрагента, користувач повинен натиснути на кнопку Вибрати, щоб обрати цього
контрагента в поле Списання на формі Документ списання. В поле Зі складу буде
зафіксований поточний об'єкт обліку, тобто той об'єкт обліку з якого буде здійснюватися
списання товару. Після заповнення всіх полів, необхідно натиснути на кнопку Записати.
Для додавання товару в акт списання, користувач може сканувати товар, або вибирати
його вручну за допомогою кнопок Вибір товару зі складу
товару

і Вибір зі складу за видами

. При скануванні, товар буде додаватися до акту списання в кількості однієї

штуки. При натисканні на кнопку Вибір товару зі складу, відкриється форма Стан складу,
де вказавши потрібний товар, необхідно натиснути на кнопку Вибрати, для його додавання в
акт списання.
Пр имітка. Як тільки товар потр апив в документ, він уже вважається списаним з
об'єкту обліку.
На формі Списання товару зі складу у відповідних колонках відображається інформація
про назву товару, його штрих-код і артикул, також відображається інформація про кількість
списаного товару, його роздрібна ціна, собівартість, сума в грошовому еквіваленті і його
кількість, яка залишилась на складі.
За допомогою кнопки Вибрати існуючий документ

, є можливість відкрити для

редагування той чи інший раніше створений документ списання. При натисканні на кнопку,
відкриється форма Перелік витрат з фіксованим пунктом Списання в полі Вид. Вказавши
потрібний період, користувач може виділити потрібну накладну і натиснути на кнопку
Вибрати, по центру внизу екрану.
За допомогою кнопки Змінити параметри

, можна змінити параметри створеного

документу. Іншими словами, перепризначити напрямок даного акту списання.
За допомогою кнопки Розрахунок собівартості

, можна перерахувати собівартість

товару доданого до акту списання. Це необхідно, зокрема, для того, щоб товар списався з
правильною собівартістю. Списання товару відбувається не по роздрібній або закупівельній
ціні, а саме за собівартістю.
При натисканні на кнопку Змінити закупівельну ціну

, відкриється вікно

Закупівельна ціна товарів. У ньому можна вказати дату закупівлі даного товару, валюту в
якій він закуповується і ціну закупівлі в відповідних полях. Буде створена прихідна накладна
з нульовою кількістю даного товару, яка не буде впливати на поточний стан складу і її не
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слід видаляти. Після заповнення всіх необхідних полів, потрібно натиснути на кнопку
Записати. Зазначена закупівельна ціна товару буде змінена.
При натисканні на кнопку Друк

, користувач може роздрукувати два види акту

списання: за собівартістю або за роздрібними цінами. Також, є Налаштування друку
накладної (Мал. 3) - дає можливість користувачеві виконати сортування товару по одному з
вибраних варіантів, що надає звіту зручну для перегляду, підрахунку і т.п.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Зберегти для завантаження в прихід

, користувач може

зберегти документ списання в файл, як за останньою закупівельною ціною, так і за
собівартістю. Іншими словами, при завантаженні даного файлу в прихідну накладну в поле
Ціна закупівлі впишеться відповідна ціна товару, яка була вказана при збереженні акту
списання. Дана дія необхідна, якщо мова йде про роботу кількох магазинів пов'язаних в одну
торгівельну мережу, але у кожного з магазинів торгівельної мережі свій власник і прибуток
розраховується не спільно, а у кожного власника свій, зі свого магазину.

6.10

Внутрішня передача

Часто при веденні обліку і торгівлі на різних торгових точках (магазинах), користувачеві
необхідно робити внутрішні переміщення товару з магазину в магазин. Це буває необхідно,
наприклад, коли є один загальний склад, куди надходить товар і кілька магазинів, на які
товар привозять з основного складу після його оприбуткування, або якщо в одному з
магазинів будь-якої товар закінчився, а в іншому цього ж товару в надлишку. Для цього в
програмі передбачений режим внутрішньої передачі. Для створення такого документа
необхідно зайти в пункт головного меню Документ - Внутрішня передача.
Відкриється вікно Внутрішнє переміщення. Для створення нового переміщення,
необхідно натиснути на кнопку Нове переміщення
передача (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Файли документу

, можна прикріпити файли складського

документа, як описано в режимі "Повернення".
В полі Одержувач, необхідно вибрати з допомогою меню, що випадає той об'єкт обліку,
на який потрібно передати товар. В полі Відправник вказаний поточний об'єкт обліку, тобто
той, з якого товар буде переміщатися. Поля Період, Дата, Номер заповнюються
автоматично, в разі потреби їх можна змінити. Також є перемикач Товар в дорозі. Якщо
поставити галочку, відкриється додаткове поле Дата доставки, в якому потрібно вказати
дату доставки товару. Варто відзначити, що додано Рольове керування перемикача Товар в
дорозі на формі редагування "Внутрішня передача", а також в пункті меню Налаштування Параметри - Загальні - додано налаштування "Створювати внутрішні передачі на склад
Товар в дорозі за замовчуванням".
При необхідності можна вказати Комірника. На формі Реєстр внутрішніх передач
відображається відповідна колонка і можна відфільтрувати список накладних за комірником,
вказавши потрібного в фільтрі. Це дозволить комірнику простіше знаходити накладні, з
якими він повинен працювати. Також в шаблон внутрішньої накладної можна додати змінну
Комірник для відображення інформації про комірника в друкованій формі накладної.
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Якщо встановити перемикач Використовувати обмеження за видами товару, з'явиться
додаткова кнопка Налаштувати. При натисканні на неї відкриється вікно в якому необхідно
вказати, які види товару допустимі для внутрішнього переміщення. Якщо стоїть галочка
Формувати коментар за обраними видами товару, після вибору необхідних видів товару і
натисненні на кнопку Записати, буде сформований список дозволених видів товару в поле
Коментар.
Вар то зазначити, що в шаблон др укованої фор ми накладної можна додати змінну
Коментар . Після додавання цієї змінної в др укованій фор мі накладної можна буде бачити
інфор мацію, залишену в полі Коментар .
Після заповнення всіх полів, необхідно натиснути на кнопку Записати. При цьому буде
створена "шапка" накладної внутрішнього переміщення, наприклад, як на Малюнку 2.
Мал. 2 Не стоїть галочка Товар в дорозі

Мал. 3 Стоїть галочка Товар в дорозі

Для більш оперативного створення внутрішніх передач і підстановки необхідного центру
обліку додана можливість автоматичного підставляння центру обліку, в залежності від того,
де зареєстрований співробітник. При скануванні бейджа співробітника в поле ШК/Арт буде
відкриватися повідомлення в якому необхідно вибрати З якого і На який центр обліку буде
створений документ внутрішнього переміщення (Мал. 4). (якщо співр обітник з поточного
центр у обліку, буде підставлений поточний центр обліку в поле "З центр у обліку", якщо не з
поточного - в поле "На центр обліку") .

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Для додавання товару в документ, користувач може сканувати штрих-код на товарі, або
вибирати товар вручну. При скануванні штрих-кодів, товар в документ буде додаватися по
одній одиниці. Для вибору товару вручну зі складу, користувач може використовувати дві
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кнопки Вибір зі складу за видами товару або Вибір товару зі складу. При натисканні на
першу кнопку - відкриється вікно Залишки товару на складі, де товар буде відображатися
за належністю до обраної гілки дерева в лівій частині вікна, клікнувши по товару в правій
частині, користувачеві потрібно натиснути на кнопку Вибрати для додавання товару на
форму Внутрішнє переміщення. При натисканні на другу кнопку Вибір товару зі складу відкриється вікно Стан складу. Вибравши і клікнувши по потрібному товарі, користувач
повинен натиснути на кнопку Вибрати, для додавання товару в документ внутрішнього
переміщення. Кількість переміщуваного товару можна змінити, двічі клікнувши по обраному
товарі і в полі Кількість - вказати необхідну кількість. У цьому ж вікні, у відповідному полі,
користувач може змінити ціну продажу товару, яка буде застосована до нього (товару) в
магазині, на який надходить внутрішнє переміщення.
Пр имітка. Як тільки товар потр апив в документ, він уже вважається пер еміщеним з
одного об'єкта обліку на інший.
Зверніть увагу, коли по товару ведеться Гарантійний облік (не плутати із строгим), то
при додаванні товару (якщо стоїть в Налаштування - Параметри - Облік - Пошук товару
(За серійним номерам)) з пункту Стан складу або скануванням ШК/Артикула - введення
серійних номерів не запитується. У всіх інших випадках буде проводитися додавання такого
товару з усіма процедурами.
На формі Внутрішнє переміщення (Мал. 5) у відповідних колонках відображається
інформація про назву переміщуваного товару, штрих-код і артикул. Крім того,
відображається інформація про кількість переміщуваного товару, роздрібну ціну одержувача
і роздрібну ціну відправника, оптову ціну та ціну зі знижкою. Також для більш зручного
розпізнавання товару, якщо у нього є фото, воно буде відображатися в правому нижньому
кутку. Варто відзначити, що дане віконце можна змінювати в розмірі і "перетягувати" в будьяке положення в даному вікні.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо стояла галочка Товар в дорозі, то далі переходимо на той центр обліку, куди
відправляли товар. Заходимо в пункт меню Склад - Товар у дорозі. У вкладці Накладні
вибираємо накладну і натискаємо на кнопку Перевірити накладну. У вікні, натискаємо
подвійним кліком на товар і вводимо кількість товару, яке прийшло. Повторюємо операцію
по всіх позиціях, після чого натискаємо кнопку Закрити накладну, закриваємо її. Після
того, як прийняли товар, натискаємо на кнопку Прийняти накладну. Якщо товару прийшло
менше ніж в накладній, або більше, з'явиться повідомлення про те, що були розбіжності в
накладній і буде запропоновано надрукувати звіт розбіжності. Після чого буде закрита
накладна і зміни в ній будуть заборонені. При натисканні на кнопку Прийняти накладні,
з'явиться повідомлення про те, що в накладній є товари, за якими перевірена кількість не
збігається з кількістю в документі і будуть створені коригувальні документи, натискаємо
Так. Накладна прийнята, товар з'явився на складі.
У разі, якщо потрібно внести зміни, потрібно натиснути на кнопку Відмінити прийняття
накладної та внести зміни. Після введення змін, натискаємо Прийняти накладну.
Варто звернути увагу на те, що в пункті меню Налаштування - Параметри - вкладка
Загальні - додана налаштування "Створювати внутрішні передачі на склад Товар в дорозі за
замовчуванням". Якщо встановлено даний перемикач, то всі внутрішні передачі будуть
створюватися автоматично на склад "Товар в дорозі".
Вар то зазначити, якщо встановити пер емикач в пр авому вер хньому куті вікна
Збер ігати відпр авника для товар у в дор озі (Мал. 6) , то пр и пр ийнятті накладної
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створ юється звор отна накладна зі складу Товар в дор озі на відпр авника і створ юється
пр яма накладна від відпр авника до одер жувача.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Для того щоб вибрати відкладену накладну (щоб створити відкладене внутрішнє
переміщення, використовуйте кнопку Стан передачі

(Діє, Відкладена)) внутрішнього

переміщення, для її редагування існує кнопка Вибрати існуючу передачу

. При

натисканні на кнопку, відкриється вікно Реєстр внутрішніх переміщень (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)
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Вказавши необхідний період, користувач може вказати необхідну накладну і натиснути
на кнопку Вибрати, по центру внизу екрану, або здійснити Перевірку прибуткової
накладної

. При натисканні на цю кнопку відкриється вікно Перевірка кількості товару

за накладною (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні проводиться перевірка накладної, після перевірки необхідно натиснути на
кнопку Застосувати результат перевірки до накладної

і якщо натиснути на кнопку

Закрити накладну, то змінити кількості товарів буде неможливим, така накладна
вважається чинною. Якщо накладна не закрита, то можна відкрити її на редагування, де
можна змінювати вміст і кількість товару.
При натисканні на кнопку Друк накладної

, є можливість роздрукувати три види

накладних: Роздрібну накладну, Оптово-роздрібний і накладну із закупівельною і
роздрібною ціною.
Для сортування товарів по Артикулу, Назві товару в друкованій формі, необхідно
провести налаштування шаблону Друк накладної - Налаштування друку документа (Мал.
9) встановити перемикач Методу сортування товарів навпроти відповідного запису Артикул, Назва товару.
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Завантажити з терміналу збору даних

, користувач може

завантажити список переміщуваного товару з терміналу збору даних.
При натисканні на кнопку Змінити ціну

- відкриється вікно Ціна продажу для

"центру обліку" (Мал. 10).

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

В полі Роздрібна ціна буде вказана поточна роздрібна ціна на товар, яку при потребі,
користувач може змінити. Дана ціна буде актуальна для об'єкта обліку, куди передається
товар. Крім того, якщо зняти галочку з перемикача На товар не поширюється знижка, то
стає видимим поле % знижки на товар. У ній, користувач вказує відсоток знижки,
автоматично в поле Ціна зі знижкою розрахується ціна зі знижкою. В поле Оптова ціна,
можна вказати оптову ціну на даний товар. Варто повторитися, що дані ціни будуть
актуальні тільки для об'єкта обліку, куди передається товар. Після заповнення всіх
необхідних полів, необхідно натиснути на кнопку Записати.
Версія 2022
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На формі Внутрішнє переміщення, після натискання на кнопку Друк етикеток, можна
роздрукувати ту кількість етикеток, скільки одиниць товару потрапило в даний документ.

6.11

Робота з ПДВ
Будь-який підприємець створює свій бізнес з мрією про його сталий розвиток. На

якомусь з етапів такого розвитку перед підприємцем може виникнути питання про перехід на
використання ПДВ. З якими проблемами в цьому випадку зіткнеться підприємець? Чи
доведеться йому шукати іншу програму обліку та управління своїм бізнесом?
Ні, якщо він використовує програму Тор гсофт. У нашій програмі реалізований
простий, але цілком функціональний облік ПДВ.
Податкова накладна - головний документ у взаєминах платників ПДВ. Тор гсофт
працює, як з ПДВ, так і без нього. Вашій увазі пропонується розглянути, які функції
програма може виконувати при роботі з ПДВ:

§ Створювати і друкувати податкові накладні;
§ Друк податкової накладної при реалізації товару;
§ Вибір відповідальної особи при друку податкової накладної
Це необхідно для ідентифікації людини, який виписав накладну в разі, якщо виникнуть

будь-які питання щодо складання накладної;

§ Змінення форми для друку податкової накладної
Ця функція необхідна в разі прийняття змін на законодавчому рівні в податкову

накладну. У Вас є можливість змінювати форму накладної, тим самим, Ви будете йти в ногу
з часом, не чекаючи оновлення програми, друкувати або зберігати накладні в новому
шаблоні.

§ Экспортувати податкові накладні для бухгалтерських програм, таких як M.E.doc, що
дозволить Вам швидко і зручно відправляти звіти через Інтернет в необхідні
інстанції, наприклад в податкову службу;

§ Створювати додаток до податкової накладної у разі повернення товару
Багато стикаються з проблемою - що робити після того, як продали клієнту товар і
надрукували податкову накладну, а через кілька днів клієнт повертає цей товар? У програмі
Тор гсофт передбачений і такий варіант. Проходимо процедуру повернення товару. Після
того, як повернули гроші клієнту, можемо створити коригувальний розрахунок до
податкової накладної (Додаток 2 / Додаток 2);

§ Вести облік виписаних податкових накладних
Робиться це для того, щоб:
- можна було відправити в будь-який момент накладні в податкову службу, шляхом

формування накладної в формат «XML», або «Excel».
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- роздрукувати в будь-який момент, натиснувши на однойменну кнопку «Друк
податкової накладної».

6.11.1 Питання пов'язані з ПДВ
Тут ми розглянемо загальні питання пов'язані з ПДВ.
· Що таке ПДВ?
· Що таке податковий кредит?
· Що таке податкове зобов'язання?
· Хто може бути платником ПДВ в Україні?
· Яку суму платить платник ПДВ?
· Яка ставка ПДВ згідно з ПКУ (Податковий Кодекс України)?
· На які товари встановлюється ставка ПДВ?
· Як змінити ставку ПДВ у накладній?
· Як розраховується ціна з ПДВ в прибутковій накладній?

6.11.1.1 Що таке ПДВ?

ПДВ (Податок на Додану Вартість) - це непрямий податок, який включається у
вартість товару або послуги і оплачується покупцем, але в бюджет перераховується
продавцем. В Україні, податок на додану вартість регламентований в V розділі Податкового
кодексу України (далі ПКУ). Податок на додану вартість складається з двох складових
частин: податкового кредиту та податкового зобов'язання.
6.11.1.2 Що таке податковий кредит?

Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове
зобов'язання звітного періоду.

6.11.1.3 Що таке податкове зобов'язання?

Податкове зобов'язання - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником у
звітному періоді. Це та сума податку, яку суб'єкт господарювання нараховує на вартість, яку
він додає до товару, для того, щоб реалізувати його з вигодою для себе, тобто отримати
прибуток.
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6.11.1.4 Хто може бути платником ПДВ в Україні?

З урахуванням ст. 180 Податкового кодексу України, для цілей оподаткування
платником ПДВ є будь-яка особа, яка:
· Здійснює господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням

платника податку в порядку, визначеному ст. 183 Податкового кодексу;
· Зареєстроване або підлягає реєстрації платником податку;
· Ввозить

товари на митну територію України в обсягах, що підлягають

оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків при
переміщенні товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу.
Також платником ПДВ для цілей оподаткування може бути особа:
· на яку покладено дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або

часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних
режимів, встановлених митним законодавством;
· використовує, в тому числі при ввезенні товарів на митну територію України,

податкову пільгу не за цільовим призначенням та / або всупереч умовам чи цілям її
надання згідно з Податковим кодексом;
· яке використовує не призначену для неї податкову пільгу.

6.11.1.5 Яку суму платить платник ПДВ?

До бюджету, платник ПДВ, сплачує суму, яка становить різницю між податковим
зобов'язанням і податковим кредитом.

Ось простий приклад:
Підприємець придбав у виробника товар за ціною 1000,00 у.о., де 166,67 - ПДВ.
Продав кінцевому споживачеві по 1200,00, де 200,00 - ПДВ.
Нехай витрати склали 933,33 (де 833,33 - ціна придбання товару у виробника без ПДВ,
100 - витрати, понесені при доставці товару)
Прибуток = доходи (без ПДВ) мінус витрати (без ПДВ) = 1000,00 - 933,33 = 66,67
Що він повинен державі?
1) ПДВ (різниця між податковим зобов'язанням 200,00 і податковим кредитом 166,67)
= 33,33
2) податок на прибуток (нехай 21% від прибутку як в Україні) = 66,67 * 21% = 14,00
Разом = 33,33 + 14,00 = 47,33
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Тепер те ж саме, якщо підприємець є платником єдиного податку за ставкою 5% (як в
Україні):
Дохід = 1200,00
Податок = 1200,00 * 5% = 60,00

6.11.1.6 Яка ставка ПДВ згідно з ПКУ (Податковий Кодекс України)?

Що стосується України (2017 рік):
Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
· 20 відсотків;
· 0 відсотків (операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою

визначаються в ст. 195 ПКУ);
· 7 відсотків (по операціях, пов'язаних з продажем лікарських засобів).

6.11.1.7 На які товари встановлюється ставка ПДВ?

Ставка ПДВ встановлюється на всі товари і послуги однакова. За замовчуванням, в
програмі Тор гсофт, ставка ПДВ встановлена 20%.
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6.11.1.8 Як змінити ставку ПДВ у накладній?

Заходимо в пункт меню Налаштування - Параметри, далі заходимо у вкладку Облік і
вказуємо необхідний % ПДВ, далі тиснемо кнопку Записати

(Мал 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Після того, як ми ввели необхідну ставку, для того, щоб ставка діяла на прибуткову
накладну,

потрібно

перезапустити

Перезапустити програму

програму

Тор гсофт,

натисканням

на

кнопку

, яка знаходиться в правому верхньому кутку програми.

6.11.1.9 Як розраховується ціна з ПДВ в прибутковій накладній?

Відпускна ціна = закупівельна ціна + ПДВ + націнка
Тільки при таких налаштуваннях:
1) Налаштування - Параметри - Загальна - ПДВ виключений; Прихід - Чи
оподатковується ПДВ включений; У виді товару - ПДВ ролі не грає.
2) Налаштування - Параметри - Загальна - ПДВ включено; Прихід - Чи оподатковується
ПДВ включений; У виді товару - ПДВ включений (потрібно перерахувати ціни).
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Всі інші варіанти (закупівля з ПДВ) будуть розраховані як:
Відпускна ціна = закупівельна ціна + націнка
відповідно ПДВ входить в закупівельну ціну.

6.11.2 Друк податкових накладних
Друкувати податкові накладні можливо декількома способами в Торгсофт:
· Друк податкових накладних при реалізації товару або "Торгівлі з випискою рахунку"

6.11.2.1 Друк податкових накладних

Друк податкової накладної при реалізації товару.
Відкриваємо реалізацію, додаємо покупця і додаємо товар для реалізації. Далі тиснемо
Друк - Податкова накладна (Мал. 1)

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Після чого відкриється вікно Податкова накладна (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Поля Дата накладної, Номер накладної, Центр обліку (Продавець) та Одержувач
(Покупець) проставляються автоматично. У разі необхідності їх можна редагувати.
Необхідно зі списку вибрати співробітника, який склав накладну в поле Співробітник, що
склав накладну або вибрати з довідника співробітників після натискання на кнопку
Довідник

. Поля Вид договору і Форма взаєморозрахунків заповнюються автоматично.

Дата договору і Номер договору також проставляються автоматично (якщо Ви вводили їх
при додаванні клієнта). Ці поля також можна редагувати. У разі, якщо накладна залишиться
у продавця, в поле Залишається у продавця (тип причини) необхідно зі списку вибрати
причину (в накладній автоматично підставиться код причини).
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Розширені параметри будуть доступні в разі, якщо буде увімкнено Експорт
податкових накладних в державному стандарті і необхідні для експорту податкових
накладних в державному стандарті (наприклад, для програми Арт-Звіт).
Вводимо всі необхідні параметри і натискаємо Записати.

Зміна форми для друку податкової накладної.
Після чого, ми бачимо стандартну форму перегляду і редагування перед друком (Мал.
3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо натиснути на кнопку Переглянути звіт і закрити форму, нам відкриється
попередня накладна, після того, як ми закриємо перегляд, стандартна форма Підготовка до
друку - закриється, а якщо натиснути на Перегляд звіту, то стандартна форма не закриється.
Розглянемо - Налаштувати звіт.
Якщо ми хочемо змінити що-небудь в звіті - ставимо галочку Налаштувати звіт,
тиснемо на кнопку Налаштування, відкриється форма для редагування Податкової
накладної.
Для початку, від куди беруться всі ці дані. При формуванні даних для податкової
накладної та коригувального розрахунку в області Продавця, Покупця та Співробітника
(який формував документ) діють наступні правила:
Версія 2022
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1) Для Продавця ("Особа (платник податку) - продавець") первинною є інформація,
зазначена в підприємстві - Найменування, Індивідуальний податковий номер (ІПН),
Реєстраційний номер карти платника податку (ІК). При цьому:
· для юридичних осіб:

ШНайменування - назва підприємства (Мал. 4 (1));
ШІПН - індивідуальний податковий номер (Мал. 4 (2));
ШІК - ЄДРПОУ платника (Мал. 4 (3)).
· для фізичних осіб:

ШПІБ - ПІБ керівника (Мал. 4 (4));
ШІПН - індивідуальний податковий номер (Мал. 4 (2));
ШІК - ідентифікаційний код (Мал. 4 (5)), а при його відсутності - ЄДРПОУ (Мал. 4
(3));
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Номер філії (Мал. 4 (6)) і найменування філії вказується для Продавця. Номер філії
для Покупця задається на формі Контрагент у вкладці Додатково. Найменування філії для
Покупця задається через кому в найменуванні контрагента (клієнта).
У разі відсутності будь-якого значення з вищезазначених полів (а також для полів
Телефон (Мал. 5 (2)), Адреса (Мал. 5 (3)), Номер свідоцтва про реєстрацію платника
ПДВ (Мал. 6 (2)), які не відображаються в друкованій формі податкової накладної)
аналогічна інформація може бути взята з даних для центру обліку, зазначеного як Центр
обліку (продавець) (Налаштування - Торгівельна мережа - Центр обліку (продавець))
при створенні документа. При цьому і для фізичних і для юридичних осіб:
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Ш Найменування - Підприємець (вкладка Загальні) (Мал. 5 (1));
Ш ІПН - індивідуальний податковий номер (вкладка Налаштування) (Мал. 6 (1));
Ш ІК - ЄДРПОУ (вкладка Налаштування) (Мал. 6 (3)).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

2) Для Покупця ( "Особа (платник податку) - покупець") інформація береться з
картки клієнта (Маркетинг - Клієнти) - Найменування, Індивідуальний податковий номер
(ІПН), Реєстраційний номер карти платника податку (ІК). При цьому:
· для юридичних осіб:

ШНайменування - найменування (вкладка Загальні) (Мал. 7);
ШІПН - індивідуальний податковий номер (вкладка Інше) (Мал. 8 (1));
ШІК - ЄДРПОУ (закладка Інше) (Мал. 8 (3));
· для фізичних осіб:

ШПІБ - Найменування клієнта (вкладка Загальні) (Рис.7);
ШІПН - індивідуальний податковий номер (вкладка Інше) (Мал. 8 (1));
ШІК - ідентифікаційний код (Мал. 8 (2)), а при його відсутності - ЄДРПОУ (закладка
Інше) (Мал. 8 (3));
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)
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3) Для Співробітника первинною є інформація, зазначена в інформації співробітника
(Налаштування - Співробітник) - ПІБ, Реєстраційний номер карти платника податку (ІК).
При цьому:

ШПІБ - ПІБ (вкладка Загальне) (Мал. 9):
ШІК - Ідентифікаційний код (вкладка Особисті дані) (Мал. 10).

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

При відсутності значення Ідентифікаційний код в інформації співробітника, дана
інформація може бути взята з аналогічного поля для клієнта, зазначеного як контрагент
співробітника (або з поля ЄДРПОУ цього клієнта, якщо значення поля Ідентифікаційний
код не заповнено).
Ознакою того, що продавець чи покупець є платником ПДВ є наявність або відсутність
значення для атрибута Індивідуальний податковий номер у відповідному довіднику.
Залежно від параметрів, зазначених при створенні податкової накладної (код ознаки
для зведеної) або того, чи є покупець платником ПДВ чи ні, поле Найменування може
заповнюватися умовним значенням "Неплатник", поле Індивідуальний податковий номер умовними значеннями "100000000000" або "600000000000 ", а поле Номер реєстраційної
карти платника податку не заповнюватися взагалі. Детальніше - в чинному порядку
заповнення податкової накладної та коректування розрахунку.
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У разі, якщо замість реєстраційного номера картки платника податку використовується
серія і номер паспорта, то серія і номер паспорта повинні бути внесені в поле
Ідентифікаційний номер або ЄДРПОУ (для фізичних осіб) відповідних довідників.
Значення поля Код заповнюється, якщо заповнюється відповідний податковий номер
платника податку (він заповнюється не завжди)
Ознака джерела податкового номера ( "Код" в термінах шаблону) визначається
автоматично, виходячи із значення самого податкового номера за наступним алгоритмом:
1. Якщо податковий номер складається з 8 знаків і всі вони цифрові, то вважається, що
це код ЄДРПОУ та код ознаки матиме значення 1.
2. Якщо податковий номер складається з 10 знаків, то вважається, що це
реєстраційний номер облікової картки платника податку (ідентифікаційний код) та
код ознаки матиме значення 2.
3. Якщо податковий номер складається з 9 знаків, і перші два знаки такого номера "77"
(резидент) або "88" (неризидент) то вважається, що це податковий номер,
присвоєний контролюючими органами для платників податку, які не включені до
ЄДРПОУ та код ознаки матиме значення 3.
4. Якщо податковий номер складається з 8 знаків, і містить не цифрові символи, то
вважається, що це серія + номер паспорта старого зразка (у вигляді паспортної
книжки). Якщо податковий номер складається з 9 знаків, і при цьому перші два
символи не «77" і не "88", то вважається, що це номер паспорта нового зразка (у
вигляді ID-карти). В обох випадках код ознаки матиме значення 4.
Відповідальність за коректність податкового номера цілком і повністю лежить на
користувача.

Друк податкової накладної через режим "Торгівля з випискою
рахунку"
Створюємо рахунок, додаємо в нього товари для реалізації і створюємо за рахунком
видаткову накладну. У вкладці Видаткова накладна натискаємо на Друк - Податкова
накладна (Мал. 7)
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Друк готових податкових накладних.
Для цього заходимо в пункт меню Документ - Облік податкових накладних,
вибираємо зі списку потрібну накладну, після цього натискаємо на кнопку Друк податкової
накладної (Мал. 9).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

6.11.3 Реєстр податкових накладних та експорт
Важливо! Для коректного формування податкової накладної та розрахунку
коригування повинні бути виконані наступні умови (невиконання будь-якого з цих умов
може призвести до некоректних розрахунків даних для податкової накладної):
1. Коди ставок і відсоток ПДВ повинні бути заведені в картці виду товару Мал. 1
(Товарознавство - Вид товару). При цьому відсоток ПДВ для ставки з кодом 7 повинен
бути встановлений 7%, для ставки з кодом 14 - рівним 14%.
2. В Налаштування - Параметри повинен бути встановлений перемикач Враховувати
ПДВ у виді товару (Мал. 2).
3. В Налаштування - Параметри - Облік повинен бути встановлений відсоток ПДВ рівний
відсотку ПДВ за основною ставкою (код 20) у виді товару (20%) (Мал. 3).
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Для того, щоб зробити експорт податкових накладних, наприклад в програму M.E.Doc
або Арт-Звіт, потрібно зайти в пункт меню Документ - Облік податкових накладних вкладка Податкова накладна і зі списку вибрати одну або кілька накладних (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для експорту в M.E.Doc необхідно в поле Експортувати в M. E. Doc як від вказати,
від якої особи буде здійснено експорт: Фізичної або Юридичної. Потім в панелі
інструментів натиснути на кнопку Зберегти в форматі xml для програми M.E.Doc

,

після чого файл буде збережений у форматі xml.
Для експорту в програму Арт-Звіт, необхідно активувати опцію Експорт податкових
накладних в державному стандарті, встановивши галочку відповідного перемикача. Після
активації даної опції будуть відображатися додаткові обов'язкові параметри при створенні і
зміні податкової накладної (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Розширені параметри необхідні для експорту тільки податкових накладних в
державному форматі. При вивантаженні в M.E.Doc дані параметри не використовуються.
Початкове налаштування для експорту податкових накладних в державному форматі:
необхідно щоб в налаштуваннях підприємства (Налаштування - Підприємство) були
заповнені поля "ЄДРПОУ платника" і "Податкова інспекція". Правильність експорту
документів не гарантується для документів, створених до активації налаштування Експорт
податкових накладних в державному стандарті. Якщо ж є необхідність вивантажити такі
документи, то їх необхідно видалити і створити заново.
Після налаштування всіх необхідних параметрів, можна зберегти файл в формат xml,
натиснувши на кнопку Зберегти в форматі xml в стандарті України

.

При необхідності можна змінити дані накладної, використовую кнопку Змінити

Версія 2022

.
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Остання кнопка, яку ми розглядаємо в цій вкладці - це Друк податкової накладної
. Після натискання на цю кнопку буде відкрито вікно для попереднього перегляду друку,
друку або зміни форми друку податкової накладної.
Зверніть увагу! У податкову накладну для України згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 23.02.2017г. №276 додано три поля:
· Ознака імпортованого товару;
· Послуги згідно з ДКПП;
· Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника.

Якщо в базі є товари, яким потрібно встановити значення для цих параметрів,
необхідно додати відповідним видам товару ці характеристики. Для цього заходимо в пункт
меню Товарознавство - Вид товару. Вибираємо необхідний товар і тиснемо кнопку
Змінити

, після чого у вікні Вид товару, переходимо на Динамічні характеристики

товару (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні необхідно натиснути на кнопку Додати параметри за шаблоном

і

вибрати Параметри податкової накладної України. Можна додати виду товару всі три
параметри відразу, або кожен параметр окремо (при необхідності).
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Після вибору необхідних параметрів податкової накладної, вони будуть додані до виду
товару (Мал. 4). Редагувати параметри можна як звичайні динамічні параметри товару.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Зберігаємо зміни, натиснувши кнопку Записати

.

Після цього, заходимо в картку товару, щоб встановити значення для цих параметрів
(Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)
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Якщо товар має Ознаку імпортованого товару, ставимо галочку біля відповідного
параметра. Значення для параметрів Послуги згідно з ДКПП і Код виду діяльності с.-г
товаровиробника вводяться вручну. Надалі, після натискання на кнопку Довідник

біля

відповідного поля, можна буде вибрати значення, які були введені раніше.
У вкладці Зведені податкові накладні (Мал. 6) відображаються зведені податкові
накладні та коригування до податкових накладних, створені на формі Аналіз продажів
фіскального товару, які після натискання на кнопку

, можна зберегти у форматі xml.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

6.11.4 Створення додатка до податкової накладної після повернення товару
Багато підприємців стикаються з проблемою - що робити після того, як продали
клієнту товар і надрукували податкову накладну, а через кілька днів клієнт повертає цей
товар?
Відповідь в Тор гсофт наступна:
Заходимо в пункт меню Документ - Повернення і проходимо процедуру повернення
товару. Після того, як повернули гроші клієнту, можемо створити коригувальну податкову
накладну двома способами:
1) заходимо в пункт меню Склад - Перелік приходів. Далі в списку вибираємо наше
повернення і натискаємо на кнопку Друк коригувального розрахунку до податкової
накладної (Мал. 1)
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

2) заходимо в пункт меню Документ - Торгівля з випискою рахунку, у вкладці
Повернення вибираємо наше повернення і натискаємо на кнопку Друк коригувального
розрахунку до податкової накладної (Мал. 2)

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)
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При виборі дії відкриється вікно Розрахунок коригування до податкової накладної
(Мал. 3), в якому необхідно заповнити відповідні поля. В якості коду пр ичини кор игування
за замовчуванням завжди вказується 103.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

6.11.5 Податкова накладна для Молдови
Для друку податкової накладної необхідно
1. Включити Регіональний стандарт - Молдова в пункті меню Налаштування Параметри - Сервіс - Мова, а для видів товару вказати ПДВ.
2. У пункті меню Документ - Облік податкових накладних створити Діапазон номерів
податкової накладної (Мал. 1).

Мал. 1 (Версия программы 2020.4.6)

Серія і номер податкової накладної мають термін дії. При друку накладної серія і номер
вибираються автоматично з діапазону, у якого найменший термін дії. Детальніше про друк
податкових накладних див. тут.
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Комплектація
Іноді виникає необхідність зробити комплект товарів. Наприклад, продавати

підгузники можна пачкою, а можна поштучно. Або, наприклад, продається набір для
шашлику, який складається з шампурів, вугілля і рідини для розпалювання і т.д.

Варіант перший.
Ви оприходували товар, наприклад, Скріпки = 100 шт. і необхідно зробити його
складовим з 100 одиниць по одній штучці. Відкриваємо Товарознавство - Повний перелік
товарів і послуг (Мал. 1), знаходимо товар і натискаємо Змінити

.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

У картці товару натискаємо на кнопку Склад і далі на кнопку Додати до складу (Мал.
2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Відкриється вікно створення нового товару, де ми вказуємо товар з якого
складатиметься наш комплект, його кількість в одному комплекті і роздрібну ціну, яка буде
відображатися при продажу окремо саме цієї частини комплекту (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)
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При реалізації даного товару (art. 2897), вартість комплекту стоїть така, яку ввели при
оприбуткуванні товару, а якщо потрібно буде продати одиницю (1 шт.) з комплекту, то при
реалізації необхідно вибрати склад комплекту (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Після вибору натисніть на кнопку Продати

, дайте відповідь на повідомлення про

підтвердження. Якщо натиснули Так, то відкриється вікно (Мал. 5), яке інформує Вас про
те, що буде проведена розукомплектація, вкажіть в полі Кількість комплектів для
розукомплектації, наприклад "1".

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)
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Після натискання на кнопку Розукомплектувати, товар в кількості "1 шт." (не
комплекта, а одиниці) буде відображатися у вікні реалізації і коштувати буде відповідно
(Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Варто

зазначити,

якщо

встановлено

перемикач

в

пункті

головного

меню

Налаштування - Параметри - Доступ - Введення причини розукомплектації, то
необхідно буде вказати причину зі списку, або створити нову.
При необхідності видалення реалізації, комплектів буде не "100" (як в нашому
випадку), а "99", так як комплект автоматично не сформується, його необхідно сформувати.
Для цього заходимо в пункт меню Документ - Комплектація - вкладка Опис комплекту виділити необхідний комплект і натиснути на кнопку Редагувати комплектацію,
відкриється вікно Комплектація і виробництво (Мал. 7).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні необхідно натиснути на кнопку Комплектувати, відкриється вікно
Виробництво готового виробу (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

В поле Кількість виробів - введіть необхідну кількість комплектів (в нашому випадку
"1") і натисніть на кнопку Записати. У вікні підтвердження натисніть Так, комплект
створений, тепер їх колишня кількість.

Варіант другий.
Ви вже створили кілька різних товарів і хочете об'єднати їх в комплект, наприклад,
комплект для шашлику складається з шампурів, вугілля і рідини для розпалювання.
Відкриваємо форму Документ - Комплектація - вкладка Опис комплекту (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)
Компанія Торгсофт®
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Натискаємо на кнопку Створити комплект

, відкриється вікно Комплектація і

виробництво (Мал. 10).

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні натискаємо на кнопку

. Створюємо новий товар, наприклад,

Набір для шашлику. Після створення і вказівки роздрібної ціни комплекту, вікно буде мати
такий вигляд (Мал. 11).
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Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

Потім натискаємо кнопку

, знаходимо товар, який необхідно включити в

комплект, наприклад, Шампур, вказуємо його кількість в складі, потім знову кнопку
Вибрати до складу, вибираємо так само вугілля і рідину для розпалювання, вікно буде
мати такий вигляд (Мал. 12).
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Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

Далі, щоб зібрати комплект натискаємо кнопку Комплектувати. Вказуємо число
комплектів, яке необхідно зібрати. Комплект буде зібрано з товарів присутніх на складі,
якщо для зборів комплекту на складі буде недостатньо одиниць товару, відобразиться вікно
помилки з товаром, якого не вистачає для зборів комплекту. Натискаємо на кнопку
для встановлення ціни за комплект і можливістю вказівки знижки
на комплект. Комплект створений і готовий до реалізації.
Якщо встановити перемикач Дозволена розукомплектація - даний комплект можна
буде продавати окремо, тобто вибирати його окрему складову частину.
При активованому перемикачі Дозволена розукомплектація стає

доступним

перемикач Показувати форму розукомплектації при реалізації товару. Якщо стоїть
галочка, то при реалізації товару буде відображено вікно Продаж складеного товару (Мал.
4), в якому можна вибрати - продати весь комплект або складову частину. Якщо
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налаштування не включено - в реалізацію додається комплект одним товаром. Варто
зазначити, що в картці товару на вкладці Комплектація також доступна настройка
Показувати форму розукомплектації при реалізації товару (Мал. 13).

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

Варто зазначити різницю між Комплектувати і Виробництво виробу:
· Комплектувати - створюється прибуткова накладна без цін закупівлі і собівартості.

Ціни і собівартість будуть заповнені при перерахунку собівартості.
· Виробництво виробу - створюється прибуткова накладна з цінами закупівлі та

собівартістю. Є можливість вказати фактичні витрати товарів.
Для видалення комплекту зі списку Опис комплекту необхідно зайти в пункт
Товарознавство - Повний перелік товарів і послуг - знайти необхідний і натиснути на
кнопку Видалити

, товар буде видалено.

Варіант третій. Комплект з серійними номерами.
Після оприходування товару з серійними номерами, переходимо на вкладку Комплект
з серійними номерами, натискаємо на кнопку Створити комплект

, відкриється вікно

картки товару, де необхідно створити новий товар. Створюваний комплект не може мати
Компанія Торгсофт®
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серійний номер, тому потрібно вказати окремий вид товару, в якому не ведеться суворий
гарантійний облік. Картка товару (комплекту) матиме такий вигляд (Мал. 14).

Мал. 14 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Записати, відкриється вікно Склад комплекту з серійними
номерами (Мал. 15).

Мал. 15 (Версія програми 2020.4.6)
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В даному вікні є можливість додавання товару декількома способами, як за допомогою
кнопки Вибрати зі складу

(відкриється стан складу), або сканувати штрих-код у

відповідне поле ШК / Арт. Після додавання товару, буде з'являтися вікно для введення
серійного номеру кожного товару, який додається до комплекту. При натисканні на кнопку
Серійні номери

, є можливість перегляду, додавання, зміни або друку бирки серійного

номера товару (Мал. 16).

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.6)

Після того, як всі товари, які входять в комплект додані, необхідно натиснути на
кнопку Створити комплект, відкриється вікно підтвердження, що буде створений комплект
і оприбутковано на поточний центр обліку, склад комплекту буде переміщений на склад 3-го
рівня "Товар в комплекті для поточного центру обліку". При натисканні на кнопку Так,
відповідний рядок з комплектом буде відображатися у вікні Комплектація (Мал. 17).
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Мал. 17 (Версія програми 2020.4.6)

У нижній частині вікна відображається склад виділеного комплекту.
При натисканні на кнопку Перерахувати ціну комплекту

, буде перерахована ціна

комплекту виходячи з кількості і роздрібної ціни складових.
При натисканні на кнопку Вивести з дії

(перед цим необхідно провести

розукомплектацію), комплект буде виведений з дії і не буде більше відображатися в даному
вікні.
Звер ніть увагу, що Комплект з серійними номерами працює тільки в режимі
Реалізація. При реалізації Комплекту з серійними номерами (напр иклад, комплект
складається з двох товар ів) в складі реалізації буде відображатися три найменування
товару: два товари і третій рядок - Назва комплекту в нульовому кількості.
При реалізації комплекту з серійними номерами, відбувається розукомплектація для
можливості зміни складу комплекту. Якщо клієнт відмовився від комплекту з серійними
номерами, необхідно в Документ - Комплектація - вкладка Комплект з серійними
номерами - натиснути на кнопку Скасувати розукомплектацію

, або створити новий

комплект.
У вкладці Перелік розукомплектацій - зберігаються всі розукомплектації (Мал. 18), в
разі потреби є можливість Скасувати розукомплектацію

Версія 2022
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Мал. 18 (Версія програми 2020.4.6)

На вкладці Перелік комплектацій - відображаються всі комплектації з відображенням
дати створення, найменування та кількості комплектів (Мал. 19).

Мал. 19 (Версія програми 2020.4.6)

За допомогою даної вкладки є можливість швидко комплектувати готовий комплект
або створити новий після натискання на кнопку Комплектувати

. Після натискання на

цю кнопку відкриється вікно (Мал. 10). Для створення нового комплекту, виконуємо дії,
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описані вище, для комплектації існуючого - натискаємо на кнопку Товар

, потім

знаходимо раніше створений комплект, вибираємо його і тиснемо кнопку Комплектувати,
вказуємо кількість виробів.
При виборі в реалізації комплектного товару відкриється вікно Продаж складеного
товару (Мал. 20)

Мал. 20 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Продати

в реалізацію вноситься весь комплект, якщо ж

необхідно продати тільки якусь складову частину комплекту, то натискаємо на кнопку
, вибираємо кількість комплектів, які необхідно розукомплектувати і
вибираємо товар, який необхідно реалізувати з комплекту. Натискаємо на кнопку Продати
, на питання підтвердження продажу складової частини комплекту, відповідаємо Так.
Далі товар додається в реалізацію. Товари з розукомплектованого складу, які не були
продані під час реалізації, приходуються на склад, за статтею прихід від розукомплектації.

Розукомплектація при оприходуванні

Версія 2022
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Мал. 21 (Версія програми 2020.4.6)

Розукомплектація комплектів при оприбуткуванні дозволяє оптимізувати процес
оприбуткування товару, який поставляється упаковками, а реалізується або упаковками, або
поштучно.
У приході реєструється упаковка як товар, але фактично, на прихід ставиться товар
складу упаковки, який відразу готовий до поштучної реалізації. Якщо даний товар також
реалізується упаковками, тоді досить включити настройку Збирати комплект перед
продажем, якщо його недостатньо на складі (Мал. 21 (3)), що призведе до автоматичного
збирання упаковки при продажу, в разі її відсутності на складі (за умови достатньої кількості
штучного товару для формування комплекту).
Комплекти діляться на два типи:
o упаковка - товар, в складі якого всього один товар;
o набір - товар, в складі якого два і більше товару.
Для розукомплектації при приході товару, необхідно в картці товару перейти на
вкладку Комплектація (Мал. 21) і вибрати відповідну настройку розукомплектації при
оприбуткуванні.
Для упаковок доступні два способи автоматичної разукомплектации:
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· У поточний документ (Мал. 21 (1)) - товар-комплект на прихід не ставиться, замість

нього оприбутковується єдиний товар в складі цього комплекту, кількість і ціни
перераховуються щодо кількості та ціни товару-комплекту. Особливістю даного типу
розукомплектації

є

відсутність

акту

оприбуткування

товару-комплекту

(за

документами, оприбутковано тільки товар-склад даного комплекту).
· Окремими документами (Мал. 21 (2)) - товар-комплект ставиться на прихід, після

цього створюється акт списання товару-комплекту в кількості, що дорівнює
оприходованному (поле Одержувач даного документа має значення: Списання при
розукомплектації) і створюється акт приходу (поле Одержувач даного документа має
значення: Прихід від розукомплектації) з товарами комплекту (упаковки або набору).
Для наборів доступний всього один спосіб автоматичної разукомплектации Окремими документами (Мал. 21 (2)).
Особливості розукомплектації окремими документами:
Після розукомплектації товару окремими документами, редагування товару (зміна
кількості, цін або інших атрибутів) у початковій накладній (де оприбутковано комплект) не
має ефекту на документи, створені автоматичною розукомплектацією (акт списання при
розукомплектації і акт приходу від розукомплектації).
Якщо на формі Перелік приходів видалити накладну, в складі якої є товари, для яких
була виконана автоматична розукомплектація окремими документами, то разом з цією
накладною будуть видалені документи, створені автоматичною розукомплектацією (акт
списання при розукомплектації і акт приходу від розукомплектації).
Якщо на формі Прихід товару (в прибутковій накладній) видалити товар, для якого
була виконана автоматична розукомплектація окремими документами, то разом з цим
товаром будуть видалені документи, створені автоматичною розукомплектацією (акт
списання при розукомплектації і акт приходу від розукомплектації).
На формі Документ - Комплектація вкладка Перелік розукомплектацій, є можливість
скасувати розукомплектацію окремими документами, що призведе до видалення документів,
створених автоматичною розукомплектацією (акт списання при розукомплектації і акт
приходу від розукомплектації), залишиться тільки документ приходу комплекту.
Особливості функції розукомплектації при оприбуткуванні:
1. Розукомплектація неможлива коли активна функція Облік гарантійного товару за
серійними номерами і для виду товару оприбутковується товару включений облік за
серійними номерами.
2. Розукомплектація неможлива коли встановлена настройка Розподілити по торговим
точкам.
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3. Розукомплектація виконується тільки при додаванні нового товару в прибуткову
накладну. Якщо ми редагуємо існуючий товар в прибутковій накладній, тоді
розукомплектація виконуватися не буде.
6.12.1 Шаблон комплекту
На формі Документ - Комплектація - Шаблон комплекту, можна створювати типові
збірки товарів, наприклад, шаблон збірки комп'ютера, який включає в себе заздалегідь
обрані комплектуючі (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб створити такий шаблон на формі Комплектація, вибираємо вкладку
Шаблон комплекту, натискаємо кнопку Додати

, відкриється форма створення нового

товару, де вноситься опис нового шаблону. У нижній частині вікна додаються товари, що
входять до шаблону. Можна вибрати їх зі складу

або з повного списку товарів і послуг

. На цій же формі можна створити комплект на основі шаблону, для цього необхідно
натиснути на кнопку

.

На формі Реалізація, після натискання на кнопку Вибрати шаблон

відкривається

форма з переліком шаблонів комплектацій і складом шаблону комплектації (Мал. 2).

Компанія Торгсофт®
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Вибираємо необхідний шаблон, товари, що входять до складу потрапляють в форму
реалізації (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Додана можливість додавання складу шаблону комплекту шляхом сканування штрихкоду / артикулу шаблону комплекту в реалізації і торгівлі з випискою рахунку (комерційна
пропозиція і рахунок).
Якщо якогось товару не вистачає на складі, програма повідомить про це
інформаційним вікном. Можна видалити певні позиції з форми реалізації, виділивши
Версія 2022
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, це може

бути корисно, якщо клієнт хоче придбати будь-яку позицію, що відрізняється від типової
конфігурації.
Також є можливість при продажу комплекту, якщо його недостатньо на складі,
автоматично комплектувати в потрібній кількості. При цьому враховуються налаштування
продажу в мінус. Якщо продаж в мінус заборонена і товарів комплекту недостатньо для
збірки комплекту, комплектація виконана не буде. Включити даний режим можна після
створення комплекту в Стані складу - Картка товару (вкладка Комплектація) (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

6.13

Інвентаризація складу

Інвентаризація складу призначена для виконання періодичних перевірок (ревізія,
переоблік) кількості товару на складі. В ході інвентаризації відбувається порівняння
фактичної наявності товару по кожній позиції з кількістю в комп'ютерному обліку. В ході
роботи з програмою ця кількість може розходитися в результаті помилок або крадіжки
товару. Мета інвентаризації - виявити ці розбіжності і усунути їх.
У цьому розділі описано наступне:
· Способи інвентаризації;
· Формування відомості інвентаризації;
· Інвентаризація за допомогою комп'ютера;
Компанія Торгсофт®
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· Інвентаризація вручну.
· Проведення інвентаризації за допомогою терміналу збору даних Casio DT-930
· Проведення інвентаризації за допомогою терміналу Cipher lab 8200
· Інвентаризація за серійними номерами

6.13.1 Способи інвентаризації
Існує три способи проведення інвентаризації товару на складі (в магазині):
1) Інвентаризація за допомогою комп'ютера. Підрахунок товару ведеться за допомогою
сканера або вручну і результати відразу ж заносяться в комп'ютер.
2) Інвентаризація вручну. Попередньо друкується відомість інвентаризації, по якій
ведеться підрахунок товару. Результати заносяться в роздруковану відомість. Після
закінчення результати заносяться в комп'ютер.
3) Інвентаризація за допомогою терміналу збору даних.
4) Інвентаризація за серійними номерами
6.13.2 Формування відомості інвентаризації
Переглянути відео з інвентаризації можна за посиланням

.

Для інвентаризації зайдіть в пункт меню Склад - Стан складу (Мал. 1), в фільтрі по
товару, після натискання на кнопку

(або "F12"), у вікні вкажіть потрібну групу товару

для інвентаризації за допомогою кнопки Довідник
постачальник) та натисніть кнопку

(наприклад: вид товару, виробник,

. У вікні з'явиться перелік товарів, який Вас

цікавить.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Керівництво користувача

1220

Далі виділіть товари цієї групи за допомогою многострочного виділення.
Натисніть кнопку Додати товар в відомість інвентаризації (Мал. 2 (1)). З'явиться
вікно Вибір відомості інвентаризації (Мал. 2). Виберіть зі списку потрібну Вам відомість.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо перелік порожній або необхідно створити нову відомість, то за допомогою кнопки
Додати

відкрийте вікно Відомість інвентаризації (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)
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В даному вікні вкажіть:
1) Номер документу (заповнюється автоматично з можливістю внести зміни);
2) Дату документу (заповнюється автоматично з можливістю внести зміни);
3) В полі Блокування товару виберіть:
· Блокувати товар при додаванні в відомість - як тільки товар буде занесений в

відомість, він автоматично буде заблокований для продажу (найчастіше, якщо магазин
закривається для інвентаризації);
· Блокувати товар після першого сканування - товар буде заблокований, після того,

як Ви скануєте першу одиницю того або іншого товару (найчастіше, якщо магазин
продовжує продажу під час інвентаризації). Рекомендуємо для точного підрахунку
використовувати даний режим!
· Не блокувати товар - після того, як Ви вказали фактичне значення товару, слід

відмітити його як Закінчено підрахунок

(дія Змінити стан

). У цьому

випадку дані інвентаризації будуть точними. Якщо Ви провели продаж, а фактичну
кількість ще не вказували, то Вам необхідно вказати кількість до продажу. У цих
випадках після закриття відомості інвентаризації в Стані складу буде відображатися
правильне значення (за відомістю інвентаризації за винятком продажу). Рекомендуємо
для точного підрахунку використовувати одне з перших двох умов блокування товару.
· Блокувати товар для ручного обліку - товар буде заблокований для реалізації як

тільки він буде доданий в відомість інвентаризації, при цьому будуть встановлені
значення Кількість в наявності і Кількість на складі рівними поточної кількості
товару за станом складу.
4) У полі Якщо товар не знайдено в відомості виберіть:
· Повідомити про помилку - система повідомить про помилку, якщо сканований товар

не буде знайдено у відомості;
· Додати товар в відомість - система додасть товар у відомість.

5) В разі необхідності проведення коригувальної інвентаризації поставте галочку зліва
від напису Коригування в торговій мережі
6) Рекомендується в вікні Відомість інвентаризації заповнювати поле Опис
інвентаризації. У цьому полі зазвичай заноситься перелік перевірених груп товару. Ця
інформація може використовуватися надалі для пошуку потрібної відомості.

Після вибору всіх необхідних опцій, натисніть кнопку Записати
відомості інвентаризації (Мал. 2) натисніть кнопку
Версія 2022
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натисніть на кнопку "Так", якщо хочете переглянути відомість інвентаризації або кнопку
"Ні", якщо не хочете.
Після закінчення інвентаризації необхідно виконати коригування складу відповідно до
отриманих результатів. Для цього потрібно закрити відомість інвентаризації (кнопка
Закрити відомість

). При закритті відомості автоматично будуть створені документ

приходу з товаром з надлишком і документ списання для товару з недостатньою кількістю.
Кількість товару на складі приводиться у відповідність з фактичною кількістю. У приході
від інвентаризації ціна на товар проставляється як остання собівартість закупівлі (ціна
закупівлі + додаткова вартість товару).
Також створити відомість інвентаризації можна в пункті меню Документ - Відомість
інвентаризації (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно Відомість інвентаризації

(Мал. 2), в якому заповнюються поля відповідно до опису вище. У створену таким чином
відомість ви можете додати певні види товарів, вибравши дію Додати товари за обраними
видами ... У вікні Вибір видів товару для інвентаризації (Мал. 5) потрібно вказати
необхідний вид товару (для того, щоб відображалися підгрупи, потрібно натиснути на
плюсик, який знаходиться лівіше назви Виду товару. Щоб розкрити / зібрати всі підгрупи,
потрібно натиснути на кнопку Розкрити всі і Зібрати всі відповідно).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

У фільтрі Період (Мал. 5 (1)) можна вказати необхідний період аналізу. Якщо в
обраний період були створені інвентаризації для будь-яких видів товару (виключно через
цей режим), то такі види товарів позначаються жовтим кольором.
При цьому, сірим кольором позначається вид товару, який вже доданий в дану відомість
інвентаризації, а зеленим - вид товару, який був відзначений для подальшого додавання в
цю відомість інвентаризації.
За допомогою фільтра Інвентаризації виду товару за період (Мал. 5 (2)) можна
відобразити види товару за якими була чи не була проведена інвентаризація, вибравши
відповідні значення:
· Була інвентаризація;
· Не було інвентаризації.

При включеному перемикачі Створити окремі відомості для кожного виду товару,
буду створені окремі відомості інвентаризації для кожного обраного виду товару. Варто
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зазначити, що в поле Опис інвентаризації буде записано, який вид товару додано в
інвентаризацію.
Після натискання на кнопку Вибрати

, обрані види товару будуть додані в створену

відомість інвентаризації.
Якщо у відомості інвентаризації, яка вже була закрита, виявлені помилки, то можна
скасувати її закриття. При цьому будуть видалені коригувальні складські документи. Це
можна зробити, натиснувши на кнопку Скасувати закриття

. Після цього можна

змінювати відомість. Однак, це можна робити тільки відразу після закриття. Якщо минув
час, і був рух товару, то скасувати закриття не можна.
Якщо в цій ситуації необхідно внести зміни в деякі позиції відомості, то краще створіть
нову відомість інвентаризації за даними позиціях товару і внесіть його фактичну кількість.
Після закриття відомості склад буде змінений за цими позиціями.
Таблиця Відомість інвентаризації містить наступні колонки:
· Номер - номер відомості інвентаризації;
· Дата - дата створення документа;
· Акт ліквідації - номер і дата документа списання;
· Опис відомості;
· Центр обліку;
· Сума по приходах;
· Сума по списаннях;
· Сума пересортиці. Пересортиця - одночасний надлишок і недостача однієї моделі

товару, але різного сорту (кольори / розміру і т.д.). Дана колонка відображає найменше
значення з того, що списали (сума по списаннях) і оприбутковували (сума по
приходах).
Напр иклад: На складі має бути:
Шкар петки чор ні за ціною 12 гр н - 5 шт.
Шкар петки кор ичневі за ціною 10 гр н - 5 шт.
В ході інвентар изації було виявлено:
Шкар петки чор ні - 3 шт.
Шкар петки кор ичневі - 7 шт.
Дане р озбіжність і є пер есор тиця - недостача шкар петок одного кольор у може бути
пер екр ита надлишком шкар петок іншого кольор у. В р езультаті пер есор тиці пр оводиться
взаємний залік надлишків і нестач.
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Таким чином буде опр ибутковано Шкар петки чор ні 2 шт, а також списано
Шкар петки кор ичневі 2 шт:
Сума по пр иходах - 20 гр н (шкар петки чор ні 2 шт. За ціною 10 гр н) ;
Сума по списаннях - 24 гр н (шкар петки кор ичневі 2 шт. За ціною 10 гр н) ;
В даному випадку Сума пер есор тиці складе 20 гр н.
У разі, коли вартість товарів перевищує номінальну вартість товарів, що опинилися у
надлишку, різниця буде відображена як недостача.
· Сума недостачі - дане значення впливає на прибуток і розраховується за наст.

формулою: Сума недостачі = Сума по списань - Сума пересортиці. Не може бути
менше нуля.
· Дата зміни - дата останньої зміни документа;
· Змінив - відображається Співробітник, а якщо він не визначений, то Користувач

програми, який вносив зміни в відомість інвентаризації.
Кнопка Перерахувати суми

служить для перерахунку суми нестачі та пересортиці,

а також суми по списанню і по приходу.
За допомогою кнопки Друк звітів інвентаризації

можна, не заходячи до складу

відомості інвентаризації, роздрукувати:
· Відомість для ручного обліку - для інвентаризації вручну;
· Відомість для ручного обліку з кількістю;
· Бухгалтерська відомість інвентаризації - друкується Відомість інвентаризації із

зазначенням фактичної кількості товару і його ціни;
· Недостача товару - друкується Звіт про недостачу товару, виявлену при

інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;
· Надлишок товару - друкується Звіт про надлишок товару, який виявлено при

інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;
· Результати інвентаризації - друкується Звіт з інвентаризації із зазначенням

роздрібних цін, розбіжностей в кількостях товару, суми нестачі, суми надлишку, суми підсумку з урахуванням пересортиці;
· Результати інвентаризації за видами товару.
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6.13.3 Інвентаризація за допомогою комп'ютера
Після формування відомості інвентаризації можна переглянути відомість,яка вас
цікавить, відкривши її з форми Стан складу, натиснувши на кнопку Відомість
інвентаризації

та вибрати відповідну відомість.

Також відомість інвентаризації можна вибрати в пункті меню Документ - Відомість
інвентаризації. Після вибору відомості натиснути на кнопку Інвентаризації товару

.

У відомості, що відкрилася відображається список товару, який занесено в відомість
(Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Необхідно вказати фактичну кількість товару. Це можна зробити, зчитуючи штрих-код
кожної одиниці товару або ввести штрих-код товару вручну в поле Штрих-код.
Якщо встановлено перемикач Збільшити кількість (Ctrl + 1), то при кожному
наступному зчитуванні штрих-коду, фактична кількість товару збільшиться на 1. При
активному перемикачі Запитати кол-во (Ctrl + Q), після сканування штрих-коду товару,
відкриється вікно для введення кількості товару в відомість інвентаризації. Також можна
виділити товар і після натискання на кнопку Змінити

або "F3", вказати фактичну

кількість товару. Є можливість ввести негативне кількість товару. Це необхідно для
випадків коли якийсь товар замовлений покупцем, але ще не був доставлений фактично на
склад.
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При активному налаштуванні Пошук по артикулу (Ctrl + W), можна в поле Штрихкод ввести артикул товару, після чого відкриється вікно Залишки товару на складі пошук по артикулу (Мал. 2), в якому відображаються всі товари з таким артикулом,
вказати потрібний товар і натиснути Вибрати.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Рекомендується при виявленні нестачі або надлишку товару ще раз звірити на
такий товар розбіжності фактичної кількості з кількістю на складі, щоб уникнути
помилок.
При включеному перемикання перемикачі Друк етикетки при скануванні буде
друкуватися етикетка на товар при кожному скануванні товару.
Внизу форми відображається Історія сканування товару. Можна відобразити тільки
помилки, включивши перемикач Показувати тільки помилки.
Дана форма має наступні колонки:
· Назва товару;
· Штрих код;
· Роздрібна ціна;
· Кількість в наявності - фактичний залишок товару;
· Кількість на складі - залишок товару на складі;
· Розбіжність - розбіжність фактичної кількості від кількості на складі. Позитивна

розбіжність означає надлишок товару, а негативна - недостачу товару;
· Артикул;
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· Відсоток знижки;
· матеріал;
· Розмір;
· Ціна зі знижкою;
· Оптова ціна. Видимість колонки управляється в пункті меню Налаштування -

Параметри - Доступ - Обмежити відомість інвентаризації для проведення
інвентаризації продавцем.
Для

того,

щоб

надати

персоналу

можливість

самостійного

проведення

інвентаризації без можливості робити підтасовки підрахованої кількості під потрібну,
встановіть

налаштування

Обмежити

відомість

інвентаризації

для

проведення

інвентаризації продавцем (в пункті меню Налаштування - Параметри - Доступ). Якщо
галочка поставлена, то продавець, який

проводить

інвентаризацію

у відомості

інвентаризації не бачить, яка кількість товару залишилося на складі на момент
інвентаризації, не має можливості надрукувати документи, що містять результати
інвентаризації, а також не бачить оптову ціну товару.
За допомогою налаштування Приховувати кількість на складі для товара на
інвентаризації (знаходиться в пункті меню Налаштування - Параметри - Роль) можна для
співробітника під певною роллю, який проводить переоблік, приховати кількість товару на
складі, що знаходиться на інвентаризації.
Розглянемо ряд кнопок, які знаходяться на даній формі:
Закрити відомість. Після закінчення інвентаризації необхідно виконати
коригування складу відповідно до отриманих результатів. Для цього потрібно закрити
відомість інвентаризації. При закритті відомості автоматично будуть створені документ
приходу з товаром з надлишком і документ списання для товару з недостатньою кількістю.
Кількість товару на складі приводиться у відповідність з фактичною кількістю. У приході
від інвентаризації ціна на товар проставляється як остання собівартість закупівлі (ціна
закупівлі + додаткова вартість товару).
Рух товару. При натисканні на цю кнопку відкриється вікно Рух товару.
Друк звітів інвентаризації. За допомогою даної кнопки можна надрукувати
наступний ряд звітів:
· Відомість для ручного обліку - для інвентаризації вручну;
· Відомість для ручного обліку з кількістю - для інвентаризації вручну;
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· Бухгалтерська відомість інвентаризації - друкується Відомість інвентаризації із

зазначенням фактичної кількості товару і його ціни;
· Недостача товару - друкується Звіт про недостачу товару, виявлену при

інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;
· Надлишок товару - друкується Звіт про надлишок товару, який виявлено при

інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;
· Результати інвентаризації - друкується Звіт з інвентаризації із зазначенням

роздрібних цін, розбіжностей в кількостях товару, суми нестачі, суми надлишку, суми підсумку з урахуванням пересортиці;
· Результати інвентаризації за видами товару.

У звіт по інвентаризації додані дані Коротка назва товару і Ціна зі знижкою. Для того,
щоб додати дані, необхідно при виклику звіту на друк, встановити перемикач Налаштувати
звіт, після натискання на кнопку Налаштування ..., налаштувати шаблон друку
відповідного звіту.
Друк етикеток. За допомогою даної кнопки можна надрукувати етикетки на товар
як поштучно, так і в кількості товару на складі.
Робота з терміналом збору даних. Дана кнопка необхідна для проведення
інвентаризації за допомогою терміналу збору даних.
Відкрити. Відкриває файл з раніше збереженою кількістю товару
Зберегти кількість в наявності. Дозволяє зберегти кількість товару даної
відомості інвентаризації для подальшого завантаження.
Журнал. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Журнал інвентаризації, в
якому буде відображено всі дії по товарах (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

У колонці Автор відображається Співробітник, а якщо він не визначений, то
Користувач програми, який виконав дану дію. Таким чином, можна відстежити, хто вносив
зміни в відомість інвентаризації.

Журнал товару. Відкриється вікно Журнал інвентаризації, в якому буде
відображено дії тільки за обраним товаром.
Переглянути повернення товару. За допомогою даної кнопки відкривається вікно
Повернення товару, в якому відображаються всі повернення за обраним товаром.
Показати фотографію. Дана кнопка відкриває фото товару (якщо є). Також фото
відображається в нижній лівій частині вікна. При необхідності, фотографію можна
згорнути.
Внести фактичну кількість товару. При натисканні на цю кнопку можна внести
фактичну кількість товару, після чого буде встановлена ознака, що підрахунок закінчено.
Зручно використовувати при проведенні інвентаризації вручну.
Змінити стан товару. Служить для зміни стану товару:
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·

Не було підрахунку - товар доступний до продажу. Таке значення товару
встановлено, коли у відомості інвентаризації вибрано Блокувати товар після
першого сканування.

·

Розпочато підрахунок - товар заблокований, кількість товару на складі на момент
початку підрахунку зафіксовано. Дане значення встановлюється, якщо вибрано
Блокувати товар при додаванні в відомість або після першого сканування товару
(Блокувати товар після першого сканування).

·

Закінчено підрахунок - після того, як буде встановлено дана ознака, товар буде
доступним для реалізації.

Для зручності відображення інформації, можна використовувати фільтр Фільтр за
товаром (можливість обмеження доступу до фільтру в Налаштування - Налаштування
ролей)::
Весь товар у відомості;
· Товар в надлишку;
· Товар з нестачею:
· Товар без розбіжностей;
· Не блокований товар;
· Блокований товар (підрахунок почався);
· Не підрахований товар, який є на складі;
· Товар, по якому не було підрахунку;
· Товар, по якому закінчено підрахунок;
· Товар, по якому заборонені зміни;
· Товар, по якому дозволені зміни;
· Кількість в наявності> 0;
· Кількість на складі> 0.

6.13.4 Інвентаризація вручну
Після формування відомості інвентаризації можна переглянути відомість, яка Вас
цікавить, відкривши її з форми Стан складу натиснувши на кнопку

і вибрати відповідну

відомість.
Роздрукуйте відомість для ручного переобліку товару. Для цього натисніть на кнопку
і виберіть пункт Відомість для ручного обліку.
У ній буде зазначено назву товару, його штрих-код і ціна. Вся інша інформація буде
прихована, для того щоб співробітник, який проводить ревізію не знав, наприклад, скільки
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одиниць товару має бути на складі, а вніс лише його фактичну кількість в колонку Кількість
вручну.
Після заповнення відомості на папері, необхідно відкрити цю відомість на комп'ютері
за допомогою Документ - Відомість інвентаризації - кнопка Інвентаризація товару

.

Відкриється вікно Товар на інвентаризації (Мал. 1). У ньому необхідно проставити
фактичну кількість товару, який пораховано і записано в відомість. Для цього
використовуйте дію Змінити

для поточного рядка товару або використовуйте кнопку

Внести фактичну кількість товару
підрахунок

, при цьому буде встановлено ознаку Закінчено

.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Пошук товару в відомості зручно виконувати за допомогою поля Швидкого пошуку.

вікно швидкого пошуку

Пр и викор истанні тер міналу збор у даних в інвентар изації, пр огр ама здійснює
пошук товар у по стар ому (додаткового) штр их-коду.
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6.13.5 Інвентаризація за допомогою терміналу збору даних
В даному розділі описана інструкція з проведення інвентаризації на складі за
допомогою терміналів збору даних Casio DT 930, CipherLab 8200.
6.13.5.1 Проведення інвентаризації за допомогою терміналу збору даних Casio DT-930

У програмі, після внесення необхідного для інвентаризації товару на формі Товар на
інвентаризації, натисніть на кнопку Робота з терміналом збору даних. У меню для
завантаження обраного товару в термінал, виберіть пункт Завантажити в термінал базу
товарів. Після чого на логічному диску "С", в папці Goods буде створений файл з
однойменною назвою, в якому буде міститися товар, внесений в документ інвентаризації.
При бажанні, Ви його можете переглянути, двічі клікнувши по цьому файлу.
Даний файл буде завантажений в термінал.
Увімкніть термінал збору даних для завантаження створеного файлу і зайдіть в пункт
Товарний довідник. Виберіть пункт Прийом текст і натисніть ENT. Підтвердіть прийом
документа. Розпочнеться з'єднання, а потім завантаження створеного раніше файлу (Goods).
Після завершення завантаження, файл можна переглянути на терміналі, зайшовши в пункт
меню Товарний довідник і вибравши пункт меню Перегляд. Після перегляду, вийдіть з
даного пункту за допомогою клавіші CLR. За допомогою цієї ж клавіші поверніться в Goods
меню.
Увімкніть термінал. Виберіть пункт головного меню Накладні (клавіші F6, F7 на
панелі терміналу) і натисніть на кнопку ENT (Enter). Ви побачите порожні накладні створені
за замовчуванням. За необхідності, Ви можете або видалити дані накладні, або
використовувати їх.
Для видалення, вибирайте накладну, заходьте в неї (клавіша ENT на панелі терміналу) і
вибирайте пункт Видалення.
Для створення нової відомості в пункті меню Накладні виберіть пункт Створити.
З'явиться напис Нова накладна, Введіть ім'я. Тут Вам за допомогою клавіш необхідно
задати ім'я створюваної накладної.
Як пр авило, назва накладної - це дата пр оведення інвентар изації.
Після введення назви натисніть на кнопку ENT.
Зайдіть в пункт головного меню Накладні - виберіть створену раніше накладну,
увійдіть в неї натиснувши на кнопку ENT. Можливо два види проведення інвентаризації:

1) Введення
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У звичайному режимі товар вводиться шляхом сканування штрих-коду або з
клавіатури. Кількість і ціна вводиться з клавіатури вручну.
В меню НАКЛАДНІ за допомогою клавіші виберіть 1 оберіть пункт 1. Введення і
натисніть ENT.
Введіть штрих-код, за допомогою лазерного сканера або клавіатури, натисніть ENT
Якщо товарний довідник завантажений, то при роботі з накладною, на екрані буде
з'являтися найменування та ціна товару. При необхідності, ціну товару можна змінювати. У
разі, якщо такий довідник не завантажено або такого товару в ньому немає, то при
скануванні етикетки на екрані терміналу відобразиться тільки штрих-код етикетки.
Введіть кількість з клавіатури і натисніть ENT.
При необхідності ціну можна змінити:
- Для зміни ціни - натисніть F4 - меню Операції, виберіть потрібний пункт меню на
клавіатурі і натисніть ENT, потім замініть поточні дані на нові і натисніть ENT.
Для виходу в меню даної накладної натисніть CRL.

2) Циклічне введення
У циклічному режимі, слід послідовно вводити дані кожної товарної одиниці, кількість
товарів з однаковим штрих-кодом враховується автоматично.
Виберіть пункт 2. Цикліч. введення в меню накладної за допомогою клавіші 2 і
натисніть ENT
Введіть штрих-код шляхом сканування або за допомогою клавіатури, потім натисніть
ENT
Якщо товарний довідник завантажено, то при циклічній інвентаризації на екрані буде
з'являтися найменування та ціна товару. При необхідності, ціну товару можна змінювати. У
разі, якщо такий довідник не завантажено або такого товару в ньому немає, то при
скануванні етикетки на екрані терміналу відобразиться тільки штрих-код етикетки.
При кожному скануванні, кількість товару з однаковим штрих-кодом збільшується на
одиницю. Ціна товару і найменування береться з довідника. При необхідності, кількість
можна змінювати.
Зміна ціни і кількості товару:
- Для зміни ціни натисніть F5, введіть ціну з клавіатури і натисніть ENT.
- Для зміни кількості останнього введеного товару натисніть F1, введіть кількість з
клавіатури і натисніть ENT.
Для виходу в меню даної накладної натисніть CRL.
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Після проведення інвентаризації Вам необхідно завантажити результати інвентаризації
в програму Торгсофт. Для цього на терміналі збору даних зайдіть в меню накладної (в якій
здійснювалася інвентаризація) в пункт Передача інформації. Підтвердіть або скасуйте свої
дії за допомогою клавіш ENT і CLR відповідно. При успішній передачі даних на екрані
з'являється повідомлення. Підтвердіть або скасуйте видалення таблиці накладної з
терміналу.
Дані збереглися в текстовому файлі (Локальний диск С - папка Goods).
Після цього зайдіть в накладну інвентаризації, яку Ви завантажували в термінал.
Натисніть на вже знайому кнопку Робота з терміналом збору даних. Виберіть пункт
Отримати інформацію з терміналу. Після чого виберіть файл для завантаження. Файл буде
мати назву накладної, створеної на терміналі з розширенням ТХТ. По закінченню
завантаження відомість інвентаризації заповниться (колонка Кількість в наявності).
Інвентаризація закінчена.
Варто зазначити, що під час вивантаження даних в термінал збору даних для кожного
товару вивантажується стільки рядків, скільки штрих-кодів є у даного товару. Це дозволить
проводити інвентаризацію товару, використовуючи всі штрих-коди товару. Якщо в термінал
збору даних вивантажуються дані про кількість товару (для терміналів, які налаштовуються),
то для рядків товарів з додатковими штрих-кодами кількість буде встановлено в "0".
6.13.5.2 Проведення інвентаризації за допомогою терміналу Cipherlab 8200

Після завантаження відомості інвентаризації (бази товарів) в термінал збору даних
користувач може приступати безпосередньо до інвентаризації. Щоб переглянути перелік
товарів у відомості на терміналі необхідно зайти Програми - Перегляд даних.
Для проведення самої інвентаризації користувач повинен зайти в пункт Збір данихІнвентаризація.
Після цього можна приступати до сканування товару, що на інвентаризації.
При скануванні терміналом штрих-коду товару, який не був завантажений термінал
буде виводити повідомлення на екран: "Інформація відсутня! Натисніть будь-яку
клавішу" і видавати відповідний звуковий сигнал.
Користувачеві слід пам'ятати, що за замовчуванням в термінал завантажена задача, яка
зобов'язує користувача після кожного сканування підтверджувати просканувати штрих-код,
або вводити кількість товару за допомогою клавіш з цифрами на терміналі.
Після закінчення проведення інвентаризації за допомогою терміналу необхідно
отримані результати вивантажити в програму Торгсофт.
Це можна зробити наступним чином.
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У терміналі зайти в пункт меню Передача-Data file і дочекатися на екрані надпису
З'єднання. На комп'ютері необхідно запустити програму AG8500. Відкриється вікно
(Мал.1)

Мал. 1

Після відкриття вікна користувачеві необхідно натиснути правою клавішею миші по
зображенню на терміналі і вибрати пункт меню Отримати дані. Після вибору цього пункту
відкриється вікно в якому необхідно вибрати місце збереження файлу з результатами
інвентаризації на комп'ютері і в поле Ім'я файлу прописати назву створюваного файлу.
Після успішного завантаження на екрані монітора з'явиться вікно з повідомленням про те,
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що було отримано стільки-то записів і пропозицією до користувача відкрити отриманий
файл. Користувач це вікно з записами може не відкривати.
На терміналі після вивантаження відобразиться вікно з пропозицією видалити дані.
Бажано це зробити відразу і вибрати пункт 1 - Всі. Після вказівки цього пункту будуть
видалені всі дані інвентаризації. Це необхідно робити так як при повторному проведенні
інвентаризації за цими ж товаром, інформація про їх кількості будуть накладатися на
попередні.
Для завантаження інформації з отриманого вище файлу в програму Торгсофт необхідно
зайти в пункт меню Документ-Відомість інвентаризації - клікнути по раніше створеній
відомості один раз і натиснути на кнопку Інвентаризація товару. Відкриється вікно з
товарами, які Ви раніше внесли у відомість інвентаризації. Після цього в даному вікні
потрібно натиснути на кнопку Робота з терміналом збору даних і вибрати пункт Отримати
інформацію з терміналу. З'явиться вікно з підтвердженням обраної дії. У цьому вікні
потрібно натиснути на кнопку Так.
Після чого відкриється вікно в якому користувачу необхідно вказати файл, який був
створений при отриманні даних з терміналу. Клікнути по файлу один раз і натиснути на
кнопку Відкрити. Почнеться завантаження даних. По закінченню завантаження даних,
колонка Кількість в наявності буде заповнена відповідно до отриманих даних з терміналу.
Робота з терміналом закінчена.
Варто зазначити, що під час вивантаження даних в термінал збору даних для кожного
товару вивантажується стільки рядків, скільки штрих-кодів є у даного товару. Це дозволить
проводити інвентаризацію товару, використовуючи всі штрих-коди товару. Якщо в термінал
збору даних вивантажуються дані про кількість товару (для настроюються терміналів), то
для рядків товарів з додатковими штрих-кодами кількість буде встановлено в "0".
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6.13.6 Інвентаризація за серійними номерами
Інвентаризація за серійними номерами необхідна в тому випадку, якщо ведеться Облік
гарантійного товару за серійними номерами. Для проведення інвентаризації за серійними
номерами, необхідно при створенні відомості інвентаризації в поле Категорія вибрати пункт
За серійними номерами (Мал. 1):

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

У цьому випадку товар при інвентаризації буде рахуватися за серійними номерами, а
відомість інвентаризації матиме вигляд (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Для проведення інвентаризації необхідно вводити серійні номери товару, які є в
наявності на фіз. складі в поле Серійний номер.
Якщо серійного номера немає на складі, але є в наявності, то найімовірніше є такий же
товар з серійним номером, який є на складі, але немає в наявності. Така ситуація може
трапитися, наприклад, якщо в реалізацію додали один серійний номер, а покупцеві віддали
іншій. Таким чином, у відомості інвентаризації відображається недостача товару по одному
серійному номеру і надлишок товару по іншому.
Для виключення пересортиці, є можливість скористатися дією Заміна серійного
номера

. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Заміна серійного номера при

пересорті (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)
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Для того, щоб замінити серійний номер, необхідно натиснути на кнопку Замінити
серійний номер

, після чого буде виконано заміну в останньому расходном документі

серійного номера з пересортом на серійний номер з нестачею. Внизу форми відображається
рух складських документів по цим серійним номерам.
Зверніть увагу, що закриття відомості з серійними номерами, за якими є пересорт,
заборонено, так як серійні номери не можуть надійти на склад в результаті приходу від
інвентаризації. Аналогічно з нестачею.

При натисканні на кнопку Історія серійного номера

можна подивитися рух

складських документів обраного серійного номера.
За допомогою кнопки Друк звітів інвентаризації

можна надрукувати наступний

ряд звітів:
Нестача товару - друкується Звіт про нестачу товару, виявлену при інвентаризації
із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості.
Надлишок товару - друкується Звіт про надлишок товару,який виявлено при
інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості.
Результати інвентаризації - друкується Звіт по інвентаризації із зазначенням
роздрібних цін, розбіжностей в кількостях товару, суми нестачі, суми надлишку, суми підсумку з урахуванням пересортиці.
Також можна за допомогою кнопки

Друк етикеток поштучно надрукувати

етикетки на товар.
Серійний номер є, закінчити підрахунок. При натисканні на цю кнопку
підтверджується наявність серійного номера, при цьому встановлюється ознака на товар, що
підрахунок закінчено.
Змінити стан товару. Служить для зміни стану товару:
· Не було підрахунку.
· Розпочато підрахунок;
· Закінчено підрахунок - після того, як буде встановлено дана ознака, товар буде

доступним для реалізації.
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6.14

Як зробити архівну копію бази даних на USB-накопичувач
(флешку)
Архівна копія бази даних необхідна для відновлення даних у разі збою системи.
Для збереження бази даних на флешку, виберіть пункт меню Файл - База даних -

Зберегти базу даних.
У вікні Зберегти як, у випадаючому меню Папка, вкажіть папку на флешці: Мій
комп'ютер - Накопичувач - Ім'я папки
У полі Ім'я файлу автоматично відобразиться найменування бази даних і дата запису.
В поле Тип файлу вказується тип з розширенням .mir.
Натисніть кнопку Записати. Файл бази даних запишеться в зазначену папку на флешці.
6.14.1 Запис пакету даних для іншого магазину на флешку
Для запису пакета даних, вставте флешку в комп'ютер і дочекайтеся розпізнавання
флешки комп'ютером. Якщо комп'ютер не може знайти флешку, вставте флешку повторно.
Передача пакета даних для конкретного каналу даних здійснюється в пункті меню
Файл - Передати пакет даних - обраний канал. При збереженні пакета на флешку на формі
Огляд папок вкажіть папку на флешці, куди буде записаний пакет: Мій комп'ютер Накопичувач - Ім'я папки. Натисніть ОК. Пакет запишеться на флешці.

6.15

Здача виручки
Продавець може здати виручку на формі Документ - Реалізація по кнопці Здати

виручку

.

1) У вікні Здача виручки введіть в поле Сума потрібну суму для передачі.
2) В поле З каси за замовчуванням вказується каса, в якій працює продавець.
3) В полі У касу вкажіть касу, в яку здається виручка.
Звер ніть увагу на інфор маційний р ядок Залишок в касі. При введенні суми для
передачі в рядку автоматично відображається залишок в касі (для продавця ця інформація
може бути закрита рольовим доступом).
Після заповнення всіх полів натисніть кнопку Записати

. Будуть створені два

фінансових документи - витратний і прибутковий. Видатковий для продавця, а прибутковий
для власника або головної каси мережі магазинів.
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Ведення господарських витрат

6.16

Продавець може брати гроші з каси на господарські потреби (попер едньо відкр ивши
доступ в налаштуванні р олей) .
В системі, взяті на витрати гроші з каси вводяться на формі Документ - Реалізація по
кнопці Видати гроші з каси

.

1) У вікні Касовий ордер в поле Сума вказується взята з каси сума.
2) В поле Стаття аналізу після натискання кнопки праворуч від поля Вибрати з
довідника

або клавіша "F5", необхідно вибрати значення Господарські витрати.

3) В полі Кому видаються гроші з каси, виберіть з меню, що випадає Списання. Це
значення можна вибрати зі списку, якщо включений перемикач Все або Інші лівіше поля.
4) У полі Призначення введіть конкретне призначення виданих грошей. Наприклад,
покупка миючих засобів.
Запишіть видатковий ордер кнопкою Записати

або клавішею "Enter".

Друк штрих-кодів та етикеток на товар

6.17

Друк штрих-кодів на товар відбувається при оприбуткуванні товару на формі
Документ - Прихід товару або на формі Склад - Стан складу.
Друк етикеток на товар на формі Прихід товару проводиться по кнопці Друк етикеток
і при виборі потрібної функції з випадаючого меню. Етикетки друкуються для виділеного
товару:
При виборі функції Друк етикеток (кількість в накладній) друкуються етикетки на
всі товари в кількості, зазначеній в приході по товару.
При виборі функції Друк етикеток з власними штрих-кодами друкуються етикетки
тільки для товару з номерами штрих-коду 290 ....
При виборі функції Друк етикеток поштучно друкуються етикетки в кількості «1» на
кожен товар
При виборі функції Друк етикеток в заданій кількості відкривається форма
редагування Друк етикеток на товари.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Кнопка Перегляд дозволяє здійснити попередній перегляд сторінки перед друком
(Мал. 1 (1)).
Кнопка Друк дозволяє вивести етикетки на друк на принтер (Мал. 1 (2)).
Кнопка Налаштування дозволяє вибрати шаблон для друку бирок (наприклад, для
звичайного офісного принтера можна задати «друкувати 40 бирок на аркуші») (Мал. 1 (3)).
Можна змінити кількість етикеток для друку в колонці Кількість етикеток (Мал. 1
(4)). Для цього наведіть курсор на потрібну комірку в колонці (Мал. 1 (5)) і двічі натисніть
ліву кнопку миші. На клавіатурі натисніть клавішу Backspace для видалення записаного
значення і вкажіть за допомогою клавіатури нову. Прийміть запис натисканням клавіші
Enter.
Натисніть на кнопку Друк.
Друк етикеток для зміненого товару проводиться на формі Склад - Стан складу по
кнопці Друк

і при виборі потрібної функції:

· Друк етикеток зі знижкою на товар - друкуються бирки на товар, що має знижку
· Друк бирок на товари поштучно - друкуються бирки в кількості «1» на кожен

товар.
· Друк бирок в кількості на складі - друкуються бирки відповідно в кількості, яка

дорівнює кількості товару на складі.
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7

Керівництво адміністратора
Дана глава призначена для адміністрування системи. У ній Ви можете знайти відповіді на

наступні питання:
Як змінити пароль Власника;
Як перенести існуючі дані на інший комп'ютер;
Як зберегти базу даних;
Як завантажити базу даних;
Як перевстановити систему;
Як вести облік в магазині за артикулами;
Як використовувати термінал збору даних;
Як вести облік замовлень клієнтів;
Як розраховуватися з постачальниками.

7.1

Налаштування прав доступу співробітників

Налаштування прав доступу співробітників дозволяє забезпечити захист комерційних
даних і безпеку системи обліку в магазині в цілому.
У програмі Тор гсофт можна створювати і налаштовувати облікові записи користувачів.
У кожного користувача є свій логін і пароль для входу в систему. Також у користувачів є
ролі (права доступу до певних функцій в програмі).
Для налаштування облікових записів користувачів виберіть пункт головного меню
Налаштування - Користувачі. У вікні Користувачі на вкладці Користувачі (Мал. 1)
можна редагувати існуючі або створювати нові облікові записи користувачів.
Для редагування, виберіть зі списку вже існуючий обліковий запис і натисніть кнопку
Змінити

(Мал. 1 (1)).

Для створення нового облікового запису користувача натисніть кнопку Додати

(Мал.

1 (1)).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

У вікні Користувач, вкажіть повне ім'я користувача (наприклад, Продавець) (Мал. 2
(1)).
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Мал. 2 (Версія програми 2022.0.0)

В поле Поточний центр обліку зі списку виберіть центр обліку, з яким буде працювати
цей користувач (Мал. 2 (2)).
В поле введення Реєстраційне ім'я (англ) введіть логін користувача англійською мовою
без пробілів (наприклад, seller) (Мал. 2 (3)) і натискаємо кнопку Створити (Мал. 2 (4)).
Якщо сталася помилка, натисніть Видалити. Потім повторно натисніть Створити. У вікні
введіть пароль. Потім введіть пароль ще раз для підтвердження. Обліковий запис створено.
Вар то зазначити, що забор онено створ ювати пор ожні пар олі.
Кнопка Перевірити (Мал. 2 (5)) потрібна для тесту входу в програму під створеним
обліковим записом.
Пароль можна змінити (Мал. 2 (6)) або зберегти на знімний накопичувач інформації
(Мал. 2 (7)) (наприклад на флешку). Збереження пароля на флешку позбавить від
необхідності вводити його за допомогою клавіатури. Потрібно буде тільки клікнути мишкою
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на слові «Пароль» при вході в програму. Звер ніть увагу! Стор онні особи можуть легко
скопіювати пар оль з флешки. Рекомендуємо не давати флешку з пар олем стор оннім людям.
Для видалення облікового запису користувача натисніть кнопку Видалити (Мал. 2 (8)).
Перемикач Дозволено доступ до мобільного додатку (Мал. 2 (9)) відкриває для
користувача доступ до програми через мобільні додатки. Пароль для доступу в мобільному
додатку є паролем користувача для входу в програму.
Поле введення зі списком, що випадає Контроль мінімальної ціни продажу (Мал. 2
(11)) дозволяє уникнути збиткових продажів товару. При продажу товару його ціна може
бути нижче собівартості через акції, знижки клієнта по карті, уцінки і т.д. Для таких
випадків передбачений ряд сценаріїв. Виберіть зі списку потрібний:
- Дозволено продавати нижче собівартості;
- Продати за собівартістю + мін.тов.наценка (Мал. 3)

Мал. 3

Мінімальна товарна націнка встановлюється індивідуально в пункті головного меню
Налаштування - Параметри на вкладці Товар і вказується у відсотках (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

- Запитати про продаж нижче собівартості. При продажу товару нижче його
собівартості програма видасть повідомлення із зазначенням ціни продажу і собівартості
товару з урахуванням мінімальної націнки (Мал. 5):

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Можна встановити ціну для товару, що продається вручну, продати за собівартістю з
мінімальною націнкою або продати нижче собівартості.
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- Дозволено продавати нижче облікової ціни;
- Продати за обліковою ціною + мін.тов. націнка;
- Запитати про продаж нижче облікової ціни.
Зверніть увагу! Якщо в налаштуванні Контроль мінімальної ціни продажу буде обрано
значення, відмінне від Дозволено продавати нижче собівартості, то можуть бути затримки
при додаванні товару до Реалізації, бо відбуваються розрахунки залежно від зазначеного
значення в даному налаштуванні у вибраного користувача.
Далі зі списку виберіть роль для користувача (Мал. 2 (12)). Роль - це обмеження прав
доступу до функцій та інформації програми. У програмі за умовчанням існує перелік ролей.
Наприклад, продавець, бухгалтер і т.д. Кожна роль має свій рівень доступу до даних в
програмі. У різних користувачів може бути одна і та ж роль. Наприклад, у користувача
Продавець відділу дитячого одягу і користувача Продавець відділу іграшок права
доступу обмежені роллю Продавець. Детальніше див. Налаштування ролей
Перемикач Без рольових обмежень потрібно встановлювати для власника або
адміністратора (Мал. 2 (13)).
Можна додатково розширювати або обмежувати права доступу користувача за
допомогою ряду перемикачів (продемонструємо на прикладі користувача Продавець відділу
іграшок).
1) Дозволено редагування Видів товару (наприклад, відсутність дозволу на редагування
Видів товару не дозволить користувачеві Продавець відділу іграшок через незнання або
через неуважність зробити помилки, які спричинили б за собою неточності в обліку);
2) Дозволено переключення центрів обліку (наприклад, відсутність дозволу на
перемикання між центрами обліку не дозволить користувачеві Продавець відділу іграшок
через неуважність продати товар не зі свого магазину);
3) Дозволено перегляд підсумкових даних (наприклад, заборона на перегляд
підсумкових даних, закриє інформацію про кількість товарів на складі, їх сумі і т.д. для
користувача Продавець відділу іграшок).
4) Дозволено бачити закупівельні ціни (наприклад, користувачеві Продавець відділу
іграшок не потрібно бачити закупівельні ціни);
5) Дозволено бачити стан складу на дату. Настройка діє лише в тому випадку, якщо
ввімкнено налаштування Обмежити доступ до центрів обліку. В іншому випадку перегляд
стану складу доступний для всіх центрів обліку. Налаштування застосовується для форм
Стан складу, Аналіз стану на складах, Склад за видами товару, Наявність товару на складах
торговельної мережі, Наявність розмірів моделі в торговельній мережі.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1251

Торгсофт 2022.0.17

Доступно три варіанти налаштування
· Заборонено за всіма - перегляд стану складу доступний для всіх центрів обліку,

які доступні користувачу. При цьому на формі Стан складу не доступний
перемикач Усі склади, а на формі Склад за видами товару не доступний фільтр за
центрами обліку. На всіх інших формах в переліку вибору центрів обліку будуть
доступні до вибору лише доступні користувачеві центри обліку;
· Дозволено за всіма - перегляд стану складу доступний для всіх центрів обліку.

При цьому на формі Стан складу буде доступний перемикач Усі склади, а на
формі Склад за видами товару буде доступний фільтр за центрами обліку. На всіх
інших формах в переліку вибору центрів обліку будуть доступні всі центри обліку;
· Дозволено за вибраними - перегляд стану складу доступний для всіх центрів

обліку, які доступні користувачу, і додатково для обраних центрів обліку. При
цьому на формі Стан складу буде доступний перемикач Усі склади, а на формі
Склад за видами товару буде доступний фільтр за центрами обліку. На всіх інших
формах в переліку вибору центрів обліку будуть доступні всі центри обліку, для
яких дозволено перегляд стану складу. Заборонити перегляд стану складу для
центрів обліку, які доступні користувачеві, не можна.
Якщо налаштування

Обмежити доступ до центрів обліку вимкнено, вибрати

параметр Дозволено за вибраними буде неможливо.
6) Дозволено бачити стан по складах - можливість вказати які саме склади доступні
користувачеві для перегляду. Список складів, доступних для пер егляду, в будь-якому випадку
буде містити центр и обліку доступні кор истувачеві (їх виключити не можна, вони в списку
будуть виділені чер воним кольор ом) . Ця настройка поширюється на наступні режими (у всіх
цих режимах можна вибрати центр обліку, включений в список доступних для перегляду):
· Стан складу;
· Наявність товару на складах торговельної мережі;
· Склад за видами товару;
· Аналіз стану на складах.

7) Дозволено змінювати ціну за прайсом в реалізації (потрібно заблокувати
користувачеві Продавець відділу іграшок міняти ціну за прайсом в реалізації. Це не дасть
йому можливість змінювати встановлену ціну на свою і забирати різницю собі);
8) Дозволено змінювати ціну продажу в реалізації (потрібно заблокувати користувачеві
Продавець відділу іграшок міняти ціну продажу в реалізації. Це не дасть йому можливість
змінювати встановлену ціну на свою і забирати різницю собі);
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9) Дозволено бачити кіл-ть тов. центрального складу (при виключенні перемикача не
буде відображатися кількість товарів на складі головного центру обліку в режимах
"Наявність товарів на складах торгівельної мережі" і "Замовлення торгової точки на
склад". Для

вказівки головного центр у

обліку

вибер іть пункт головного меню

"Налаштування" - "Пар аметр и". На вкладці "Тор гова мер ежа " зі списку вибер іть
Центр альний об'єкт обліку) ;
10) Дозволено бачити оптові ціни (тільки для "Наявність товарів на складах
торговельної мережі" і "Склад за видами товару"). Від настройки залежить відображення
колонок Оптова ціна і Еквівалент оптової ціни на формі Залишок товару на складі. Якщо
настройка виключена, продавець не зможе бачити інформацію про оптові ціни.
11) Обмежити доступ до клієнтів по регіонах (перемикач потрібно використовувати для
великої торгової мережі з магазинами в різних регіонах. Включення перемикача не
дозволить користувачеві з одного регіону бачити клієнтів торгівельної мережі в інших
регіонах. Для вибору доступних користувачеві регіонів натисніть кнопку Встановити
доступні регіони для користувача (Мал. 2 (14)). У вікні, виберіть потрібні регіони), потім
натисніть на кнопку Вибрати і Записати (Мал. 6);

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

12) Обмежити доступ до центрів обліку (перемикач потрібно використовувати для
великої торгівельної мережі з магазинами в різних регіонах. Включення перемикача не
дозволить користувачеві з одного регіону мати доступ до магазинів в інших регіонах, де
може бути інша цінова політика і т.д. Для вибору доступних користувачеві магазинів
натисніть кнопку Встановити доступні центри обліку для користувача (Мал. 2 (15)). У
вікні, виберіть потрібні центри обліку). Порядок вибору доступу зображений на (Мал. 6);
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13) Обмежити доступ до розрахункових рахунків (використання перемикача не
дозволить користувачеві бачити суму грошей на розрахунковому рахунку іншого магазину,
виключить можливість випадково відправити оплату на рахунок іншого магазину. Для
вибору доступних користувачеві розрахункових рахунків натисніть кнопку Встановити
доступні розрахункові рахунки для користувача (Мал. 2 (16)). У вікні виберіть потрібні
рахунки). Порядок вибору доступу зображений на (Мал. 6);
14) Обмежити доступ до видів товару (Мал. 2 (17)) - У вікні можна відзначити доступні
види товару для користувача, які він буде бачити. Порядок вибору доступу зображений на
(Мал. 6).
15) Обмежити доступ до кас (Мал. 2 (18)) - У вікні можна відзначити доступні каси для
користувача, які він буде бачити. Порядок вибору доступу аналогічний пунктам, описаним
вище. Для зручності на форму вибору кас доданий Фільтр по центру обліку.
16) Обмежити доступ до статей аналізу (Мал. 2 (19)) - У вікні можна відзначити
доступні статті фінансового аналізу для користувача. Порядок вибору доступу зображений на
(Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Відзначаємо доступні користувачеві статті аналізу на вибір (Мал. 7. (1)), Вибрати все
(Мал. 7 (2)), вибрати Тільки витрати (автоматично будуть відзначені тільки витрати) (Мал.
7 (3)).
17) Обмежити доступ до центрів обліку одержувача внутрішньої передачі (Мал. 2
(24)). Якщо настройка активована, то при створенні внутрішньої передачі, як одержувача
можна вказати тільки вибрані центри обліку. Також дана настройка поширюється на вибір
центрів обліку для розподілу товару між доступними користувачеві центрами обліку.
Напр иклад, кор истувачеві доступні центр и обліку Магазин 1 і Магазин 2. Якщо доступ до
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центр у обліку одер жувача внутр ішньої пер едачі обмежений тільки центр ом обліку
Магазин 2, то товар з центр у обліку Магазин 2 не можна р озподілити на центр обліку
Магазин 1. Якщо встановлений перемикач Обмежити доступ до центрів обліку одержувача
внутрішньої передачі, але не обрано жоден центр обліку, то вважається, що немає
доступних для користувача центрів обліку - одержувачів внутрішньої передачі. У цьому
випадку неможливо буде розподіляти товар або зробити внутрішню передачу.
18) Використовувати обмеження доступу до центрів обліку для балансу з партнерами
(Мал. 2 (23)). При вимкненому налаштуванні на формі Баланс з партнерами і Картка
взаєморозрахунків список фільтра Центр обліку містить всі центри обліку. Відповідно,
якщо центр обліку не вказано, то інформація відображається за всіма центрами обліку. Якщо
настройка включена - доступні тільки ті центри обліку, до яких у користувача є доступ (Мал.
2 (15)). Вар то зазначити, що в кар тці взаємор озр ахунків не викор истовується обмеження
на доступ до кас і р озр ахункових р ахунків для обмеженого кор истувача. Незалежно від
того, є у кор истувача обмеження на доступ до кас / р озр ахункових р ахунків чи ні, баланс
буде р озр ахований за всіма касами / р озр ахунковими р ахунками.
Список документів в картці взаєморозрахунків буде містити тільки документи доступних
користувачеві центрів обліку (якщо не вказано конкретний центр обліку).
19) Друкувати чек для комірника (використовується в будівельних магазинах для
вказівки коментарів до товарів (наприклад, було куплено 10 труб і їх необхідно розрізати 2
труби по 1 м)). Чек для комірника друкується після стандартного чека оплати товару. Для
друку чека поставте галочку (Мал. 2 (21)) і перевірте Налаштування друку чека
(Налаштування - Параметри - Чек). Для того, щоб друкувався Чек для комірника необхідно
вибрати принтер (Нефіскальних чек (Мал. 8 (3)).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

20) Обмежити доступ до підприємств (Мал. 2 (22)) - у вікні можна відзначити доступні
підприємства для

користувача. Якщо у

користувача

встановлені

обмеження

по

підприємствах, то у всіх списках по підприємствах відображатимуться лише доступні
користувачеві підприємства. У більшості звітів і аналізів виключені складські та фінансові
документи, які відносяться до заборонених користувачеві підприємствам. Документи без
підприємства доступні без обмеження.
Список режимів, де не додано обмеження доступу по підприємству:
Склад - Оборотні відомості
Звіт - Звіт за період по відділах
Звіт - Товарний звіт за період по центру обліку
Звіт - Товарна прибуток по днях за період
Звіт - Порівняльний звіт по місяцях
Звіт - Звіт по касі
Звіт - Узагальнений звіт за день
Звіт - Валові доходи за період
Звіт - Виписка за період
Аналіз - Аналіз продажів товару постачальника на реалізації
Аналіз - аналіз прибутковості прибуткової накладної
Аналіз - Аналіз залежавшегося товару
Аналіз - Аналіз вартості бізнесу
Аналіз - аналіз залишків за видами товару
Аналіз - аналіз інтенсивності продажів товару
Аналіз - ABC і XYZ аналіз
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Зверніть увагу! Обмеження по підприємствам не поширюється на розрахунок боргу по
контрагенту (не баланс з партнером, а коли розраховується окремо, наприклад, в реалізації
інформаційна панель про клієнта) і його поточну суму бонусів (як в цілому, так і стосовно
торгової мережі).
На формі Користувачі ведеться Журнал реєстрації робочого часу (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

У ньому реєструється час приходу і відходу співробітників.
Можна вибрати спосіб ведення обліку робочого часу (Мал. 2 (10)):
- за бейджем (факт початку або закінчення роботи співробітника, який закріплений за
цією роллю, буде зареєстрований програмою тільки після сканування бейджа).
- за використанням програми (факт початку роботи буде зафіксований при вході в
програму. Закінчення роботи фіксується при виході з програми).
При цьому, в шапці програми буде відображатися ім'я співробітника, який увійшов в
програму під цією роллю.
Ця установка впливає на кор истувачів, які не є пр одавцями (напр иклад, менеджер и,
товар ознавці і т.д.) . Реєстр ація р обочого часу пр одавців налаштовується чер ез пункт
головного меню Налаштування - Пар аметр и (Мал. 10 (1) і (2)) .
Зверніть увагу! Облік часу впливає на можливість вибору співробітника в режимі
Торгівля з випискою рахунку.
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

Для створення ярлика на робочому столі, натиснемо кнопку Ярлик (Мал. 2 (20)).
Програма запропонує вводити пароль автоматично при використанні цього ярлика (Мал.
11).

Мал. 11 (Версія програми 9.3.8)

Для автоматичного введення пароля натисніть Так. Для введення пароля вручну
натисніть Ні. У вікні виберіть місце для створення ярлика (наприклад, робочий стіл).
Натисніть Записати. Новий обліковий запис користувача створено і ярлик для нього
з'явився на робочому столі.
Вкладка Повідомлення, що отримуються (Мал. 12) служить для настройки типів
повідомлень, які будуть відображатися користувачеві на головній формі. Наприклад,
помилка при створенні хмарного архіву, помилки оновлення статусів поштових сервісів
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(Нова пошта або Укрпошта), помилки синхронізації з інтернет-магазином за таймером,
Prom.ua тощо

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

Для користувача Власник за замовчуванням додані всі типи повідомлень, для інших
користувачів типи повідомлень необхідно додавати вручну після натискання на кнопку
Додати

.

Після налаштування повідомлень, користувачеві будуть надходити повідомлень на
головній формі програми (Мал. 13).

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на іконку Повідомлення

(Мал. 13), відкриється перелік сповіщень

для користувача.
Також перелік сповіщень можна переглянути у вкладці Повідомлення (Мал. 14), а
також в пункті меню Файл - Повідомлення.
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Мал. 14 (Версія програми 2020.4.6)

7.1.1

Майстер налаштування прав доступу
Майстер налаштування прав доступу дублює налаштування аналогічних параметрів на

формі Користувач і викликається безпосередньо з цієї форми редагування (Мал. 1) або за
однойменною дією на формі Користувач (Мал. 2) (дія доступна для користувачів з
обмеженою роллю).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку

відкриється вікно Налаштування прав доступу для

користувача (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)
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За допомогою майстра настройки можна встановити настройки обмеження доступу (для
пер еходу між настр ойками викор истовуйте кнопки Д алі і Назад, або обир айте
налаштування за списком) :
· до центрів обліку (додатково вказується поточний центр обліку)

- настройка Обмежити доступ у центрам обліку. Після активації відповідного
перемикача, нижче відобразиться форма, в якій необхідно вибрати центри обліку, які не
будуть доступні для користувача (Мал. 4). Вище необхідно вказати Поточний центр обліку
для цього користувача.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

· до центрів обліку для перегляду стану складу

настройка Дозволено бачити стан по складах (Мал. 5). Після активації цього
параметра необхідно вказати, які саме центри обліку доступні для перегляду стану складу.
Ця установка впливає на вибір центрів обліку в режимах Стан складу,Аналіз стану на
складах, Склад за видами товару, Наявність товару на складах торговельної мережі. Список
складів, доступних для перегляду в будь-якому випадку буде містити центри обліку, доступні
для користувача (такі центри обліку відображаються червоним кольором).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

· перемикання центрів обліку на головній формі

настройка Дозволено перемикання центрів обліку на головній формі (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

· до центрів обліку одержувача внутрішньої передачі

настройка Обмежити доступ до центрів обліку одержувача внутрішньої передачі
(Мал. 7). Якщо настройка активована, то при створенні внутрішньої передачі, як одержувач
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можна вказати тільки вибрані центри обліку. Також дана настройка поширюється на вибір
центрів обліку для розподілу товару між доступними користувачеві центрами обліку.
Напр иклад, кор истувачеві доступні центр и обліку Магазин 1 і Магазин 2. Якщо доступ до
центр у обліку одер жувача внутр ішньої пер едачі обмежений тільки центр ом обліку
Магазин 2, то товар з центр у обліку Магазин 2 не можна р озподілити на центр обліку
Магазин 1. Якщо встановлений перемикач Обмежити доступ до центрів обліку одержувача
внутрішньої передачі, але не вибрати жоден центр обліку, то вважається, що немає
доступних для користувача центрів обліку - одержувачів внутрішньої передачі. У цьому
випадку неможливо буде розподіляти товар або зробити внутрішню передачу.

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

· до кас

настройка Обмежити доступ до кас (Мал. 8). Необхідно відзначити доступні для
користувача каси.
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

· до видів товару

настройка Обмежити доступ до видів товару (Мал. 9). Вибрати доступні для
користувача види товару

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

· до розрахункових рахунків
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настройка Обмежити доступ до розрахунковий рахунках (Мал. 10). При
активованому перемикачі не буде можливості для користувача бачити суму грошей на
розрахунковому рахунку. Для доступу до рахунків, вкажіть потрібні розрахункові рахунки.

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

· до статей аналізу фінансових операцій

настройка Обмежити доступ до статей фінансового аналізу (Мал. 11). При
натисканні на Вибрати все, є можливість відзначити Тільки витрати.

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)
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· до клієнтів по регіонах

настройка Обмежити доступ до клієнтів по регіонах (Мал. 12)

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

· до балансу з партнерами

настройка Використовувати обмеження доступу до центрів обліку для балансу з
партнерами (Мал. 13). При вимкненому налаштуванні на формі Баланс з партнерами і
Картка взаєморозрахунків список фільтра Центр обліку містить всі центри обліку.
Відповідно, якщо центр обліку не вказано, то інформація відображається по всім центрам
обліку. Якщо настройка включена - доступні тільки ті центри обліку, до яких у користувача є
доступ. Вар то відзначити, що в кар тці взаємор озр ахунків не викор истовується обмеження
на доступ до кас і р озр ахункових р ахунках для обмеженого кор истувача. Незалежно від
того, є у кор истувача обмеження на доступ до кас / р озр ахункових р ахунках чи ні, баланс
буде р озр ахований по всіх касах / р озр ахункових р ахунках, а список документів в кар тці
взаємор озр ахунків буде містити список всіх фінансових документів для обр аного центр у
обліку або для всіх доступних кор истувачеві центр ів обліку, якщо центр обліку не вказано.
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Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

По закінченню настройки прав доступу необхідно натиснути кнопку Готово. Варто
зазначити, якщо майстер налаштувань прав доступу був викликаний з форми редагування
Користувач (Мал. 1), то настройки обмеження доступу, встановлені через майстер, будуть
збережені тільки при натисканні кнопки Записати (Мал. 1).
Якщо настройка вже включена для користувача, то в списку вона відображається
червоним кольором. По закінченню також слід натиснути кнопку Готово.

7.2

Особливості створення ярлика користувача

Перед створенням ярлика того чи іншого користувача, Вам необхідно заповнити всі поля
на формі Користувач. При натисканні на кнопку Ярлик, програма запитає: "Вводити пароль
автоматично при використанні даного ярлика" (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

У разі відповіді "Так", при вході в програму, Ваш пароль для входу запитуватися не
буде. У разі ж відповіді "Ні", після запуску ярлика програма попросить ввести Ваш пароль.
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Після цього, програма попросить Вас ввести пароль, а потім підтвердити введений
пароль. Потім Ви повинні будете вибрати місце, де буде створено ярлик.

7.3

Як змінити пароль Власника
Для того, щоб змінити пароль Власника, зайдіть в пункт головного меню

Налаштування - Користувачі. Поставте курсор на ролі Власник, натисніть Змінити.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

У вікні Користувач, натисніть кнопку Змінити пароль (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Введіть новий пароль, натисніть кнопку ОК, повторно введіть новий пароль і натисніть
кнопку ОК. Пароль змінено і збережено.

7.4

Відкриття порту в брандмауері Windows

Відкрийте Брандмауер Windows. Для цього треба зайти в меню Пуск

і виберіть пункт

Панель управління. У вікні виберіть Брандмауер Windows. У вікні брандмауера відкрийте
вкладку Додаткові параметри (Мал. 1(1)). У діалоговому вікні Брандмауер Windows в
режимі підвищеної безпеки необхідно створити правила для вхідних (Мал. 1 (2)) і вихідних
підключень (Мал. 1 (3)) для порту.
Створення правил для вхідних підключень:
Виберіть в лівій панелі Правила для вхідних підключень (Мал. 1 (2)).
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Мал. 1

З переліку дій в правій панелі оберіть Создать правило... (Мал. 2)

Мал. 2

Відкривається

вікно

"Мастер

создания

правила

для

нового

входящего

подключения". Тут вкажіть тип правила Для порта (керує підключеннями для порта
TCP або UDP) (Мал. 3 (1)) та натисніть кнопку Далее (Мал. 3 (2)).
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Мал. 3

Вкажіть протокол передачі даних TCP (Мал. 4 (1)). До нього буде застосовуватися це
правило.
Нижче потрібно обрати порти,до яких буде застосовуватися це правило. Оберіть
Определенные локальные порты (Мал. 4 (2)) та в поле напроти введіть порт сервера
додатків (наприклад, 6001) (Мал. 4 (3)). Натисніть кнопку Далее (Мал. 4 (4)).
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Мал. 4

Укажіть дію Разрешить подключение (Мал. 5 (1)) и нажмите кнопку Далее (Мал. 5
(2)).

Мал. 5
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На наступній сторінці "Мастера создания правила..." необхідно вибрати профілі. За
замовчанням вибрані усі (Мал. 6 (1)). Залиште ці налаштування без змін та натисніть
кнопку Далее (Мал. 6 (2)).

Мал. 6

Укажіть ім'я для створюваного правила (наприклад, 6001TCP) (Мал. 7 (1)) та натисніть
кнопку Готово (Мал. 7 (2)).
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Мал. 7

Правило для вхідного підключення протокола TCP створено. Його назва з'явилася в
переліку правил для вхідних підключень (Мал. 8).

Мал. 8

Створення правил для вихідного підключення:
Правила для вихідного підключення для порту TCP створюється аналогічно правилам
для вхідних підключень.
Звер ніть увагу! Пр и створ енні нового пр авила для вихідного підключення в "Мастер
создания пр авила ..." по-замовчуванню вибр ано дію Блокир овать подключение (Мал. 9 (1) ) .
Вкажіть дію Разр ешить подключение (Мал. 9 (2) ) .
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Мал. 9

Порт в брандмауері Windows відкритий.
Якщо Ви використовуєте роутер для виходу в інтернет, необхідно перенаправити порт
(наприклад, 6001) в ньому на комп'ютер-сервер. Для цього зверніться до системного
адміністратора.

7.5

Вирішення проблем, пов'язаних з сервером додатків

Сервер додатків - це програма, яка відповідає за автоматичне архівування бази даних,
Торгсофт® Hybrid, мобільний додаток Торгсофт, а також автоматичний розрахунок
собівартості. Іноді, після введення пароля для входу під Власником з'являється вікно з
написом "Оновлення сервера додатків" або "Очікування установки сервера додатків",
або вікно з помилкою "Версія програми 1.2.7 не відповідає версії сервера додатків 1.2.5".
Якщо таке повідомлення з'явилося при першому запуску програми, то може допомогти її
перезапуск. Якщо ж таке повідомлення з'являється і при повторному вході, то необхідно
усунути цю проблему. Слід також зазначити, що проблеми з сервером додатків можуть
виникати як після установки \ переустановлення програми, так і після оновлень. Індикатором
роботи сервера додатків служить наступне зображення в лівій верхній частині головного
вікна програми (Мал. 1).
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Мал. 1

У разі не запуску сервера додатків, або його не актуальної версії, слід виконати наступні
дії:
1) Зайдіть Пуск - Панель управління - Адміністрування - Служби відкриється вікно
(Мал. 2)

Мал. 2

2) Необхідно виділити пункт TorgSoftService. Ця служба відповідає за роботу сервера
додатків. Лівіше вгорі, необхідно зупинити службу після натискання на синій напис
Остановить. Служба буде зупинена.
3) Заходимо в робочий каталог програми (правою кнопкою миші по ярлику Власник на
робочому столі - пункт Властивості - у вікні кнопка Розташування файлу або Знайти
об'єкт). Відкриється папка з робочими файлами програми Торгсофт. Необхідно знайти файл
TorgsoftAppServer.exe і видалити його.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1277

Торгсофт 2022.0.17

4) Знайти в тому ж каталозі програми TorgsoftAppServer.temp і перейменувати його в
TorgsoftAppServer.exe Натиснувши на нього один раз і вибравши пункт Перейменувати.
5) Запустити програму Торгсофт. Сервер додатків повинен встановитися.
Пр имітка: за сер вер додатків також відповідає файл AdminServer.ini він також
знаходиться в р обочому каталозі пр огр ами. Він повинен містити пр иблизно таку
інфор мацію:
p ort=6001
host=MAXIM-SERVICE (Maxim-Service - это имя сер вер а)
ArchiveTimerInMin=3
ArchiveDir=C:\DatabaseArchive
AvtoLoad=0
Якщо даний файл пор ожній слід скопіювати наведений вище текст з пр авильною
вказівкою імені сер вер а.
7.5.1

Відновлення програми після збою Windows

Збій роботи програми може бути пов'язаний не тільки зі збоєм Windows, але і з не
можливістю запуску SQL Server'а по ряду причин.
В цьому випадку Вам необхідно знайти і зберегти на флешку файли бази даних. Ці файли
знаходяться на Локальному диску С - папка TORGSOFT - DATABASE (або DB) - файли з
розширенням .mdf (файл бази даних) і .ldf (журнал транзакцій). Після того, як Ви їх
знайшли - збережіть.
У рідкісних випадках (старі версії програми) файли з розширенням зазначеними вище,
знаходяться в С / Program Files / Microsoft SQL Server / MSSQL "версія бази" / MSSQL /
DATA.
Також слід зберегти файл torgsoft.exe. Крім того файли, які були змінені в ході роботи з
програмою. Найчастіше це файли шаблонів етикеток, звітів, бейджів з розширеннями
.fr3, .rp1, .rp2. Ці файли, як правило, знаходяться в робочому каталозі програми:
Локальний диск С / папка TorgSoft / папка PROGRAM / відповідні файли.
Після збереження необхідних файлів можна приступити до перевстановлення програми.
Слід також видалити SQL Server. Для цього треба зайти Пуск - Панель управління Установка і видалення програм. Знайдіть Microsoft SQL Server. Клацніть на цей пункт
лівою клавішею миші. Повинна з'явитися активна кнопка Видалити. Натисніть на неї.
Розпочнеться видалення сервера.
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Встановлюйте серверну частину програми.
Під час установки програми у вікні, де вказуються Ім'я SQL Server, Login, Пароль, Ім'я
БД. В поле Ім'я БД за замовчуванням прописано назву бази даних TorgsoftDB. Змініть дане
ім'я на будь-яке інше. Після чого продовжите установку програми.
Після того, як програма була успішно встановлена на комп'ютер, Вам необхідно зупинити
роботу SQL Server'а. Для цього треба зайти в Пуск - Програми - Microsoft SQL Server Засоби налаштування - SQL Server Configuration Manager. У правій частині вікна
знаходяться служби. Вам потрібно призупинити дію SQL Server (SQLEXPRESS). Правою
клавішею миші на цю послугу та Зупинити. З'явиться вікно зупинки служби. Після чого в
колонці Стан повинна з'явитися напис Зупинено.
Далі Вам потрібно зайти: Локальний диск С - папка TORGSOFT - DATABASE (або
DB) і сюди скопіювати файли з розширенням .mdf, .ldf, збережені раніше.
Потім зайти в каталог знову встановленої програми (Локальний диск С / папка
TorgSoft / папка PROGRAM) в цю папку скопіюйте torgsoft.exe і всі інші файли, які Ви
зберігали раніше.
Після цього Вам потрібно запустити службу, яка раніше була припинена. Для цього треба
зайти в Пуск - Програми - Microsoft SQL Server - Засоби налаштування - SQL Server
Configuration Manager. Правою клавішею миші на вже знайому нам службу SQL Server
(SQLEXPRESS) і виберіть Запустити. Після чого в колонці Стан повинен з'явитися напис
Працює.
Потім зайдіть в програму "під Власником".

7.6

Відновлення бази даних зі стану Suspect

Бувають випадки, коли база даних, яка зберігається на SQL сервері переходить в стан
Suspect (якщо перекладати дослівно з англійської "підозрілий"). В даному розділі описано як можна спробувати відновити таку базу даних для подальшої роботи.
1) SQL Server 2000
2) SQL Server 2005
Відновлення бази даних, яка зберігається на різних версіях SQL сервера відновлюється
по різному.
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SQL server 2000

Перевірити чи знаходиться база в стані Suspect можна наступним чином: Пуск-Всі
програми-Microsoft SQL Server-Enterprise manager. Відкриється вікно SQL Server Enterprise
Manager в цьому вікні відкриється ще одне вікно Console root \ Microsoft SQL Servers. В
даному вікні необхідно розгорнути пункти так як вказано на малюнку (Мал. 1).

Мал. 1

Одна з баз буде називається приблизно так HoteysoftDB. Біля напису в дужках буде
вказано Suspect.
Пр имітка: найчастіше база пер еходить в стан Susp ect пр и автоматичному збер еженні
бази пр и виході з пр огр ами Тор гсофт, в р азі коли в налаштуваннях самої пр огр ами
зазначено, що збер еження бази повинно відбуватися пр и виході з пр огр ами, а комп'ютер був
вимкнений відр азу після виходу з пр огр ами. Також, база може пер еходити в стан Susp ect,
якщо несподівано пр опало електр оживлення.
Після того як Ви переконалися, що Ваша база даних знаходиться в стані Suspect,
необхідно зайти в Пуск - Всі програми - Microsoft SQL Server - Query Analyzer.
Відкриється вікно (Мал. 2)
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Мал. 2

Вкажіть все так як вказано на малюнку і натисніть на кнопку ОК. Відкриється вікно
(Мал. 3).

Мал. 3

У порожнє вікно необхідно вставити наступний текст:
use master
go

Дозволяємо пряме змінення системних таблиць:
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sp_configure 'allow updates',1
go
reconfigure with override
go

Д ля скидання ознаки Susp ect виконуємо в БД master ХП sp _resetstatus:
sp_resetstatus 'Название Вашей базы данных'
go

А тепер забор онимо пр яме змінення системних таблиць:
sp_configure 'allow updates',0
go
reconfigure with override
go

Після цього статус Suspect повинен скинутися.
Команди необхідно виконувати по черзі в такий спосіб:
1) use master
go

2) sp_configure 'allow updates',1
go
reconfigure with override
go

3) sp_resetstatus 'Название Вашей базы данных'
go

4) sp_configure 'allow updates',0
go
reconfigure with override
go

Пр имітка: Наведені вище команди у вікні Query Analyzer необхідно виділити мишею і
натиснути на кнопку Execute Query. Внизу вікна повинні з'являтися інфор мативні
повідомлення пр о успішне, або не успішне виконанні тієї чи іншої команди.
Після цього виконуємо наступну команду:
Use master
go
sp_configure 'allow updates', 1
reconfigure with override
go

Далі наступну команду:
update sysdatabases set status= 32768 where name = '<Название Вашей базы
данных>'
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Після цього слід перезапустити SQL Server (Пуск - Програми - Microsoft SQL Server Service Manager. У вікні, натисніть на кнопку Stop, потім Start \ Continue), База повинна
перейти в стан Emergency mode.
Далі виконуємо команду:
USE <Название Вашей базы данных>
GO
sp_dboption '<Название Вашей базы данных>', 'single_user', 'true' ЛИБО alter
database Название Вашей БД set SINGLE_USER
go
DBCC CHECKDB('<Название Вашей базы данных>', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
go

Якщо все в порядку, тоді:
sp_dboption '<Название Вашей базы данных>', 'single_user', 'false'
go
Use master
go
sp_configure 'allow updates', 0
go

Далі необхідно перейти до SQL Server Enterprise Manager (Мал. 1). Тут Вам слід
створити нову базу для того, щоб дані з відновленої БД скопіювати в нову порожню.
7.6.2

SQL server 2005

Перевірити, чи знаходиться база в стані Suspect можна наступним чином: Пуск - Всі
програми - Microsoft SQL Server 2005 - SQL Server Managеment Studio. Відкриється
вікно Connect to server. Слід звернути увагу на поле Authentification там повинно бути
вибрано Windows Authentification, або SQL Server Authentification. В цьому випадку в
поле Login необхідно вказати SA, а в поле Password - пароль, який Ви вводите при вході в
програму Торгсофт. Якщо все вказано правильно, то відкриється вікно Microsoft SQL
Server Managеment Studio. Необхідно розгорнути папку Databases. Одна з баз буде
називатися приблизно так TorgsoftDB. Біля напису в дужках буде вказано Suspect.
Пр имітка: найчастіше база пер еходить в стан Susp ect пр и автоматичному збер еженні
бази пр и виході з пр огр ами Тор гсофт в р азі, коли в настр ойках самої пр огр ами зазначено,
що збер еження бази повинно відбуватися пр и виході з пр огр ами, а комп'ютер був вимкнений
відр азу після виходу з пр огр ами. Також, база може пер еходити в стан Susp ect, якщо
несподівано пр опало електр оживлення.
У вікні Microsoft SQL Server Managеment Studio необхідно вибрати базу, яка
знаходиться в стані Suspect і натиснути на кнопку New Query. Відкриється порожнє вікно в
правій частині. В дане вікно необхідно вставити (виділіть текст наведений нижче, натисніть
Компанія Торгсофт®
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комбінацію клавіш Ctrl + C, перейдіть у вікно Microsoft SQL Server Managеment Studio і
натисніть комбінацію клавіш Ctrl + V) наступний текст:
EXEC sp_resetstatus 'yourDBname';
ALTER DATABASE yourDBname SET EMERGENCY
DBCC checkdb('yourDBname')
use yourDBname
ALTER DATABASE yourDBname SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB ('yourDBname', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE yourDBname SET MULTI_USER

Пр имітка: замість напису yourDBname необхідно вказувати назву Вашої бази, яка
знаходиться в стані Susp ect. Там де необхідно одинар ні лапки потр ібно залишати.
Після цього необхідно мишею виділяти кожен рядок окремо і після виділення натискати
на кнопку Execute (

).

Дана дія виконує команди по черзі. Після виконання останньої команди, база даних
повинна відновитися і ознака Suspect повинна зникнути.
Далі поверніть вікно Microsoft SQL Server Management Studio та спробуйте зайти в
програму Торгсофт. Якщо у Вас вийшло увійти в програму, виберіть пункт меню
Налаштування - Параметри - закладка Сервіс - кнопка Відновити базу даних, виконайте
цю операцію два рази.

7.7

Установка SQL сервера 2008
Вимоги до апаратного забезпечення:
Мінімальні:
· Процесор: Intel (або сумісний) Pentium III 1000 МГц або вище;
· Пам'ять: 512 МБ або більше;
· Жорсткий диск: 20 ГБ або більше.

Рекомендовані:
· Процесор: Intel Core i5 3000 МГц або вище;
· Пам'ять: 4 ГБ або більше;
· Жорсткий диск: 100 ГБ або більше.

Вимоги до програмного забезпечення:
Необхідна наявність встановлених пакетів:
· Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (в Windows 7 і Server 2008 R2 просто включити в

списку компонентів ОС);
· Windows Installer 4.5 (в Windows 7 і Server 2008 R2 входить до складу ОС);
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· Windows PowerShell 1.0 (в Windows 7, Server 2008 і Server 2008 R2 входить до складу

ОС).
Операційні системи:
· Windows 7,
· Windows Server 2008 R2
· Windows 10
· Windows Server 2016

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті корпорації Microsoft.
Примітка. Безкоштовну версію Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition можна
завантажити на сайті корпорації Microsoft:
· SQLEXPRADV_x64_RUS.exe - для 64-розрядних ОС;
· SQLEXPRADV_x86_RUS.exe - для 32-розрядних ОС або установки в режимі WOW64.

Встановлення Microsoft SQL Server 2008/2008 R2
1. Запустити програму-інсталятор з правами адміністратора на даному комп'ютері.
2. У розділі Планирование натиснути пункт Средство проверки конфигурации:
Натиснути кнопку Показать подробности і переконатися, що всі перевірки успішно
пройдені. Якщо будуть виявлені якісь проблеми, то необхідно їх усунути і запустити
повторну перевірку кнопкою Включить заново. Потім закрити це вікно кнопкою ОК (Мал.
1)
3. Натиснути на розділ Установка і потім пунктНовая установка изолированного
SQL Server или добавление компонентов … (Мал. 1):
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Мал. 1

Натиснути кнопку Показать подробности і переконатися, що всі перевірки успішно
пройдені. Якщо будуть виявлені якісь проблеми, то необхідно їх усунути і запустити
повторну перевірку кнопкою Включить заново. Потім натиснути кнопку ОК (Мал. 2)

Версія 2022
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Мал. 2

4. Ввести придбаний ключ продукту (для безкоштовної версії не потрібно) і натиснути
кнопку Далее (Мал. 3):

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1287

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 3

5. Прочитати ліцензію, встановити галочку «Я принимаю условия…» і натиснути
кнопку Далее (Мал. 4):

Версія 2022
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Натиснути кнопку Установить (Мал. 5):
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Мал. 5

6. Натиснути кнопку Показать подробности та переконатися, що всі перевірки
успішно пройдені. Якщо будуть виявлені якісь проблеми, то необхідно їх усунути і запустити
повторну перевірку кнопкою Включить заново.
Потім настиснути кнопку Далее (Мал. 6):

Версія 2022
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Мал. 6

Пр имітка. Якщо з'явиться попер едження в р ядку «Бр андмауер Windows», то його
можна пр оігнор увати - воно пр осто акцентує Вашу увагу на те, що буде потр ібна
додаткова настр ойка «Бр андмауер а Windows» для доступу до SQL Server з інших
комп'ютер ів (див. нижче) .
7. Вибрати компоненти для установки (рекомендується скористатися кнопкою
Выделить все), і натиснути кнопку Далее (Мал. 7):
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Мал. 7

Для управління самим SQL Server необхідно встановити компонент Средства
управления - основные!
8. Вибрати опцію Экземпляр по умолчанию, якщо установка вперше. В іншому
випадку вибрати Именованный экземпляр, вказати ім'я латинськими буквами без
спец.символов і натиснути кнопку Далее (Мал. 8):
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Настинути кнопку Далее (Мал. 9):
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Мал. 9

9. Для установки Express (безкоштовної) переходимо до пункту 12.
Вибрати опції, як показано на малюнку, і перейти на закладку Параметры сортировки
(Мал. 10):
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Мал. 10

Пр имітка. Якщо Ви хочете викор истовувати «SQL Server Agent» (вбудований
планувальник завдань, в безкоштовну вер сію не входить) для виконання р егуляр ного
р езер вного копіювання файлів БД на інший комп'ютер в своїй локальній мер ежі і Ваша
мер ежа побудована з викор истанням домену Windows NT, то необхідно завести в Вашому
домені окр емий обліковий запис для SQL Server Agent і надати запису пр ава на відповідні
р есур си (більш детальну інфор мацію можна знайти в довідковій системі SQL Server) . Пр и
такій конфігур ації, в цьому вікні необхідно в поля «Ім'я облікового запису» і «Пар оль»
ввести ім'я облікового запису (виду ДОМЕН \ ІМ'Я) і її пар оль, як мінімум для служби «SQL
Server Agent».
10. Вибрати опції, як показано на малюнку, і натиснути кнопку Далее (Мал. 11):
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Пр имітка. Щоб змінити опцію натисніть р озташовану пор уч кнопку Настр ойка і
встановіть пар аметр и, як показано на наступному малюнку (Мал. 12) :

Версія 2022
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Мал. 12

Увага. Цю установку не можна буде змінити після установки. Будьте уважні!
11. Вибрати опцію Смешанный режим (Мал. 13) і задати пароль для вбудованого
облікового запису адміністратора «sa» (ця обліковий запис має максимальні правами доступу
до всіх функцій і об'єктів на SQL-сервері). Додатково можна вказати облікові записи
користувачів Windows або цілі групи користувачів Windows, які повинні володіти
максимальними

правами

доступу

до

SQL

«Адміністратори»).
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Мал. 13

12. Для повноцінної версії (НЕ Express) рекомендується перейти на закладку Каталоги
данных (Мал. 14). В поле Корневой каталог данных ввести шлях до папки, де будуть
розміщуватися файли баз даних (рекомендується використовувати окремий від ОС фізичний
диск), і натиснути кнопку Далее:

Версія 2022
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Вибрати опції, як показано на малюнку, і натиснути кнопку Далее:
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Мал. 14

Вибрати опції, як показано на малюнку, і натиснути кнопку Далее:
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Мал. 15

Натиснути кнопку Показать подробности і переконатися, що всі перевірки успішно
пройдені. Якщо будуть виявлені якісь проблеми, то необхідно їх усунути і запустити
повторну перевірку кнопкою Включить заново.
Потім натиснути кнопку Далее:
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Мал. 15

Натиснути кнопку Установить:
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Після завершення установки натиснути кнопку Далее (Мал. 17):
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Натиснути кнопку Закрыть:

Версія 2022
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Мал. 18

Подальші кроки слід виконувати тільки, якщо потрібно забезпечити доступ до
SQL Server до інших комп'ютерів в мережі!
1. Запустіть утиліту Диспетчер конфигурации SQL Server (Пуск → Все программы →
Microsoft SQL Server 2008 → Средства настройки → Диспетчер конфигурации SQL Server).
2. У розділі Сетевая конфигурация SQL Server → Протоколы для … натиснути
правою кнопкою миші на рядку TCP/IP і в контекстному меню вибрати пункт Свойства
(Мал. 19):
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Мал. 19

3. У розділі Службы SQL Server натиснути правою кнопкою миші на рядку SQL
Server (…) і в контекстному меню вибрати пункт Перезапустить (Мал. 20) (цей пункт
можна пропустити, якщо Ви перезавантажте комп'ютер після завершення інших
налаштувань):
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Мал. 20

4. На закладці Протокол (Мал. 21) установіть параметр Включено = Да, а на закладці
IP-адреса (Мал. 22) у розділі IPAll параметр TCP-порт = 1433. Потім натисніть кнопку ОК:
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Мал. 22

5. Якщо на комп'ютері встановлено будь-який FireWall, то в ньому необхідно
дозволити вхідні з'єднання по протоколу TCP/IP на порт 1433 (для підключення до SQL
Server з інших комп'ютерів), а також по протоколу UDP на порт 1434 (для того щоб інші
комп'ютери могли виявляти даний екземпляр SQL Server).
В стандартному «Брандмауері Windows» (Панель управления → Брандмауэр Windows)
для цього необхідно на закладці Исключения двічі Добавить порт (Мал. 23, 24):
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Порти відкриваються окремо для Вхідних, окремо для Вихідних з'єднань. При
використанні антивірусного ПО окремо відкрити порти в антивірусній програмі або
перевірити, що вони не блокуються.
Додатково:
6. Після завершення установки і настройки рекомендується перезавантажити
комп'ютер.
7. Для зручності, якщо установка SQL Server була на НЕ російськомовну ОС Windows
бажано в Control Panel → Regional and Language Options на закладці Advanced (Мал. 25)
встановити мову Russian в параметрі Language for non-Unicode programs, потім
перезавантажити комп'ютер.

Версія 2022
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Мал. 25

7.7.1

Установка SQL Management Studio на прикладі версії 2008
Звер ніть увагу, що для р оботи з двома SQL сер вер ами р ізних вер сій для

адміністр ування баз даних необхідна наявність SQL Management Studio не нижче
встановленої найвищої у Вас вер сії SQL сер вер а.
1. Запускаємо інсталяційний файл від імені Адміністр атор а.
2. У вікні установки вибираємо Новая установка (Мал. 1).
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3. У вікні установці перевіряємо, щоб не було не пройдених перевірок (попередження
допускаються) і натискаємо Далее:
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4. У вікні з ліцензійною угодою підтверджуємо згоду з ліцензією і натискаємо Далее:
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5. Вказуємо необхідні компоненти установки і натискаємо Далее (Мал. 4):
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6. Натискаємо Далее (Мал. 5):
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Запускається процес установки. Чекаємо завершення установки.
7. Натискаємо кнопку Закрыть.
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Закриваємо вікна установки, що залишилися.

7.8

Як підключитися по RDP
1. Дізнатися зовнішню ip адресу Вашого сервера для роботи віддалено або внутрішню
ip адресу Вашого сервера для роботи в одній локальній мережі
2. Дізнатися зовнішній порт віддаленого підключення для роботи віддалено або
внутрішній порт Вашого сервера для роботи в одній локальній мережі
3. Натиснути Пуск - Все программы - Стандартные - Подключение к удаленному
рабочему столу (Мал. 1)
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або Выполнить - mstsc або Win+R - mstsc (Мал. 2)
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Мал. 2

4. В поле комп'ютер вводимо ip адресу Вашого сервера і порт віддаленого
підключення

Мал. 3

5. Для винесення ярлика або використання обладнання натискаємо Параметры
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Мал. 4

Вводимо дані користувача.
Для винесення ярлика натискаємо Сохранить как… і вказуємо шлях розташування
ярлика.
6. Для використання обладнання зокрема проброса COM-портів включаємо настройки
на вкладці Локальные ресурсы (Мал. 5)
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Мал. 5

6. Рекомендується виконати збереження змін на вкладці Общие (Мал. 5 (5)).
7. Натискаємо Подключить.
8. Закриваємо повідомлення про безпеку, яке може мати такий вигляд (Мал. 6-8)

Мал. 6
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Мал. 7

Мал. 8

9. Рекомендується після завершення роботи в віддаленому робочому столі
використовувати повноцінний вихід без використання панелі віддаленого робочого столу.
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Перенесення програми Торгсофт з одного ПК на інший
1. Зберігаємо копію бази даних. У програмі заходимо в меню Файл - База даних Зберегти базу даних

Мал. 1

2. Вибираємо шлях, куди хочемо зберегти (наприклад, диск "C", папка "Журнал
TorgSoft") і натискаємо кнопку Сохранить (Мал. 2).

Мал. 2

3. Далі необхідно відключити служби. Заходимо в Пуск - Панель управления (Мал. 3)
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Мал. 3

4. Категория - Мелкие значки (Мал. 4)

Мал. 4

5. Администрирование - Службы (Мал. 5)
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Або Пуск - Выполнить - services.msc - ОК (Мал. 6)
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Мал. 6

6. У вікні Службы необхідно зупинити служби SQL Server... (Назва може трохи
відрізнятися), TorgsoftLicenceService и TorgSoftService: правою клавішею миші Остановить (Мал. 7).
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Мал. 7

7. Наступний крок - переходимо в папку з програмою (за замовчуванням - C: \
TORGSOFT) і копіюємо вміст папки (або спочатку архівуємо) на знімний носій, інший
локальний диск і т.п. (Мал. 8).
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8. Після цього - встановити програму на комп'ютері, на який планується перенесення
програми.
9. Після установки - робимо ті ж дії, в зворотному порядку. Замінюємо файли з
збереженої

папки

TORGSOFT

(папку

"Program",

за

винятком

AdminServer.ini,

ADConnectionDefs.ini, PHOTO). Запускаємо програму, отримуємо ліцензію. Заходимо в Файл
- База даних - Завантажити базу даних. Дані відновляться і будуть доступні після
перезапуску програми.
10. Для отримання ліцензії необхідно спочатку деактивувати стару. Для цього потрібно
звернутися в службу технічної підтримки компанії Торгсофт.

7.10

Перенесення даних
Операція перенесення даних буває потрібна в тому випадку, коли у замовника

(власника) з'являється новий центр обліку (магазин) і він хоче контролювати роботу двох
магазинів з нового. В даному випадку, потрібно зберегти дані (стан складу, перелік клієнтів,
відпускні та закупівельні ціни) на комп'ютері старого магазину, а потім завантажити їх на
комп'ютер нового магазину.
Для збереження потрібної інформації зайдіть в пункт головного меню Файл:
1) Для збереження дерева видів товару виберіть пункт меню Довідник видів товарів Зберегти як еталон. Після чого Вам буде запропонована форма для вибору місця
збереження файлу;
2) Для збереження цін на товари (закупівельні і відпускні) виберіть пункт меню Ціни
на товари - Зберегти відпускні ціни, Зберегти закупівельні ціни відповідно. Після чого
Вам буде запропонована форма для вибору місця збереження файлу;
3) Для збереження основних даних (стан складу, клієнти, знижки, політика знижок)
виберіть пункт меню Перенесення основних даних в нову БД - Зберегти. Після чого Вам
буде запропонована форма для підтвердження. Після цього з'явиться ще одна форма, де Вам
потрібно буде вибрати ціну на товар (закупівельну або собівартість товару). Після чого Вам
буде запропонована форма для вибору місця збереження файлу;
Для завантаження потрібної інформації зайдіть в пункт головного меню Файл відповідний пункт меню. Після цього Завантажити або Відкрити і вказати збережений
раніше файл.
Якщо Ви хочете перенести всю інформацію (перелік приходів, витрат і т.д.) того чи
іншого магазину, тоді слід зберегти всю базу даних.
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Збереження бази даних

Для перенесення всієї інформації про магазин на інший комп'ютер Вам необхідно
зберегти базу даних. Для цього треба зайти в пункт головного меню Файл - База даних Зберегти базу даних і архівувати її ... або Зберегти базу даних ... В першому випадку
програма збереже базу даних і створить архів для зменшення займаної пам'яті файлом.

7.12

Завантаження бази данних
Для завантаження бази даних після переустановки програми, операційної системи і так

далі, зайдіть в пункт головного меню програми Файл - База даних - Завантажити базу
даних. Після цього програма автоматично сформує архів поточної бази даних. Після цього
користувачеві необхідно вказати файл з розширенням * .MIR або * .MIRA, тобто раніше
збережена база даних. Після чого почнеться завантаження бази даних. Після успішного
завантаження необхідно перезапустити програму Тор гсофт.

7.13

Переустановка системи

Переустановка програми Торгсофт буває потрібна в різних випадках, наприклад, щоб
перенести програму з одного комп'ютера на інший.
Для цього скопіюйте файл запуску програми (Torgsoft.exe) на носій інформації
(флешка). Цей файл знаходиться в тій папці, куди була встановлена програма Торгсофт.
Після цього збережіть базу даних зайшовши в програму під "Власником". Бажано
запам'ятати або записати версію програми і версію бази даних. Версія програми вказується у
верхній частині вікна. Приклад, Торг Софт Універсал 9.3.8.2 ( "Назва поточного об'єкта
обліку") БД: "Назва бази даних", найчастіше Torgsof tDB.
Версія бази даних вказується в рядку, яка знаходиться під рядком з поточною датою і
часом. Найправіший напис з цифрами. Напр иклад, 475.0.0.0.0
Після цього слід зняти ліцензію програми. Для цього необхідно вийти з програми і
запустити її під "Власником". Відкриється знайоме жовте вікно для входу в програму.
Необхідно натиснути на синє посилання Ліцензії (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Відкриється вікно, в якому потрібно ввести пароль, який Ви вводите при вході в
програму. Відкриється вікно зі списком встановлених ліцензій. Ліцензія встановлена на
цьому комп'ютері буде підсвічена зеленим кольором (Мал. 2). Її і необхідно видаляти.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Клікнувши по запису стане активною кнопка Видалити. Необхідно натиснути на неї,
уважно прочитати інформацію в вікнах. Після цього з'явиться вікно з кодом зняття. Вам
необхідно або зв'язатися з нами за телефоном, або вислати лист по електронній пошті з
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зазначенням цього коду. Це необхідно для того, щоб ми могли коректно зняти ліцензію для
перенесення її на інший комп'ютер, або повторної видачі на цей же.
Після цього, можна приступити до видалення самої програми.
Зайдіть Пуск - Панель управління - Установка і видалення програм. Знайдіть у
списку програму Тор гсофт. Натисніть на неї мишкою один раз. З'явиться активна кнопка
Видалити. Натисніть на неї. Потім підтвердіть, що Ви дійсно хочете видалити програму.
Розпочнеться видалення програми Тор гсофт. В кінці видалення повинно з'явитися
повідомлення про успішне видалення програми з Вашого комп'ютера.
Далі Ви можете видалити Microsoft SQL Server.
Видаляйте SQL Server в тому випадку, якщо на комп'ютері найближчим часом Ви не
будете користуватися програмою Торгсофт, або програмами, які використовують бази даних.
Якщо Ви не видалите SQL Server з Вашого комп'ютера, на який потім знову буде
встановлюватися програма, при установці Вам доведеться перейменовувати назву бази
даних, встановлене за замовчуванням.
Знову зайдіть в Пуск - Панель управління - Установка і видалення програм. Знайдіть
у списку програму Microsoft SQL Server. Натисніть на неї мишкою один раз. З'явиться
активна кнопка Замінити / Видалити. Натисніть на Видалити. Потім підтвердіть, що Ви
дійсно хочете видалити програму, вибравши у вікні пункт Remove. В кінці видалення
повинно з'явитися повідомлення про успішне видалення програми з Вашого комп'ютера.
Решта програми пов'язані з Microsoft SQL Server'ом можна не видаляти.
Тепер можна приступати до установки програми.
Вставте диск Торгсофт. Почніть установку програми. Якщо ви не видаляли SQL Server в
поле Ім'я БД задайте нове ім'я базі даних.
Після закінчення установки зайдіть в програму під "Власником" і порівняйте версії старої
і нової баз даних. Версія бази даних вказується в рядку, яка знаходиться під рядком з
поточною датою і часом. Найправіший напис з цифрами.
Напр иклад, у вас була 471.0.0.0.0., Тепер стоїть 475.0.0.0.0.
В цьому випадку, вийдіть з програми і перезапишіть exe-шний файл Тор гсофт, який ми
зберігали спочатку. Розмістіть цей файл в папку з програмою і підтвердіть, що хочете
замінити файл на існуючий.
Запустіть програму під "Власником", завантажте раніше збережену базу даних. Для
цього треба зайти в пункт головного меню Файл - База даних - Завантажити базу даних ...
після цього, програма "скаже", що зараз буде зроблена резервна копія існуючої бази даних, а
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потім з'явиться вікно, де Ви повинні вибрати місце зберігання збереженої бази даних і
натиснути на кнопку Відкрити. Програма почне завантажувати базу даних. Після
завантаження Вам слід оновити програму.
У разі, якщо версія встановленої бази даних більш рання.
Наприклад, у Вас була 475.0.0.0.0. а тепер стоїть 471.0.0.0.0.
Вам потрібно оновитися до останньої версії. Якщо ця версія бази даних така ж, як і була у
Вас до цього, тобто, наприклад, 475.0.0.0.0, тоді відразу завантажуйте збережену базу даних.
У разі, якщо версія після оновлення виявилася більш пізньої, тоді дотримуйтесь вказівок, які
наведені вище про більш пізню версію, з тією лише різницею, що в кінці Вам вже не
потрібно оновлюватися.

7.14

Ведення обліку за артикулами
Прийом товару
Це режим обліку товару самим власником. У ньому більше можливостей для гнучкого

обліку, менше контролю. Для включення режиму треба активувати Налаштування Параметри - закладка Облік - в поле Метод обліку зі списку вибрати пункт Облік товару
за артикулами. Після чого натисніть на кнопку Записати.
Можна помітити, що пункт головного меню Документ змінився на Облік за
артикулами
Для створення прибуткової накладної Вам необхідно зайти в пункт меню Облік за
артикулами - Перелік прихідних накладних. Відкриється вікно Перелік прихідних
накладних. Для створення нової прихідної накладної натисніть на кнопку Додати.
Відкриється вікно Прихід. У цьому вікні заповніть поля Постачальник і Валюта. Після
цього натисніть на кнопку Записати.
Після цього Ви опинитеся на формі Перелік прихідних накладних. Прибуткова
накладна, яку Ви створили відобразиться в цьому вікні. Клацніть на неї один раз мишею і
потім натисніть на кнопку Склад накладної

. Відкриється вікно з назвою створеної

накладної, "шапкою". У цьому вікні Ви можете створити товар з новим артикулом після
натискання на кнопку Новий артикул. При натисканні на кнопку з'явиться порожній рядок
в колонці Артикул введіть вручну артикул товару, який буде присвоєно тому товару, який
Ви оберете в колонці Назва. Клацніть один раз по рядку і відкриється вікно Товар (картка
товару). Виберіть товар, який Вас цікавить (Детальніше ...) і натисніть на кнопку Записати.
Товар в заданій кількості і за заданою ціною відобразиться в рядку.
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Реалізація товару
Для здійснення нової реалізації товару зайдіть Облік за артикулами - Перелік
реалізацій оптом і в роздріб. Відкриється вікно Реалізація товару оптом і в роздріб.
Для створення нової реалізації натисніть на кнопку Додати. Відкриється вікно
Реалізація оптом і в роздріб. У цьому вікні Вам необхідно за допомогою меню, що випадає
в поле Вид реалізації вибрати один з пунктів: Опт або Роздріб. В поле Товар проданий зі
складу за допомогою меню, що випадає слід вибрати з якого саме складу (центру обліку)
слід брати товар для його продажу. У разі необхідності, виберіть продавця, який реалізовує
товар в поле Продавець.
При необхідності Ви можете створити нового продавця натиснувши на кнопку Додати.
Відкриється вікно Співробітник. У цьому вікні необхідно заповнити поля: ПІБ (прізвище,
ім'я та по батькові продавця), Місце роботи (центр обліку, на якому працює даний
продавець). У разі необхідності, можна згенерувати штрих-код для подальшого друку
бейджа продавця. Також можна вказати касу, на яку надійдуть гроші після продажу. Після
заповнення всіх необхідних полів натисніть на кнопку Записати.
Також, якщо реалізація здійснюється клієнту з дисконтною карткою, слід вибрати
цього клієнта зі списку в поле Покупець (вікно Реалізація оптом і в роздріб). Практично
використовувати кнопку Довідник правіше поля Покупець. При натисканні на кнопку
відкриється вікно Клієнти. Де можна вибрати необхідного клієнта швидше і внести, якщо
потрібно, необхідні зміни. Після вибору натисніть на кнопку Вибрати. Після цього Ви
повернетеся до вікна Реалізація оптом і в роздріб. Якщо всі необхідні поля заповнені,
натисніть на кнопку Записати. Цими діями Ви створили запис нової реалізації. Після чого ви
можете приступити до продажу товару.
Перед Вами відкриється вікно Реалізація товарів оптом і в роздріб. На даній формі
натисніть на кнопку Введення товару. Відкриється вікно Реалізація "номер реалізації,
число і т.д.". На цій формі Ви можете вибрати товар для продажу, або вручну зі складу
(після натискання на кнопку Вибір зі складу), або, якщо Ви знаєте артикул того чи іншого
товару, Ви можете після натискання на кнопку Новий артикул, створити новий рядок і в
колонці Артикул ввести артикул необхідного товару. У рядку з'явиться товар з введеним
артикулом в кількості 1шт. При необхідності, після клацання в колонці Кількість, Ви
можете змінити кількість товару, що відпускається. У відповідних колонках відобразиться
вся інформація про товар (ціна, знижка і т.д). Після введення всіх необхідних товарів для
продажу натисніть на кнопку Отримати оплату. Відкриється вікно Оплата. Де в поле До
оплати, відобразиться загальна сума всіх введених товарів. Ви можете змінити загальну
суму, в разі, якщо покупець не готовий заплатити повну суму. Але неможливо, щоб без зміни
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суми на весь товар в поле Отримано ввести число менше, ніж в поле До оплати. Після
введення отриманих грошей натисніть на кнопку ОПЛАТИТИ. Ви повернетеся до вікна
Реалізація "номер реалізації, число і т.д.".
Також є можливість Скасувати оплату після натискання на однойменну кнопку. Після
чого всі гроші, які надійшли в касу, обнуляться. Крім того, Ви можете видалити той чи
інший товар після натискання на кнопку Видалити.

Повернення товару
Для повернення товару від покупця зайдіть в Облік за артикулами - Перелік
повернень. Відкриється вікно Перелік повернень. В поле Склад виберіть центр обліку, з
якого здійснювалася реалізація. Для створення нового повернення натисніть на кнопку
Додати. З'явиться вікно Повернення. В поле Від за допомогою меню, що випадає виберіть
клієнта, від якого здійснюється повернення. В поле До виберіть центр обліку куди надійде
товар після повернення. Також бажано вибрати вид торгівлі, якщо торгівля здійснюється як
оптом, так і в роздріб. Після заповнення полів натисніть на кнопку Записати. Ви
повернетеся до вікна Перелік повернень.
Після створення нового повернення натисніть на кнопку Перелік товару. Відкриється
вікно Повернення клієнта "№ Ім'я клієнта". При натисканні на кнопку Вибрати ... Ви
побачите перелік всіх товарів проданих тому чи іншому клієнтові. Виберіть з переліку той
товар, який повертає покупець. Після вибору потрібного товару натисніть на кнопку
Вибрати. Після вибору всіх необхідних товарів для повернення натисніть на кнопку
Повернути гроші. Відкриється вікно Повернення грошей за товар. У ньому автоматично
відобразиться сума всіх товарів, які повертаються. Якщо оплата здійснювалася в
безготівковій формі, поставте галочку лівіше написи Додатково. Після чого натисніть на
кнопку ГРОШІ ПОВЕРНЕНО.

Внутрішні переміщення товару
Для здійснення внутрішнього переміщення зайдіть в Облік за артикулами - Перелік
внутрішніх накладних. Відкриється вікно Перелік внутрішніх накладних. Для створення
нового переміщення натисніть на кнопку Додати. Відкриється вікно Внутрішня передача.
В поле Відправник, вкажіть центр обліку, з якого буде передаватися товар. В поле
Одержувач, вкажіть центр обліку, який отримає товар. Після цього натисніть на кнопку
Записати. Ви повернетеся до вікна Перелік внутрішніх накладних. Для переміщення
виберіть потрібну накладну (клацніть на неї) і натисніть на кнопку Перелік товару.
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Відкриється вікно Передача "№ число". При натисканні на кнопку Новий артикул
з'явиться рядок, де потрібно ввести артикул того товару, який Ви хочете перемістити. Інший
спосіб внесення товару - безпосередньо зі складу. При натисканні на кнопку Вибрати зі
складу, з'явиться вікно Стан складу "центр обліку". Після вибору необхідного товару
натисніть на кнопку Вибрати. У стовпці Кількість, вкажіть необхідну кількість для
передачі. Після закриття вікна товар переміститься на обраний центр обліку.

Списання товару зі складу
Для здійснення внутрішнього переміщення зайдіть в Облік за артикулами - Акти
списання товару зі складу. Відкриється однойменне вікно. Для створення нового списання
натисніть на кнопку Додати. З'явиться вікно Документ списання. Виберіть форму списання
товару і натисніть на кнопку Записати. Після цього у вікні Акти списання товару зі складу
натисніть на кнопку Перелік списаного товару. Відкриється вікно Списання зі складу "№
від число". При натисканні на кнопку Новий артикул з'явиться рядок, де потрібно ввести
артикул того товару, який Ви хочете списати. Інший спосіб внесення товару - безпосередньо
зі складу. При натисканні на кнопку Вибрати зі складу з'явиться вікно Стан складу "центр
обліку". Після вибору необхідного товару натисніть на кнопку Вибрати. У стовпці
Кількість вкажіть необхідну кількість для списання. Після закриття вікна товар спишеться з
обраного центру обліку.

7.15

Вирівнювання складських залишків

При роботі торгівельної мережі в разі, коли обмін даними здійснюється за допомогою
каналів передачі даних, бувають випадки, коли на центральному комп'ютері стан складу
одного з центрів обліку може не відповідати дійсності. Іншими словами, власник на
центральному комп'ютері не бачить реальних складських залишків по одному з центрів
обліку, але безпосередньо на комп'ютері, який знаходиться в магазині, складські залишки
відповідають дійсності.
Така розбіжність може бути пов'язано з багатьма причинами: пропущені складські
документи, з яких-небудь причин не завантажені або загублені пакети даних і т.д.
У програмі Тор гсофт виробник має право застосувати для вирівнювання даних
складських залишків по необхідного центру обліку. Для здійснення даної дії в магазині, де
видно правильні складські залишки, необхідно вибрати, або переконатися, що центр обліку
обраний правильно. Після цього зайдіть в пункт головного меню Файл - Складські
залишки - Зберегти стан складу для відомості інвентаризації. Відкриється вікно, де
необхідно вказати місце збереження даного файлу. Вкажіть місце і натисніть на кнопку
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Зберегти. Файл буде збережений в зазначеному місці. Після цього, необхідно скопіювати
даний файл на центральний комп'ютер (комп'ютер власника).
Далі на комп'ютері власника необхідно в поле Центр обліку на головній формі програми
потрібно вибрати той центр обліку для якого був збережений склад. Зайти Склад - Стан
складу, вибрати усі товари і додати їх у відомість інвентаризації. Після цього у відкритій
відомості інвентаризації необхідно натиснути на кнопку Відкрити, а потім вкажіть
перенесений файл. Після завантаження файлу колонка Кількість в наявності відповідно до
стану складу магазину. Після цього закрийте відомість інвентаризації після натискання на
кнопку Закрити відомість. Після чого створяться коригувальні документи. Склади на центрі
і в магазині тим самим вирівняються.

7.16

Видалення фінансових документів

Бувають випадки, коли необхідно видалити будь-який фінансовий документ (Оплата Фінансовий документ), з якихось причин за минулі дні. Програма в такому випадку видає
наступне повідомлення (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

В такому випадку необхідно відкрити попередні касові дні. Це здійснюється наступним
способом:
1) Заходимо в пункт головного меню Оплата - Підсумки каси. Відкриється вікно
Підсумки каси.
2) В лівому верхньому кутку екрану знаходяться два поля з датами. За замовчуванням в
обох полях стоїть поточне число. Необхідно за допомогою кнопки

очистити лівий період.

У вікні Підсумки каси відобразяться всі попередні касові дні (Мал. 2). Біля кожного числа
буде намальований замок. Це означає, що даний касовий день закритий і по ньому
заборонені будь-які фінансові операції.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

3) Необхідно включити режим многострочного вибору і виділити дні, включаючи той
день за який необхідно видалити фінансовий документ (Мал. 2)
4) Натискаємо на кнопку

(Скасувати закриття касового дня). Після цієї події касові

дні відкриються (пропадуть замки біля цифр) (Мал. 3)
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

5) Після цього, повертаємося до режиму Фінансовий документ і видаляємо потрібну
реалізацію. Після цього необхідно закрити всі касові дні за винятком поточного.
6) Повертаємося до вікна Підсумки каси і багаторядковим вибором виділяємо всі дні,
крім поточного і натискаємо на кнопку

(Закрити касовий день). Після цієї події касові

дні будуть перераховані і закриті (з'являться замочки).

7.17

Налаштування звітів

В даному пункті описано налаштування звітів:
· Настроюваний звіт
· Налаштування друку рахунку з фото

7.17.1 Настроюваний звіт
У програмі Тор гсофт, є така можливість, як створювати свої власні звіти за допомогою
програми FastReport (версія 4.13.1), яка вбудована в Тор гсофт і відображається, як
Настроювані звіти

.

Для вивчення керівництва користувача про програму FastReport, можна прочитати ТУТ.
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Призначені для користувача звіти можна зустріти в різних робочих формах, де є
стандартна функція Звіт, в якій знаходяться Налаштування експорту даних, а також
Настроювані звіти. Наприклад:
Склад - Стан складу (Мал. 1)

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Кожен Настроюваний звіт відображає колонки робочої форми, яка відкрита. Розглянемо
приклад створення настроюваного звіту з пункту меню Склад - Реєстр прихідних
накладних (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

З'явиться вікно Настроювані звіти, в якому після натискання правою кнопкою миші
відкриється список (Мал. 3) в якому вибираємо Новий.

Мал. 3
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Після цього з'явиться вікно Налаштування звіту (Мал. 4) в якому вказуємо (можна
ввести пізніше) Назву звіту та Опис для користувача. Якщо Ви хочете, щоб цей звіт був
Відомий для інших користувачів (доступний всім), поставте відповідну галочку.

Мал. 4

Після цього з'явиться додатковий рядок Обмежити доступ користувачів, після активації
галочки, відкриється додаткове поле для вибору Користувачів і Співробітників, яким буде
обмежений доступ (Мал. 5).

Мал. 5

При натисканні на кнопку Налаштувати звіт, відкриється вікно програми FastReport
(Мал. 6). Для початку створення нового звіту, натисніть кнопку Новий звіт, по центру
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екрану з'являться три таблиці, які нам будуть необхідні при створенні звіту, тиснемо Звіт Дані, щоб додати існуючі набори даних в звіт.

Мал. 6

З'явиться вікно Дані звіту (Мал. 7), в якому потрібно знайти напис, який починається на
БізнесПанель і поставити галочку, після чого натиснути кнопку ОК.

Мал. 7

Після вибору бізнес панелі, з'явиться список в правій частині вікна FastReport, у вкладці
Поля БД (Мал. 8).
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Мал. 8

Для того, щоб створити заголовок таблиці, натискаємо на кнопку Об'єкт "Текст" (буква) А (Мал. 8) в лівій частині вікна, з'явиться прямокутна область у курсора, потрібно
навести курсор на верхню таблицю ReportTitle і натиснути ліву кнопку миші. З'явиться
вікно Редактор тексту, в якому вводимо з клавіатури назву нашої таблиці, наприклад: Звіт
за датою накладної від і натиснути ОК. Введений текст буде відображений в прямокутної
області. Для зміни розміру прямокутної області, "візьміть" (натиснути лівою кнопкою миші і
не відпускати) за один з країв прямокутника і "тягніть" в потрібну сторону (Мал. 9). Ця
область (прямокутна), відповідає за відображення введеного всередині тексту.

Мал. 9
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Для того, щоб сформувати звіт з датою створення, наприклад: Звіт за датою накладної
від (дата). Для цього необхідно додати змінну. Створюємо ще одне поле Об'єкт "Текст" (буква) А і ставимо його поруч з полем Звіт за датою накладної від. У редакторі тексту
натискаємо на кнопку "ABC" (Мал. 10 (1)), з'явиться вікно Редактор виразів, в якому
потрібно вибрати вкладку Змінні (Мал. 10 (2)) і вибираємо напис Date (Мал. 10 (3)) і
"тягнемо" його в нижнє поле Вираз, або подвійним клацанням миші по Date, воно
автоматично з'явиться в полі Вираз (Мал. 10 (4)). Після того, як Date з'явився в нижній
частині вікна Вираз, натискаємо ОК (Мал. 10 (5)). Ми повернемося у вікно Редактор
тексту, в якому буде написано [Date], натискаємо ОК.

Мал. 10

Таблиця Report title матиме такий вигляд:
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Мал. 11

Для того, щоб вибрати шрифт і розмір букв, необхідно вибрати потрібне поле
(прямокутник в якому є дані) і вибрати необхідні параметри у верхній частині вікна (Мал.
11, виділено червоним прямокутником). Щоб переглянути, як буде виглядати Ваш майбутній
звіт, потрібно натиснути на кнопку Попередній перегляд

.

Наступне, що нам необхідно зробити, це заповнити таблицю MasterData, в якій будуть
знаходитися наші дані, взяті з правого боку, вкладка Поля БД. Для початку необхідно
подвійним клацанням миші натиснути на жовту смужку, на якій написано MasterData,
з'явиться

вікно

Джерело

даних

(Мал.

12),

потрібно

вибрати

БізнесПанель_bpIncomeInvoiceList і натиснути ОК.

Мал. 12

Після цього, "перетягуємо" необхідні поля в таблицю MasterData, змінюючи при цьому
ширину стовпця на необхідну. Після того, як додали потрібні поля, потрібно задати назву
(шапку), для кожного стовпчика. Для цього, натискаємо на кнопку Вставити бенд (Мал. 13
(1)) і вибираємо зі списку Заголовок даних (Мал. 13 (2)).
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Мал. 13

Для того, щоб перемістити таблицю, необхідно "взяти" її і "перетягнути" (розмістити)
над таблицею MasterData. Потім додавати назви колонок можна двома способами.
Перший спосіб.
Натискаємо на кнопку Об'єкт "Текст" і вставляємо в таблицю Header. Потім міняємо
розмір до того, який розмір в нижній частині таблиці MasterData і вводимо назву колонки.
Другий спосіб.
Відзначаємо по черзі всі колонки (з затиснутою клавішею SHIFT на клавіатурі) в таблиці
MasterData, натискаємо CTRL + C (скопіювати) і натискаємо CTRL + V (вставити).
Перетягуємо колонки в таблицю Header. В цьому випадку не потрібно підганяти ширину
стовпців, тому що вони однакові, потрібно тільки змінити назву. Подвійним натисканням
миші за назвою відкривається вікно Редактор тексту (Мал. 14) в якому потрібно видалити
всі, крім того, що стоїть в лапках "Дата" (в нашому випадку, залишаємо Дата, без лапок).
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Мал. 14

Має вийти приблизно наступне (Мал. 15).

Мал. 15

Варто зазначити, що в подальшому буде проводитися підрахунок загальної кількості
накладних, для цього був створений перший стовпець з назвою в таблиці Header - № і в
MasterData введена змінна. Додавання змінної за допомогою кнопки Об'єкт "Текст" і в
вікні Редактор тексту натиснути на кнопку Вставити вираз (Мал. 16 (1)) далі перейти на
вкладку Змінні (Мал. 16 (2)) натиснути подвійним клацанням миші на Line # (Мал. 16 (3)),
цей напис має з'явитися в нижньому полі Вираз (Мал. 16 (4)) і потім натискаємо ОК (Мал.
16 (5)). Потім у вікні Редактор виразів натискаємо ОК.
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Мал. 16

Наступне, що необхідно виконати, це додати так званий Підвал даних (в якому буде
відображатися інформація, по підведенню підсумків, наприклад в нашому випадку: Всього
накладних та Загальна сума боргу) натисканням на кнопку Вставити бенд, виберіть зі
списку Підвал даних і розмістіть його під таблицею MasterData. Далі вставляємо Об'єкт
"Текст" і пишемо всередині нього Всього накладних. Поруч з ним створюємо ще один
Об'єкт "Текст" і в вікні Редактор тексту натискаємо кнопку Вставити агрегатну функцію
і в відповідному вікні вибираємо з випадаючих списків наступне:
Функція - COUNT
Дата-бенд - MasterData1
Набір даних - БізнесПанель_bpIncomeInvoiceList
Поле БД - залишити порожнім
Вираз - Line # (натискаємо на кнопку (Мал. 17 (5)) і у вікні Редактор виразів у вкладці
Змінні вибираємо Line #, тиснемо ОК).
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Мал. 17

Тим самим, буде проводитися підрахунок за кількістю рядків.
Також, для прикладу розглянемо варіант Загальної суми боргу. Створюємо аналогічним
способом, описаним вище назви рядка і при Вставці агрегатної функції вибираємо
Функцію - SUM, Поле БД - Борг. Для того, щоб після суми був напис валюти в якій
ведеться підрахунок слід пересунути (в нашому випадку Валюта) з правого боку вкладки
Поля БД в потрібне місце. Вийти повинно наступне (Мал. 18).

Мал. 18

Сам звіт матиме такий вигляд (Мал. 19)
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Мал. 19

Зверніть увагу на відображення рядка №10. У стовпці Постачальник не відображається
все, що написано. Для того, щоб виправити це, слід виділити таблицю MasterData (Мал. 20
(1)) і поставити галочку навпроти Stretched (з'явиться напис True) (Мал. 20 (2))

Мал. 20

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Керівництво адміністратора

1350

Далі, вибираємо всі рядки, як описано вище, вибрати в таблиці MasterData перший
стовпець і з затиснутою клавішею SHIFT, по черзі вибрати всі стовпці (Мал. 21 (1)), потім в
рядку StretchMode вибрати smMaxHeight.

Мал. 21

Після внесення змін, звіт буде виглядати так (Мал. 22)

Мал. 22
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Для того, щоб зберегти даний звіт в журналі Тор гсофт (наприклад, щоб перенести на
інший комп'ютер), заходимо в пункт меню FastReport, Файл - Зберегти як. Місце
зберігання - написано вгорі Журнал Torgsoft (Мал. 23 (1)) (за замовчуванням Локальний
диск С - папка Журнал Torgsoft), в поле Ім'я файлу, пишемо Звіт за датою (Мал. 23 (2)) (в
нашому випадку), далі тиснемо кнопку Зберегти (Рис . 23 (3)).

Мал. 23

Далі потрібно ввести Назва звіту (якщо не ввели його в самому початку) і натиснути на
кнопку Записати (Мал. 24)
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Мал. 24

Далі, щоб відкрити цей звіт на перегляд, або редагування, у вікні Настроюваний звіт
буде відображатися весь перелік звітів, які були створені для даної форми. Вибравши
необхідний звіт, натискаємо правою кнопкою миші (Мал. 25)

Мал. 25

Новий - створення нового звіту;
Змінити - відкриття вибраного звіту у вікні Настроюваний звіт, де можна змінити
форму, натисканням на кнопку Налаштувати звіт, або Зберегти в файл (наприклад, для
подальшої передачі на інший комп'ютер), відкрити доступ для інших користувачів, або
обмежити доступ деяким користувачам;
Перегляд - відкриває звіт у вікні Попереднього перегляду;
Видалити - видаляє звіт зі списку Настроюваний звіт (звіт збережений в базі даних);
Друк - відправляє на друк документ;
Друк ... - відкриває вікно вибору принтера і налаштувань при друку;
Оновити - оновлює вікно Настроюваний звіт.
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Якщо у Вас є досвід програмування і роботи в FastReport і знання структури бази даних,
у Торгсофт, за допомогою SQL-запитів, можна створити будь-який звіт з пункту головного
меню Звіт - Настроювані звіти.
7.17.2 Налаштування шаблону для друку рахунку в ТВР з фото
У вікні програми FastReport (Мал. 1) натискаємо на кнопку Малюнок (1) і відзначаємо
в місці, де буде розміщуватися фото товару (2), натискаємо лівою кнопкою мишки,
відкриється вікно, натискаємо на зелену галочку (ОК).

Мал. 1

Далі розтягуємо до необхідних розмірів, робимо рамку, натисканням на кнопку в верхній
частині вікна Всі лінії рамки. Далі в лівій частині вікна у вкладці Властивості знаходимо
напис DataSet - натискаємо по напису Не визначений, з'явиться стрілочка (праворуч)
натискаємо на неї і вибираємо зі списку Перелік товару в рахунку. Потім вище напису
DataField - вибираємо зі списку Фото (Мал. 2).

Мал. 2

Налаштування зробили, тепер можна зберегти шаблон як новий, натисканням на кнопку
Файл - Зберегти як ... і вказати нову назву шаблону в папці з усіма шаблонами (по-
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замовчуванню Локальний диск C: / TORGSOFT / PROGRAM/) або зберегти в існуючий
Файл - Зберегти. Новий шаблон збережений, можна виконувати друк рахунку.
Аналогічним способом відбувається налаштування шаблонів для більшості друкованих
документів в програмі. Наприклад, вставити змінну "Валюта коротка", яка буде
відображати валюту в рахунку (ТВР), в чеку або в Гарантійному талоні.

7.18

Термінал збору даних

В даному розділі описано керівництво по встановленню та налагодженню терміналу
збору даних, а також інструкція з проведення інвентаризації на складі за допомогою цього
терміналу.
7.18.1 Установка і настройка терміналу збору даних Casio DT-930
Термінал збору даних використовується для більш зручної і швидкої інвентаризації
Вашого складу.
Обмін інформацією між терміналом і комп'ютером буде відбуватися за допомогою
бездротового з'єднання - Bluetooth. Вставте диск з драйверами Bluetooth в привід.
Розпочнеться стандартна установка драйверів на Ваш комп'ютер. У вікні, що з'явилося
натисніть на кнопку Далі. Після цього з'явиться вікно ліцензії даних драйверів. Клацніть на
Я приймаю умови ліцензійної угоди та натисніть на кнопку Далі. У наступному вікні
(Індивідуальні настройки) залиште все без змін і натисніть на кнопку Далі. З'явиться вікно,
де буде вказано місце, куди встановиться дана програма (драйвера). При бажанні, Ви можете
змінити шлях установки. У наступному вікні натисніть на кнопку Встановити для початку
установки програми. Після цього Вам буде потрібно перезавантажити комп'ютер (про це Вам
"скаже" програма установки) для завершення коректної установки драйверів. Після
перезавантаження, установка буде повністю завершена.
Звер ніть увагу, не кожен Bluetooth може кор ектно пр ацювати з тер міналом збор у
даних!
Увімкніть термінал збору даних за допомогою червоної кнопки (права червона кнопка на
лицьовій панелі терміналу). З'явиться Goods меню (далі головне меню).
Для коректної роботи терміналу в ньому повинні бути встановлені наступні настройки:
Пункт головного меню Установки - Загальні - Код - 13; (Довжина штрих-коду товару)
Пункт головного меню Установки - Загальні - Найм. - 48; (Кількість знаків в назві
товару)
Пункт головного меню Установки - Загальні - Протокол - HRP;
Пункт головного меню Установки - Загальні - Порт - Bluetooth (BT); (Тип з'єднання з
Вашим комп'ютером)
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Пункт головного меню Установки - Загальні - Режим сервера - "+";
Пункт головного меню Установки - Загальні - Диск PC - "С"; (Місце зберігання
файлів, що створюються програмою і терміналом)
Пункт головного меню Установки - Загальні - Режим збереження - "+";
Пункт головного меню Установки - Накладні - Передавати ТХТ - "+";
Пункт головного меню Установки - Товарний довідник - Прийом ТХТ - "+";
У разі, якщо доведеться працювати з 12-значними штрих-кодами, необхідно зробити ще
дві установки в терміналі:
1) Установки - Штрих-код - Доповнювати нулями - "-" (мінус);
2) Установки - Штрих-код - UPCA - UPCA - EAN - "-" (мінус).
У програмі Тор гсофт зайдіть в пункт головного Налаштування - Налаштування
терміналу збору даних. Відкриється однойменне вікно. У цьому вікні натисніть на кнопку
Модель і за допомогою меню, що випадає виберіть пункт Casio DT-930 (назва терміналу
збору даних) і натисніть на кнопку Записати. Далі у вікні Налаштування терміналу збору
даних встановіть галочку лівіше напису Обмін через файли, в разі, якщо вона не
встановлена. Також слід прибрати галочку лівіше напису Використовувати кредл (ІК
підставку).
Далі слід запустити файл IRServer, який поставляється разом з програмою Тор гсофт,
або з терміналом збору даних. Відкриється вікно ІК - сервер. У цьому вікні натисніть на
кнопку Установки. Далі відкриється однойменне вікно. У ньому встановіть галочки лівіше
наступних написів: Запускати сервер при старті, Мінімізувати в трей і Вести журнал
налагодження. Після чого вкажіть з яким портом пов'язаний встановлений Bluetooth. Для
цього, встановіть точку лівіше напису COM - порт.
Для визначення порту Вам необхідно зайти в терміналі збору даних з головного меню
(Goods меню) Обмін даних - з'явиться напис Підтвердження запустити обмін даних?
натисніть на кнопку ENT. На екрані монітора комп'ютера в правому нижньому кутку
з'явиться спливаюче вікно з необхідним номером COM-порту, який і необхідно вибрати з
меню, що випадає налаштувань IRServera.
Далі на терміналі збору даних зайдіть в пункт меню Установки - Загальні - Порт виберіть пункт меню Налаштування. Підтвердіть початок настройки. У разі успішного
завершення, Ви побачите на екрані терміналу ім'я Вашого комп'ютера. Виділіть його за
допомогою навігаційних клавіш і натисніть кнопку ENT. Повинно з'явитися повідомлення
З'єднання налаштоване.
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Тепер можна приступати до інвентаризації Вашого складу.
7.18.2 Установка і настройка терміналу збору даних CipherLab 8200
Для початку роботи з терміналом його необхідно підключити до комп'ютера за
допомогою USB шнура, який йде в комплекті з ним і включити його. Після підключення
необхідно запустити програму CipherLab_VCOM_CDC_V1.00 (програма дозволяє термінал
"прив'язати" до певного COM порту), яку можна знайти на диску, який поставляється з
даним терміналом. Розпочнеться підготовка до установки і з'явиться вікно (Мал. 1)

Мал. 1

В даному вікні необхідно натиснути на кнопку Next.
У наступному вікні потрібно натиснути кнопку Install. Після цього почнеться установка
програми. Після закінчення установки з'явиться вікно (Мал. 2).
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Мал. 2

В даному вікні необхідно натиснути на кнопку Finish.
Після цього потрібно зайти в пункт меню Windows Пуск-натиснути правою клавішею
миші по пункту Мій комп'ютер (Мал. 3) і вибрати пункт Властивості.

Мал. 3

Відкриється вікно (Мал. 4).
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Мал. 4

В даному вікні необхідно клікнути по напису Диспетчер пристроїв (на малюнку
виділено синій кольором)
Пр имітка. У Windows XP замість вікна (Рис.4) відкр ивається інше вікно. У цьому вікні
необхідно пер ейти на закладку Устаткування і натиснути на кнопку Д испетчер
пр истр оїв.
Відкриється вікно (Мал. 5).
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Мал. 5

Даний сканер повинен "прив'язатися" до певного COM порту (номер COM порту
вказується в дужках як це видно з малюнка). Даний номер необхідно запам'ятати або
записати, щоб в подальшому не забути. Даний номер буде потрібен в подальшій настройці
терміналу. В даному випадку це COM13.
Перший етап настройки закінчено.
Тепер необхідно перейти до налаштувань в програмі Тор гсофт і вивантаження товарів.
Потрібно зайти в програму під правами Власника і вибрати пункт меню Налаштування Налаштування терміналу збору даних. Відкриється однойменне вікно (Мал. 6).
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Мал. 6

Користувачеві необхідно встановити всі як показано на малюнку вище. При натисканні
на кнопку Модель відкриється ще одне вікно в якому потрібно буде вибрати зі списку пункт
Cipher Lab 8001 і натиснути на кнопку записати. Для збереження всіх налаштувань для
роботи з терміналом необхідно у вікні (Мал. 6) натиснути на кнопку Зберегти.
Після цього можна приступати до формування відомості інвентаризації.
Після того як відомість інвентаризації буде сформована необхідно створити з програми
текстовий файл, який потім можна буде завантажити в термінал збору даних для проведення
інвентаризації. Для цього у вікні Товар на інвентаризації потрібно натиснути на кнопку
Робота з терміналом збору даних і вибрати пункт Завантажити в термінал базу товарів.
Після чого з'явиться вікно з написом про те, що в термінал буде завантажено така-то
кількість описів товарів. При натисканні на кнопку Так відкриється вікно з вибором місця
зберігання сформованого файлу з описами товарів. Після вказівки потрібного місця
зберігання і введення в поле Ім'я файлу бажаного імені необхідно натиснути на кнопку
Зберегти. Після збереження програма запитає у користувача відкрити даний файл чи ні.
Можете його не відкривати, натиснути на кнопку Ні.
На цьому вивантаження товарів з програми Торгсофт в термінал збору даних закінчено.
Для завантаження отриманого файлу в термінал необхідно скористатися програмою
AG8500. Вона поставляється разом з даним терміналом збору даних. Відкриється вікно
(Мал. 7).
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Мал. 7

При натисканні на праву кнопку миші на зображенні терміналу відкриється меню в якому
необхідно вибрати пункт Налаштування (Мал. 7).
Відкриється вікно (Мал. 8).
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Мал. 8

У полях Завантажити через та Отримати дані через необхідно за допомогою списку
вибрати пункт IrDa.
В поле COM порт необхідно вказати номер порту зі списку, який ми дізналися з
малюнка 5. Всі інші настройки залишити без зміни і натиснути на кнопку ОК.
Пр имітка. Необхідний номер може з'являтися в випадаючому списку тільки пр и
ввімкненому тер міналі збор у даних.
Для завантаження файлу з описами товару в термінал на самому пристрої необхідно
перейти в пункт меню Програми-Завантаження бази. На екрані з'являться 3 пункта меню,
Вам необхідно вибрати пункт 1а база. Як тільки з'явиться напис З'єднання .... необхідно
натиснути правою клавішею миші по зображенню терміналу збору даних (Мал. 7) і вибрати
пункт Завантажити базу даних. Відкриється вікно з вибором файлу опису товарів, який був
отриманий раніше. Після його вказівки необхідно натиснути на кнопку Відкрити. У разі
позитивного результату термінал збору даних видасть відповідний звук. А на екрані монітора
з'явиться повідомлення Завантаження завершено!
Доповнення
У комплекті з даними терміналом поставляються дві прошивки - завдання. Одна
(Barcode8200 стандартная.AGX), встановлена на терміналі за замовчуванням, дозволяє
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проводити інвентаризацію з підтвердженням просканованого штрих-коду або введення
кількості вручну. Іншими словами один раз просканували штрих-код на товарі перерахували
його і в термінал ввели кількість даного товару. При цьому користувач не сканує кожен раз
штрих-код одного і того ж товару. Або після кожного сканування необхідно підтверджувати
просканувати штрих-код. При цьому на екрані терміналу після сканування відображається
штрих-код товару і його назва.
Друге завдання (Barcode8200_циклічне введення.AGX), яку користувач при бажанні
може завантажити в термінал, дозволяє проводити інвентаризацію без підтвердження
просканувати штрих-коду кожного разу. Але в даному випадку користувач на екрані
терміналу не зможе побачити назву товару. На екрані терміналу буде відображатися тільки
просканований штрих-код на короткий час.
У всьому іншому ці два завдання нічим не відрізняються
Для завантаження завдання в термінал необхідно запустити програму Ag_Load, яка
поставляється разом з терміналом. Відкриється вікно (Мал. 9).

Мал. 9

В даному вікні необхідно встановити в полях все також як і на малюнку вище. В поле
Номер COM порту зі списку потрібно вибрати той COM порт, який був визначений на
малюнку 5.
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Пр имітка. Необхідний номер може з'являтися в випадаючому списку тільки пр и
ввімкненому тер міналі збор у даних.
При натисканні на кнопку Відкрити (Мал. 9) необхідно знайти і вказати назву
необхідної задачі і натиснути на кнопку Відкрити. Після цього в терміналі необхідно зайти в
пункт меню Програми-Завантаження завдання і дочекатися напису З'єднання ... Після
цього на комп'ютері у вікні (Мал. 9) потрібно натиснути на кнопку Завантажити почнеться
завантаження завдання. Після вдалого завершення термінал видасть відповідний звук і на
екрані монітора з'явиться напис Завантаження завершено.
У термінал успішно завантажена обране завдання.
7.18.3 Імпорт за допомогою терміналу збору даних
Для настройки імпорту з терміналу, заходимо в пункт головного меню Налаштування Термінал збору даних - Термінал збору даних. У верхній частині вікна натискаємо кнопку
Додати

(Мал. 1 (1)). У вікні (Мал. 1 (2)) заповнюємо необхідні поля.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Далі в нижній частині вікна у вкладці Імпорт документів (відповідає за імпорт даних),
натискаємо Додати

(Мал. 1 (3)). У вікні (Мал. 2) вибираємо зі списку поле Тип даних і

натискаємо Записати. Додаємо стільки полів, скільки передає Термінал даних.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

7.19

Облік замовлень клієнта

Режим замовлення відповідає, наприклад, специфіці дитячого магазину. Можна також
виконувати прийом замовлень від клієнтів на товари, вибрані з каталогу. За резервований
або замовлений товар система дозволяє брати суму застави від клієнта. Система дозволяє
формувати звіт по всім замовленим або зарезервованим замовленнями, в якому можна
побачити, які товари і до якого терміну повинні бути в магазині. Для зарезервованого товару
існує два варіанти роботи:
1-й - при резервуванні товар переміщається на склад тимчасового зберігання
2-й - товар залишається на основному складі магазину.
Спосіб резервування визначається в момент прийому замовлення. Якщо товар
переміщається на склад тимчасового зберігання, то система автоматично формує накладні
внутрішньої передачі на склад третього рівня в організаційній структурі магазину (такий
склад формується в програмі автоматично при першому зверненні до форми прийому
замовлення клієнта). Такий товар, в залежності від наявності торгової площі, або
складається в окреме місце і до нього додається друга частина квитанції застави, яка
визначає, хто і на який термін замовив цей товар, або дійсно розміщується в окремому
приміщенні, де чекає свого покупця. У будь-якому випадку, з точки зору комп'ютерного
обліку, в програмі цей товар знаходиться на складі тимчасового зберігання, а не на
основному складі магазину. При проведенні переобліку, цей товар не братиме участі в них,
тому що його немає на основному складі. При другому способі, товар резервується тільки
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номінально, тобто він може брати участь у звичайному товарообороті магазину, може бути
проданий або переміщений. Зазвичай це стосується такого товару, якого ніколи не бракує в
магазині. Головне при цьому забезпечити, щоб до моменту отримання замовлення він був
присутній в магазині. Це виконується за допомогою звіту по замовленому товару. Необхідно
завчасно аналізувати потребу в товарі на замовлення. Політику резервування визначає
адміністрація магазину. Для товарів, які замовляє покупець за каталогом, і яких в момент
прийому замовлення немає в магазині, виникає необхідність в момент прийому замовлення
зробити опис характеристик товару (якщо його раніше не надходило в магазин). Програма в
цьому випадку дозволяє продавцеві зробити необхідний опис товару, а також задати його
ціну продажу, про яку була досягнута домовленість з клієнтом.
Розглянемо докладніше два випадки:
1) Резервування товару;
2) Замовлення товарів, обраних за каталогом.
7.19.1 Резервування товару
Розглянемо перший випадок, коли замовлення оформляється (резервується) на той товар,
який є в наявності в магазині.
Зайдіть Документ - Реалізація. Відкриється стандартна форма реалізації. Виберіть
клієнта (можна не вибирати), просканувавши його картку, або вибравши клієнта зі списку
клієнтів вручну після натискання на кнопку Вибір клієнта, або просканувавши дисконтну
картку клієнта. Потім виберіть товар, на який буде формуватися замовлення (або скануйте
штрих-код товару, або виберіть товар зі складу вручну). Після вибору клієнта на формі
Реалізація на цій формі натисніть на кнопку

(Замовлення товару і передоплата).

Виберіть пункт Прийняти замовлення з меню, що випадає. У перший раз з'явиться
повідомлення про створення тимчасового складу, куди буде переміщено замовлений товар
(наприклад, Склад товару під заставою для Магазин 1). В подальшому, дане повідомлення
з'являтися не буде. У разі, якщо товар є ходовим і на момент приходу клієнта за своїм
замовленням він гарантовано буде на складі, можна переміщувати на тимчасовий склад, а
залишити, натисніть на кнопку Продовжити. Відкриється вікно Замовлення клієнта (Мал.
1). Весь товар, який був обраний раніше для реалізації знаходиться в правій частині форми.
В поле Дата закінчення встановіть дату, коли клієнт повинен забрати зроблене замовлення.
Дана дата необхідна, наприклад, для нагадування клієнту про необхідність забрати
зарезервований товар, але з тим же, по закінченню введеного терміну, товар з тимчасового
складу не буде автоматично переміщено на основний склад з якого був узятий раніше.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

В поле Передплата, за замовчуванням вказується сума в кількості 50% від суми всього
замовлення. Дане число можна змінити або вручну і встановити суму обумовлену з клієнтом,
або, при частому використанні, зайти в пункт головного меню Налаштування - Параметри
- закладка Облік - в поле % авансу за товар при замовленні встановити потрібний Вам
відсоток.
Кнопка Перерахувати виставляє суму передоплати згідно із зазначеним відсотком в
Налаштування - Параметри - Облік -% авансу за товар при замовленні.
При натисканні на кнопку Документ можна додати документ до замовлення в форматі *
.doc.
В поле Ім'я клієнта, якщо клієнт не є постійним покупцем або у нього немає дисконтної
картки (не внесений до Вашої базу), введіть ім'я даного клієнта для простоти ідентифікації
замовлення (введене ім'я не буде записано в Вашу базу). Після заповнення всіх полів
натисніть на кнопку Записати. З'явиться вікно Отримайте суму застави від покупця.
Введіть суму передплати в поле Отримано і натисніть на кнопку Оплатити.
Коли прийде час видати замовлення покупцеві, зайдіть на форму Реалізація, натисніть на
кнопку Замовлення товару і передоплата. За допомогою меню, що випадає виберіть пункт
Усі замовлення. Відкриється вікно Замовлення клієнтів (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Виберіть замовлення, що Вас цікавить клікнувши на нього один раз і натисніть на кнопку
Видати

. При натисканні на кнопку з'явиться вікно Видача замовлень (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

На даній формі є можливість видати весь товар клієнту, або, якщо клієнт не готовий
забрати все своє замовлення, видати частину товару, а решту залишити на обраному раніше
складі.
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За допомогою кнопки

(Включити товар в перелік продажів) з лівої частини вікна

(Замовлений товар) у праву частину (Продаж товару).
У разі, якщо клієнт хоче забрати весь замовлений товар, практичніше використовувати
кнопку

.

Якщо Ви помилилися і перемістили не той товар, клікніть на нього мишкою та натисніть
на кнопку

.

У разі, коли клієнт вніс певну суму передплати під час оформлення замовлення, ця сума
може бути використана при частковій, або повній оплаті цього замовлення. Відповідна сума
передоплати відобразиться в поле Використовувати. Дане поле можна редагувати.
Напр иклад, людина зр обила замовлення на 2 будь-які р ечі, сума яких становить 2000 у.о.
і залишив пер едоплату в р озмір і 500 у.о. Пр ийшовши в наступний р аз в магазин він хоче
забр ати одну з р ечей. Пр одавець вносить її в пр авий блок (Пр одаж товар у) . В даний
момент клієнт може викор истовувати свою пер едоплату, для покупки цієї р ечі, а може від
пер едоплати відмовитися і залишити пер едоплату для викупу товар у, що залишився. У р азі
відмови від пер едоплати, Пр одавець повинен в поле Викор истовувати занести 0.
Також слід зазначити, що програма відстежує, щоб при викупі останньої речі замовлення
передоплата була врахована, тобто поле Використовувати буде заблоковано.
Після вибору необхідного товару натисніть на кнопку Продати

(по центру внизу

екрану). При натисканні на цю кнопку обраний товар потрапить автоматично в форму
реалізації. Після цього продавайте товар.
7.19.2 Замовлення товарів, обраних за каталогом
Розглянемо другий випадок, коли клієнт вибрав і хоче замовити товар по каталогу, або
товар, якого ніколи не було на складі і на нього (товар) не заводиться картка.
Зайдіть Документ - Реалізація. Відкриється стандартна форма реалізації. Виберіть
клієнта (можна не вибирати), просканувавши його картку, або вибравши клієнта зі списку
клієнтів вручну після натискання на кнопку Вибір клієнта, або просканувавши дисконтну
картку клієнта. Якщо клієнта не відповідати вашому базі, можна його не вказувати. Після
вибору клієнта на формі Реалізація на цій формі натисніть на кнопку

(Замовлення

товару і передоплата). Виберіть пункт Прийняти замовлення з меню, що випадає.
Відкриється вікно Замовлення клієнта. Натисніть на кнопку Товар. Відкриється вікно
Повний перелік товарів і послуг. За допомогою кнопки Додати створюєте новий товар
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(заводите картку товару). Після створення натисніть на кнопку Записати. Товар з'явиться в
повному переліку товарів і послуг. Виберіть його лівим кліком миші і натисніть на кнопку
Вибрати. Товар занесеться в замовлення клієнта, але без ціни (з'явиться повідомлення на
екрані). Натисніть на кнопку Продовжити. Після чого клікнувши по колонці Ціна Ви
можете вказати ціну на обраний товар. Також Ви можете вказати кількість товару, що
замовляється.
В поле Дата закінчення встановіть дату, коли клієнт повинен забрати зроблене
замовлення. Дана дата необхідна, наприклад, для нагадування клієнту про необхідність
забрати зарезервований товар, але з тим же, по закінченню введеного терміну, товар з
тимчасового складу не буде автоматично переміщено на основний склад з якого був узятий
раніше.
В поле Передплата, за замовчуванням вказується сума в кількості 50% від суми всього
замовлення. Дане число можна змінити або вручну і встановити суму обумовлену з клієнтом,
або, при частому використанні, зайти в пункт головного меню Налаштування - Параметри
- закладка Облік - в поле % авансу за товар при замовленні встановити потрібний Вам
відсоток.
В поле Ім'я клієнта, якщо клієнт не є постійним покупцем або у нього немає дисконтної
картки (не внесений до Вашої базу), введіть ім'я даного клієнта для простоти ідентифікації
замовлення (введене ім'я не буде записано в Вашу базу). Після заповнення всіх полів
натисніть на кнопку Записати. З'явиться вікно Отримайте суму застави від покупця.
Введіть суму передплати в поле Отримано і натисніть на кнопку Оплатити.
Коли прийде час видати замовлення покупцеві, зайдіть на форму Реалізація, натисніть на
кнопку Замовлення товару і передоплата. За допомогою меню, що випадає виберіть пункт
Усі замовлення. Відкриється вікно Замовлення клієнтів. Виберіть замовлення, що Вас
цікавить клікнувши на нього один раз і натисніть на кнопку Видати. При натисканні на
кнопку з'явиться вікно Видача замовлень. На даній формі є можливість видати весь товар
клієнту, або, якщо клієнт не готовий забрати все своє замовлення, видати частину товару, а
решту залишити на обраному раніше складі.
За допомогою кнопки

(Включити товар в перелік продажів) з лівої частини вікна

(Замовлений товар) у праву частину (Продаж товару).
У разі, якщо клієнт хоче забрати весь замовлений товар, практичніше використовувати
кнопку

.

Якщо Ви помилилися і перемістили не той товар, клікніть на нього мишкою та натисніть
на кнопку

.
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Після вибору необхідного товару натисніть на кнопку Продати (по центру внизу екрану).
При натисканні на цю кнопку обраний товар потрапить автоматично в форму реалізації.
Після цього продавайте товар.

7.20

Розрахунки з постачальниками

Розрахунок з постачальниками може відбуватися різними способами:
· Безпосередньо по кожній прибуткової накладної.
· Погашення боргу за кількома постачання.
· За товар, взятий на реалізацію.

7.20.1 Розрахунки з постачальниками за накладною
Для розрахунку з постачальником за певною накладною, необхідно вибрати дану
накладну. Для цього треба зайти в пункт головного меню Документ - Прихід товару.
Відкриється однойменне вікно. В даному вікні натисніть на кнопку Вибрати існуючий
прихід

(F7).

Відкриється вікно Перелік приходів. За допомогою різних фільтрів знайдіть накладну
по якій необхідно здійснити оплату. Виділіть її та натисніть на кнопку Вибрати (внизу по
центру вікна). Товар з даної накладної відобразиться у вікні Прихід товару. Після цього,
натиснувши на кнопку Внести оплату постачальнику

відкриється вікно Оплата. Поле

Сума буде заповнена сумою оплати за даною накладною, в поле Валюта відобразиться та
валюта, в якій поставлявся товар. Необхідно вибрати, від куди буде проводитися оплата
(Особисті гроші, Розрахунковий рахунок, Каса). Найчастіше розрахунки проводяться з
каси, вибравши даний пункт, автоматично з'явиться перелік кас по даному центру обліку
(поле Відправник в разі потреби можна вибрати інший магазин з Вашої торгівельної
мережі). Виберіть необхідну касу. Також, в разі необхідності, в поле Опис є можливість
залишити необхідні пояснення до даної фінансової операції. Далі натисніть на кнопку
Записати.
Розрахунок з постачальником по даній накладній завершено.
7.20.2 Розрахунок з постачальниками в іноземній валюті
Часто буває, що товари закуповуються в доларах, продаються в гривнях. Але з
постачальником все одно необхідно розраховуватися в доларах. У програмі Тор гсофт це
реалізується в такий спосіб.
Для початку, необхідно зробити обмін гривень на долари. Дана операція здійснюється з
форми Фінансовий документ (пункт головного меню Оплата - Фінансовий документ) після
натискання на кнопку Обмін валют

. Відкриється вікно Обмін валюти. Виберіть один з
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двох запропонованих пунктів: Купити валюту, Продати валюту. Після вибору, відкриються
поля. В поле Валюта на обмін вкажіть, яку валюту Ви хочете придбати. В поле Каса в
національній валюті вкажіть касу, з якої будуть взяті гроші на покупку обраної валюти.
Після чого, автоматично в поле Валютна каса з'явиться відповідна валютна каса. Якщо така
каса була задана раніше, Вам необхідно її створити.
Створ ення нової каси.
Зайдіть в пункт меню Налаштування - Каса. Відкр иється однойменне вікно. В поле
Центр обліку вибер іть той центр обліку, до якого буде "пр ив'язана" дана каса. Після чого
натисніть на кнопку Д одати. Відкр иється вікно, в якому необхідно вказати назву каси
(напр иклад, якщо створ юється долар ова каса, то логічно її назвати Каса долар ) . Потім в
полі Валюта вкажіть для якої валюти створ юється дана каса. У р азі потр еби у
відповідних полях вкажіть касир а і контр олер а. Після чого натисніть на кнопку Записати.
Після цього в поле Сума (нижня) введіть ту суму в гривнях, яку плануєте обміняти на
долари. Потім вкажіть курс (відносини гривні до долара). Після чого натиснувши на кнопку
Розрахувати суму в валюті за курсом (червона стрілка вгору) в поле Сума (верхнє)
з'явиться сума в доларах, яку Ви можете отримати при обміні. Далі натисніть на кнопку
Купити "сума в доларах". Після цієї події, обмінена сума надійде в відповідну касу.
Після виконаної операції обміну, можна приступити до розрахунку з постачальником.
Для цього треба зайти в пункт головного меню Оплата - Баланс з партнерами. Відкриється
однойменне вікно. На даній формі в поле Вид партнерства за допомогою меню, що випадає
виберіть один з пунктів (Постачальник, Покупець), в поле Період встановіть період, коли
проводилися поставки в іноземній валюті. В поле Валюта виберіть необхідну валюту, в якій
відбувалася поставка від постачальника. Після заповнення всіх необхідних полів можна
побачити суму, яку Ви повинні постачальнику (колонка Мій борг). Якщо число, вказане там,
з мінусом, це означає, що постачальник повинен Вам.
Для розрахунку з постачальником на формі Баланс з партнерами натисніть на кнопку
Показати оплати. Відкриється вікно Оплата. На даній формі натисніть на кнопку Додати
оплату і із списку виберіть пункт Оплата постачальнику. Відкриється вікно Оплата. В
даному вікні в полі Валюта виберіть необхідну валюту для розрахунку з постачальником.
Після цього виберіть як буде відбуватися розрахунок з постачальником (Особисті гроші,
Розрахунковий рахунок, Каса). Найчастіше розрахунки проводяться з каси, вибравши
даний пункт, автоматично з'явиться список кас по даному центру обліку (поле Відправник в
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разі необхідності, можна вибрати інший магазин з Вашої торгівельної мережі). Виберіть
необхідну касу. Після цього вкажіть суму, яку ви хочете віддати постачальнику за товар у
відповідному полі. Також, у разі необхідності, є можливість залишити необхідні пояснення в
поле Опис до даної фінансової операції. Далі натисніть на кнопку Записати. Після чого Ви
автоматично повернетеся до вікна Оплата, з вказаною фінансовою операцією.
Після цього, з метою перевірки, натисніть на кнопку Закрити (лівий нижній кут форми
Оплата) і Ви повернетеся до форми Баланс з партнерами. Натисніть на кнопку Оновити і
в разі успішного розрахунку з постачальником сума, зазначена в колонці мій борг повинна
змінитися на ту кількість грошей, яку ви внесли в фінансовий документ.
7.20.3 Розрахунок з постачальниками за товар, взятий на реалізацію
Багато постачальників можуть давати товар на реалізацію, тобто оплата за товар
постачальнику здійснюється в міру його фактичної реалізації за періодами.
У Тор гсофт перегляд боргів перед постачальником за товар взятий на реалізацію, а
також повний перелік товарів, які були продані, здійснюється за допомогою форми Аналіз
продажів товару постачальника (Аналіз - Аналіз продажів товару на реалізації). Після
вибору цього пункту програма запитає: Виконати розрахунок даних зараз ?. Відповівши
Так, Ви тим самим запускаєте підготовку інформації до перегляду. Система обчислює і
визначає за якими закупівельними цінами був проданий товар (алгоритм FIFO) - першим
вважається проданим той товар, який першим прийшов від постачальника. Дану операцію
необхідно робити кожен раз після створення нових складських документів (прихід, продаж,
повернення і т.д.). Після цього відкриється вікно Аналіз продажів товару постачальника.
У цьому вікні в полі Постачальник необхідно вибрати постачальника, що Вас цікавить.
В поле Валюта виберіть ту валюту, по якій необхідно переглянути борги перед
постачальником.
Пр имітка. Якщо поле Валюта залишити пор ожнім, то автоматично р озр аховується
бор г по всіх валютах, пер еведених за кур сом встановленим в пр ибуткових накладних в
національній валюті.
Також в поле Підприємство (в разі якщо використовується поділ товару при
оприбуткуванні на різних підприємців) слід вказати підприємство (Приватного підприємця).
При заповненні даного поля відобразиться тільки та інформація, яка відноситься до даного
підприємства, тобто скільки даний підприємець повинен постачальнику за реалізований
товар, який був оприбуткований на нього.
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За необхідністю в поле Період аналізу продажів, виставте необхідний період для
перегляду, на яку саме суму був проданий товар від даного постачальника.
Нижче, коротко опишемо інформацію, яку можна отримати на цій формі.
В поле Поставка буде вказано кількість одиниць товару і сума цього товару взятого у
постачальника.
В поле Повернено постачальнику буде вказано, скільки одиниць товару було повернено
постачальнику і на яку суму.
В поле Разом буде вказана різниця за кількістю і сумою за товар між полем Поставка і
Повернено постачальнику.
В поле Оплачено відобразиться та сума, яка була вже оплачена постачальнику за товар в
заданому періоді.
В поле Борг відобразиться сума боргу перед постачальником (Поставка - Оплачено =
Борг).
В поле Продано за період буде вказано кількість товару і сума на яку він був проданий за
обраний період, в цінах закупівлі товару у цього постачальника.
В поле Повернення від покупців буде вказано кількість і сума на яку було повернено
товар від покупців.
В поле Разом до оплати буде вказано кількість проданого товару і його сума в
закупівельних цінах, яку Ви повинні заплатити постачальнику.
В поле Оплачено за період вказується сума проведених Вами оплат за обраний період.
В поле Борг за період вказується сума вашого боргу за реалізований товар перед
постачальником.
При натисканні на кнопку Докладно відкриється вікно Товар на реалізації за період ...
від "Назва постачальника", де будуть відображені всі рухи товару по вибраній валюті, або
якщо валюта не вибрана, відобразиться повний перелік (проданих, повернених і т.п.) товарів
за даним постачальником. Також є можливість виставити фільтр за центром обліку.
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Додаткові функції
Платні функції - це нові можливості програми, що розширюють її функціональність. На

даний момент в програмі доступні наступні платні функції:
Код

Назва функції

функції
Виробництво. Облік матеріалів і готової продукції
001

· Замовлення на виробництво
· Планування виробництва

002

Клубна система знижок

003

Зв'язування продажу кожного товару з продавцем

006

Видалення статистик закритих періодів

010

Облік гарантійного товару за серійними номерами

011

Багатовалютні продажі
Електронний каталог товарів з можливістю прийому замовлень:

012

· Робота з клієнтським додатком Електронного каталогу
· Налаштування клієнтської програми

Фасування вагового товару:
013

· Ваги Масса-К ВПМ
· Штрих-принт М
· CAS CL5000J

014
016

Мінімальний та максимальний залишок товару для кожного зі складів
Підключення фіскального реєстратора
· DATECS FP-3141Т

018

Синхронізація з Інтернет-магазином

019

Подарункові сертифікати

020

Масова розсилка SMS і e-mail

021

Політика оптових цін

023

Складський облік за форматом Ф1-Ф2
Розрахунок заробітної плати
· Налаштування

025

· Планування
· Робота
· Платіжна відомість
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· Рейтинг співробітників
· Архів розрахунку зарплати
· Питання - відповідь
· Мій розрахунковий лист

027
033

Підключення електронних ваг для зважування товару при продажу
Облік мір і ваг для ювелірних виробів
· Калькулятор міри

034

Промоакція "Приведи друга"

035

Реферальная програма: облік партнерів і рекомендацій

036

Метричні характеристики товару (Калькулятор плиток)

038

Оповіщення персоналу

041

Прокат

043

Ремонт і гарантійне обслуговування

044

CRM. Взаємодія з клієнтами
· Синхронізація з Binotel

045

Фотографування товару за допомогою веб-камери

046

Місце зберігання товару

047

Інтернет-магазин під ключ

049

Підключення дисплею покупця (Екран покупця)

050

Банківські виписки по рахунках

052

Автоматичний розрахунок складських запасів

053

Збір товару в коробку для сезонного зберігання

054

Інформування комітента
Торгсофт® Hybrid: продаж товару без інтернету для віддаленого сервера

055

· Режими Торгсофт® Hybrid
· Додаткові функції в Торгсофт® Hybrid
· Додаткові налаштування Торгсофт® Hybrid

056

Верифікація дисконтної карти через смс

057

Безпека даних: архів в хмарі

058

Підключення банківського терміналу

059

Синхронізація з Новою поштою

060

Мобільний додаток Торгсофт
· Режими мобільного додатку
Декларація акцизного податку

061
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062

Облік відвідувачів

063

Синхронізація з Prom.ua

064

Бонусна система зі строком дії

065

Електронний рахунок-фактура для Казахстану

066

Синхронізація з Бітрікс24CRM

068

Синхронізація з Deal.by

069

Синхронізація з Укрпоштою

070

Синхронізація з Rozetka.ua

071

Підключення программного РРО

072

Синхронізація з Satu.kz

073

Форма ведення обліку товарних запасів
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Для активації однієї або декількох функцій, необхідно оплатити їх активацію.
Надіслати лист на електронну пошту: ts@torgsoft.ua

8.1

Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції
Додаткова функція програми Тор гсофт "Виробництво: Облік матеріалів і готової

продукції" призначена для того, щоб автоматизувати облік в Вашому виробництві. Вона
стане незамінним і зрозумілим помічником в управлінні підприємством на всіх етапах:
закупівля матеріалу, облік виконуваних операцій, розрахунок відрядної зарплати, оптова (або
роздрібна) торгівля своєю продукцією.
Після активації даної функції, для створення виробничих і технологічних актів, зайдіть
в пункт меню Документ - Виробництво готової продукції. Відкриється вікно
Виробництво. Дане вікно розділене на дві частини. У верхній частині екрану створюються
Технологічні карти, Виробничі акти, а також Оплата відрядної праці. У нижній частині
вікна задаються складові актів: Технологічні операції (робота необхідна для виробництва
будь-якого продукту) і Матеріали, які будуть витрачатися, наприклад, для пошиття виробу.
Для початку виберіть, яку саме технологічну карту, або виробничий акт Ви хочете
створити.
· Виробничий акт - це окремий випадок технологічного акту.
· Технологічна карта - це "шаблон", за яким здійснюється товар.
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Тобто, якщо у Вас чітко розроблена технологія виробництва товару, то можете
спочатку створити технологічну карту, а потім використовувати її, як шаблон для створення
виробничих актів з необхідними коригуваннями.
Даний розділ поділено на кілька пунктів:
· Виробництво готової продукції;
· Операції маршрутного листа;
· Замовлення на виробництво;
· Планування виробництва.

8.1.1

Виробництво готової продукції

Розділ Виробництво готової продукцiї для зручності розділений на кілька пунктів
відповідно до вкладок на однойменній формі:
· Технологічна карта;
· Виробничі акти;
· Оплата відрядної праці;
· Резервування матеріалів;
· Аналіз використання обладнання.
8.1.1.1

Технологічна карта

Для початку потрібно створити Технологічну карту (ТК) натисканням на кнопку
Додати

, відкриється відповідне вікно (Мал. 1) в якому вибираємо товар, який потрібно

виготовити, зі списку, або натисканням на кнопку Довідник

вибрати з повного списку

товарів і послуг і натиснути на кнопку Вибрати. Якщо необхідно, ввести Опис у
відповідному полі та натиснути на кнопку Записати.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Далі є можливість перейти на вкладку Коментар і додати відповідний по необхідності.
Надалі при друку Виробничого акту буде відображатися поле з коментарями до
технологічної карти (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)
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Потім наповнюємо ТК операціями (нижня частина вікна), необхідними для
виготовлення однієї одиниці виробу натиснувши на кнопку Додати

. Відкриється вікно

Технологічна операція (Мал. 3), вибрати операцію з Довідника

. При натисканні на

кнопку відкриється вікно з переліком раніше доданих операцій, в якому є можливість
створити нову операцію або редагувати існуючу. Докладніше про довідник операцій читай
тут.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо операції немає в списку, можна створити нову натисканням на кнопку Додати
(Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

У вікна Операція (Мал. 4) потрібно ввести Назву операції. При необхідності вказати
Артикул та Розмір.
В поле Одиниця виміру вводимо одиницю виміру операції, або вибираємо з раніше
створеної в випадаючому списку. В полі Еквівалент вимірювання вибираємо зі списку:
операція буде вимірюватися в Грошовому еквіваленті, або в Часовому і вказати Ціну за
одиницю операції.
Еквівалент вимір ювання - Гр оші
Якщо опер ація вимір юється в гр ошах, то вар тість р обіт для Вир обничого акту
обчислюється, як вар тість опер ації, помножена на кількість виконаних опер ацій.
Еквівалент вимір ювання - Час
Для того, щоб р егулювати\упр авляти вар тістю р обіт в залежності від кількості
вир обів у пар тії, шляхом завдання вар тості секунди в вир обничому акті. Чим більше
кількість товар у в пар тії, тим дешевше вар тість секунди. Вар тість р оботи визначається
тр ивалістю р оботи заданої в опер ації, помноженої на кількість виконаних опер ацій в
пар тії помноженої на вар тість секунди для цієї пар тії.
Вар тість виконаних р обіт збільшує собівар тість одиниці готової пр одукції.
Потім по необхідності зі списку вибрати Вид оплати виконавцю: Сума або Відсоток
(%) і ввести Значення оплати виконавцю (поля доступні, якщо активовано додаткову
опцію Розрахунок зарплати).
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Налаштування Ігнорувати зарплатний коефіцієнт виробництва співробітника. Якщо
у співробітника, який виконує операцію, в якій не вказана настройка Ігнорувати коефіцієнт
виробництва співробітника, визначений даний коефіцієнт (Налаштування - Співробітник вкладка Виробництво - Зарплатний коефіцієнт виробництва (за замовчанням 1)), то на нього
буде помножена Ціна або Тривалість в секундах в операції виробничого акту (маршрутного
листа).
В полі Каталог операцій можна вказати зі списку до якого саме вона буде відноситись.
Докладніше про створення каталогів читай тут.
Також можна вказати Розряд операцій. Для цього необхідно перейти в пункт меню
Налаштування - Налаштувати розряди операцій (Мал. 5 (1)).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Після цього відкриється вікно Розряди операцій (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні, за допомогою кнопки Додати

, створюємо розряд операцій. При

натисканні на кнопку, відкривається наступне вікно (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

В поле Назва вказуємо назву розряду операції, а в поле % підвищення вартості відсоток, на який буде збільшена вартість секунди операції, щодо вартості секунди
виробничого акту (Мал. 19, Мал. 22 (6)), яка вказується при створенні виробничого акту
( напр иклад, якщо вказати 10, то вар тість секунди опер ації буде вище на 10% від вар тості
секунди вир обничого акту) . Зберігаємо розряд операції, натиснувши на кнопку Записати
.
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Після створення розрядів операції, їх можна вибрати при створенні технологічної або
виробничої операції.
Варто зазначити, що зазначення розряду операції має сенс в тому випадку, якщо
операція вимірюється в часі (Еквівалент вимірювання - Час) або це може нести тільки
довідковий зміст.
Таким чином, до цієї операції буде додано розряд операції, який буде впливати на
розрахунок вартості секунди відповідної операції.
Налаштування Пов'язувати з обладнанням у виробництві. Якщо для операції
включений даний перемикач, то:
1. У списку технологічних операцій для кожної такої операції буде відображатися
піктограма Потрібно обладнання у виробництві

в разі, якщо обладнання для

операції не вибрано (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

2. При автоматичному створенні виробничого акта на основі технологічної карти
список всіх операцій, для яких потрібно обладнання, але не вказано для
технологічної карти, буде відображений на формі Вибір обладнання для операції
(Мал. 9).
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

Рядки з операціями, для яких не вибрано обладнання, мають червоний фон. Для вибору
обладнання виділіть відповідне поле і натисніть кнопку

, після чого відкриється довідник

Обладнання зі списком обладнання, яке використовується у виробництві. Якщо для операції
технологічної карти був зазначений тип обладнання, то буде відображений список
обладнання цього типу.
У р азі, якщо обладнання для таких опер ацій не вибр ано на цій фор мі, вир обничий акт
створ ений не буде.
3. При створенні маршрутного листа алгоритм аналогічний пункту 2.
Для операцій типу Зважування і Списання устаткування не вибирається.
Заповнивши необхідні параметри операції, натисніть на кнопку Записати. Після
створення операції, її можна буде вибрати зі списку.
Далі вкажіть Тип операції (Мал. 3 (2)). Крім стандартного типу Операція доступні
типи операції Зважування і Списання. Вар то зазначити, що технологічна кар та не може
містити одночасно опер ацію категор ії "зважування" і "списання".
Операція Зважування. При виконанні такої операції, ваговий матеріал виробу буде
списуватися зі складу (Мал. 10). Якщо операція була створена з еквівалентом виміру Час,
буде відображатися наступне вікно.
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо ж редагована операція була створена з еквівалентом виміру Гроші, буде
відображатися наступне вікно (Мал. 11).
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Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо стоїть галочка Ціна тех. операції, тобто можливість змінювати вручну ціну
операції для даної Технологічної операції, якщо ж галочку прибрати, то ціна операції буде
автоматично братися з Довідника операцій

. У разі зміни ціни операції в Довіднику

операцій, тоді всі нові виробничі операції створені за старими ТК будуть з новою Ціною
операції (в разі, якщо не стоїть галочка Ціна тех. операції). Для того, щоб змінити Ціну тех.
операції в раніше створених операціях, потрібно заходити в кожну Технологічну карту і
переглядати всі операції вручну.
Варто зазначити, що для операцій, що вимірюються в грошах, при зміні ціни на
операцію в технологічній карті, оновлюються ціни на цю операцію у всіх відкритих
виробничих актах. Перед зміною відображається повідомлення зі списком відкритих
виробничих актів, на які вплине зміна ціни операції і загальною сумою зміни. Оновлюються
ціни тільки на ті операції, ціна яких дорівнювала ціні операції в технологічній карті до зміни.
Якщо ціна на операцію в виробничому акті відрізнялася від початкової ціни в технологічній
карті, вона змінена не буде. Якщо при зміні ціни був включений перемикач Ціна тех.
операції, то ціна буде змінена для тих операцій, де вона дорівнювала ціні за довідником. У
разі, якщо при зміні ціни був вимкнений перемикач Ціна тех. операції, то ціна буде
встановлена ціні за довідником.
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Операція Списання (Мал. 12). Дозволяє списувати необхідну кількість матеріалу з
можливістю його редагування.

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

При скануванні даної операції у вікні "Операції маршрутного листа" (Документ Операції маршрутного листа), викликається вікно (Мал. 13) з можливістю редагування
кількості списань. За замовчуванням, кількість списаного матеріалу відповідає необхідній
кількості матеріалів в Технологічної карті.

Мал. 14 (Версія програми 9.3.8)
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На прикладі показано, що одному товару змінили кількість списаного товару, замість
"2", вказали "7" - рядок виділено червоним кольором. Це означає, що кількість Необхідно
списати більша, ніж можна списати. В такому випадку зі складу буде списано "7" одиниць
товару. Аналогічно буде, якщо вказати кількість менше в поле Необхідно списати, ніж в
поле Можна списати, буде списано та кількість, яку вказали в полі Необхідно списати.
Необхідно списати розраховується як різниця між кількістю, яку потрібно за
технологічною картою з урахуванням обсягу партії і кількістю вже списаного матеріалу.
Додано автоматичне списання матеріалу. Тепер, якщо в товар додано списання, то при
випуску готової продукції буде списано не кількість матеріалу, яка внесена в маршрутний
лист, а кількість, яка було внесена при виконанні операції Списання, через режим Операції
маршрутного листа.
Вар то зазначити, що в мар шр утному листі відобр ажається планована кількість
списання.
Особливості операції типу Списання:
1. Операція типу Списання не створює складського документа на списання матеріалу.
Він створюється тільки при випуску готової продукції (на відміну від операції типу
Зважування)
2. Операція типу Списання не є накопичувальною. Якщо виконувати операцію типу
Списання кілька разів, то в підсумку в маршрутний лист буде додано (а при випуску готової
продукції, списано) тільки ту кількість матеріалу, яку було вказано при виконанні останньої
операції типу Списання. Таким чином, виконувати цю операцію рекомендується одноразово
і якщо потрібно списати весь матеріал, то не змінювати кількість матеріалу, що
пропонується до списання за замовчанням.
3. При частковому списанні матеріалів через операцію Списання маршрутного листа,
кількість списаного матеріалу додається до вже списаної кількості. Тобто, якщо для
виробництва партії з 5 виробів потрібно 5 умовних одиниць матеріалу (по одній на кожен
виріб), то після виконання 5 операцій списання, в ході кожної з яких була списана одна
умовна одиниця матеріалу, в кінцевому підсумку буде списано 5 умовних одиниць матеріалу,
що і буде відображено у вкладці Матеріали для маршрутного листа на формі Виробництво.
Повністю списаний товар виділяється зеленим кольором.
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Налаштування Списувати матеріали зі складу при виконанні операції (Мал. 3 (7)).
Якщо встановлено цей параметр, то при виконанні такої операції буде створений складський
документ списання. Перелік товарів, списаних при виконанні такої операції відображається у
вкладці Акти списання. При видаленні операції, по якій матеріал списався зі складу, будуть
видалені відповідні складські документи (це справедливо і для операції типу Зважування).
При цьому матеріал залишиться в складі виробничого акта і буде списаний зі складу тільки
при випуску / списання продукції.
Для операцій технологічного акту є можливість вказати Тип обладнання (Мал. 3 (5)) і
Устаткування (Мал. 3 (6)), пов'язане з цією операцією. Вказати обладнання можна тільки в
тому випадку, якщо зазначено тип обладнання. У випадаючому списку є тільки те
обладнання, яке використовується у виробництві. Якщо для операції технологічного акта
зазначений тип обладнання та устаткування, то при створенні виробничого акта ця
інформація буде скопійована для відповідних операцій виробничого акта. Детальніше про те,
як додати обладнання в Торгсофт читай тут (пункт меню Склад - Обладнання).
У списку технологічних і виробничих операцій операції, які пов'язані з обладнанням,
будуть позначені піктограмою

в колонці Найменування.

За допомогою дії Перейти до аналізу використання обладнання
операцій, пов'язаних з обладнанням)

відкривається

(активно для

вкладка Аналіз

використання

обладнання, де:
- в фільтр Обладнання підставляється обладнання відповідної операції;
- перемикач Аналіз за виставляється в значення, відповідне тому, звідки було
викликано дію (За технологічними картами або За виробничим актам);
- в

фільтр

Технологічний /

Виробничий

акт підставляється

відповідний

технологічний / виробничий акт.
Детальніше про Аналіз використання обладнання читай тут.
В поле Коментар (Мал. 3 (8)) при необхідності можна залишити відповідний запис.
При створенні виробничого акта, коментар технологічної операції копіюється в відповідну
операцію виробничого акта. Коментар для виробничого акта може бути змінений незалежно
від коментаря для відповідної технологічної операції. Зміна коментаря для технологічної
карти не змінює коментар для виробничої операції, створеної на її основі. Коментар
відображається в полі Memo в списку технологічний / виробничих операціях.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

При натисканні на кнопку Додати групу операцій

1392

відкриється відповідне вікно в

якому потрібно (якщо у Вас немає раніше створених груп операцій) у верхній частині вікна
створити назву групи операцій натисканням на кнопку Додати
частині вікна додаємо операції натисканням на кнопку Додати

, після чого, в нижній

. Після додавання операцій

в групу натискаємо Вибрати, група операцій додана до Технологічної операції, Додавання
групи операцій істотно заощаджує час, так як можна записавши один раз групу операцій,
потім вибирати зі списку необхідну. При натисканні на кнопки Перенести вгору
Перенести вниз

і

номер операції буде змінюватися в залежності, яку кнопку натиснути. За

допомогою дії Копіювати

можна створити нову групу, яка буде містити список операцій

групи, яка копіюється.

Заповнення ТК матеріалом, необхідним для виготовлення
однієї одиниці виробу
Після позначення всіх необхідних операцій натисніть на закладку Матеріали (Мал.
14).

Мал. 14 (Версія програми 2020.4.6)
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Натисніть на кнопку Додати

(Мал. 14 (1)). Відкриється вікно Матеріали (Мал.

15).

Мал. 15 (Версія програми 2020.4.6)

Виберіть категорію зазначених вище матеріалів:
· Матеріал.
· Відхід. При будь-якому виробництві є відходи, які також потрібно враховувати.
· Напівфабрикат (Мал. 16) - це матеріал, для якого створюється своя технологічна

карта (при виборі категорії напівфабрикат, нижче поля Кількість стане доступною
дія Технологічна карта). При виробництві виробу, що містить такий вид матеріалу,
буде врахована потреба в матеріалах, необхідних для самого напівфабрикату.
Виробничий акт на напівфабрикат створюється автоматично при створенні
виробничого акта для виробу, технологічна карта якого містить такий матеріал
(напівфабрикат). Такий виробничий акт відзначений відповідною піктограмою

Версія 2022

.

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1394

Мал. 16 (Версія програми 2020.4.6)

Після чого, натиснувши на кнопку Вибрати матеріал зі складу, Вибрати матеріал з
довідника або Вибір зі складу за видами товару виберіть необхідний матеріал, потім в поле
Кількість, вкажіть кількість обраного матеріалу (кількість основного матеріалу повинна
бути вказана з урахуванням можливого відходу).
Налаштування Приходувати відхід на склад (доступна тільки для категор ії
Матер іал) . Якщо вказано кількість відходу і активована настройка приходувати на склад, то
при списанні матеріалу створюється документ на списання матеріалу в кількості рівному
загальної кількості матеріалу, де в якості одержувача вказано СПИСАННЯ МАТЕРІАЛІВ
НА ВИРОБНИЦТВО і складський документ приходу в кількості рівній кількості відходу, де
в якості постачальника буде вказано ПРИХОД ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА. У разі, якщо
параметр не встановлено, то буде створений документ списання матеріалу в кількості, що
дорівнює різниці між загальною кількістю матеріалу і кількістю відходу, і документ
списання відходу в кількості, що дорівнює кількості відходу, де в якості одержувача буде
вказано СПИСАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА.
Документ створюється при випуску готового виробу, якщо список матеріалів
виробничого акта містить матеріал для якого вказано відхід, що приходуємо, або при
виконанні операції при якій матеріал списується зі складу, якщо з операцією пов'язаний
відповідний матеріал. Перелік таких матеріалів відображається в вкладці Акти приходу
відходів.
При списанні вироби документи приходу і списання відходів не створюються.
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Кількість відходу - розмірність і одиниця виміру матеріалу для відходу повинні
відповідати основному матеріалу.
Якщо потрібно до матеріалу вибрати аналог, виділіть необхідний матеріал і натисніть
на кнопку Вибрати аналог виду товару, якщо основного товару недостатньо

(Мал.

14 (2)), після чого відкриється вікно Налаштування видів товару (Мал. 17), в якому
необхідно вибрати вид товару, який буде в якості аналогу.

Мал. 17 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Показати аналоги

(Мал. 14 (3)), відкривається вікно

Стан складу за аналогом (Мал. 18), в якому відображається перелік товарів поточного
центру обліку, які можуть бути використані в якості аналогу.
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Мал. 18 (Версія програми 2020.4.6)

Дія Видалити аналог

(Мал. 14 (4)) видаляє аналог для обраного товару.

За допомогою фільтру Наявності аналогу у товару можна відобразити товари з
встановленим аналогом і товари без аналогу:
· Є аналог - товари з аналогом;
· Немає аналогу - товари без аналогу.

Вар то зазначити, що викор истання аналогів можливо тільки пр и р оботі з
Вир обничим актом.
Також є можливість здійснити друк / експорт в таблицю Excel списку матеріалів
технологічної карти після натискання на кнопку Звіт - Налаштування експорту даних
(Мал. 14 (5)).
Також є можливість здійснити друк/експорт в Excel переліку операцій технологічної
карти після натискання на кнопку Звіт - Налаштування експорту даних
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Мал. 19 (Версія програми 2020.4.6)

За допомогою дії Друк технологічної карти

(Мал. 19 (2)) можна роздрукувати

технологічну карту.
Для операцій технологічної карти є можливість зв'язати з операцією матеріал. Дана
можливість актуальна при роботі в режимі маршрутного листа. Матеріал може бути
пов'язаний з будь-якою операцією типу Операція. Варто зазначити, що один і той же
матеріал не може бути пов'язаний з різними операціями. Нижче в таблиці Матеріал операції
після натискання на кнопку Додати відкриється вікно Матеріал операції (Мал. 20).

Мал. 20 (Версія програми 2020.4.6)
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В даному вікні необхідно вибрати Матеріал операції і вибрати Порядок списання
матеріалу:
· Пропорційно кількості операцій;
· Весь матеріал при виконанні першої операції;
· Весь матеріал при виконанні останньої операції.

При виконанні операції типу Списання, список матеріалів, для яких вводиться
кількість, що списується, містить тільки ті матеріали, які не пов'язані з жодною іншою
операцією. Якщо необхідно пов'язати один і той же матеріал з різними операціями, то
можлива така схема:

ьматеріал не повинен бути пов'язаний ні з якою операцією;
ьвсі операції, для яких планується використовувати цей матеріал повинні мати тип
Списання.
В цьому випадку при виконанні будь-якої операції типу Списання даний матеріал буде

в списку матеріалів, для яких можна вказати кількість, що списується.
Якщо ТК закінчена, то слід змінити її статус на - "Готова", натиснувши на кнопку
Змінити статус

- Готова. Для редагування ТК, потрібно спочатку змінити її статус

натиснувши на кнопку Змінити статус

- "Редагування", а потім можна робити

необхідні зміни (відкриється вікно (Мал. 1)). При натисканні на кнопку Копіювати

буде

продубльована Технологічна карта разом з Технологічними операціями, які були в карті.
За "готовою" ТК можна створити як Виробничий акт, так і Маршрутний лист
(МЛ).

Створення Виробничого акту.
Після створення Технологічної карти і додавання в неї Технологічних операцій і
Матеріалів натискаємо на кнопку Створити виробничий акт
Створення виробничого акту (Мал. 21).
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Мал. 21 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні потрібно вказати кількість товару в партії, вибрати зі списку
Співробітника (в списку відображаються тільки ті співробітники, які є Співробітниками, а
не Продавцями) і ввести Вартість секунди (якщо необхідно). Після введення необхідної
інформації натискаємо на кнопку Записати. У разі, якщо на складі не буде вистачати товару,
програма покаже повідомлення про це і не дасть продовжити (необхідно оприходувати товар
в достатній кількості), якщо вистачає - покаже повідомлення про те, що виробничий акт
створений.
Вар то зазначити, що в полі Співр обітник - не відобр ажаються звільнені
співр обітники.

Створення Маршрутного листа.
Після створення Технологічної карти і додавання в неї Технологічних операцій і
Матеріалів потрібно перевести Технологічну карту в режим Готова
Створити маршрутний лист

. З'явиться кнопка

, після натискання на яку відкриється вікно Введення

кількості (Мал. 22) в якому потрібно ввести Кількість готової продукції, Вартість
секунди (якщо немає необхідності, залишити поле порожнім) і якщо необхідно ввести
Примітку, після чого натиснути на кнопку Записати.
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Мал. 22 (Версія програми 2020.4.6)

Користувачеві буде запропоновано роздрукувати МЛ (шаблон МЛ можна налаштувати
в Налаштування - Налаштування шаблонів друку), на якому буде список штрих-кодів
операцій, необхідних для виробництва виробів. Після створення Маршрутного листа у
вкладці Виробничі акти в Переліку виробничих актів з'являється рядок в якій є свій знак
знак Маршрутного листа

Компанія Торгсофт®

, який відрізняє його від Виробничого акту.
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Виробничі акти

На цій закладці відображаються створені Виробничі акти/Маршрутні листи і
виконані операції (з можливістю редагування) (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Додати

відкриється вікно Виробничий акт (їх

рекомендується створювати через Технологічну карту, докладніше див. тут). В поле Товар
(Мал. 2 (5)), за допомогою меню, що випадає, або натиснувши на Довідник

вкажіть той

товар, який буде виготовлятись. Також, у вікні Виробничий акт необхідно вказати
Кількість в партії (Мал. 2 (4)), яку необхідно провести. У разі потреби в поле Опис вкажіть
необхідні коментарі. Поле Вартість секунди (Мал. 2 (6)) - якщо операція вимірюється не в
грошах, а в часі, тоді встановлюємо вартість секунди для всіх працівників, після чого
натисніть на кнопку Записати (Мал. 2 (7)). Поля Дата виробництва (Мал. 2 (1)), Час
(Мал. 2 (2)) і Номер (Мал. 2 (3)) проставляються автоматично з можливістю редагування.
Якщо в пр огр амі дозволено пр одаж в мінус (Налаштування - Пар аметр и - Облік настр ойка Що р обити, якщо недостатньо товар у на складі - Д озволити пр одаж в
мінус) , то незалежно від того є товар на складі в недостатній кількості або немає взагалі,
вир обничий акт створ ити можна.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Після цього необхідно вказати, які виробничі операції і скільки необхідно того чи
іншого матеріалу для виготовлення обраної продукції.
Звер ніть увагу.
Після кожного нового пр иходу товар у з якого комплектуються вир оби, необхідно
заходити в Склад - Стан складу і пер ер аховувати собівар тість товар ів після натискання
на кнопку Пер ер ахувати собівар тість. Після пер ер ахунку собівар тості, собівар тість, яка
вийшла буде впливати на собівар тість одер жуваної пар тії товар у.
Для додавання операції, перейдіть на вкладку Виробничі операції натисніть на кнопку
Додати

, відкриється вікно (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні вказуємо або зі списку, або по кнопці Довідник

- Операцію,

вказуємо Кількість операцій. При необхідності можна створити нову операцію. Докладніше
про створення операції читай тут.
Поля Виконав і Зареєстрував з'являються в тому випадку, якщо в меню
Налаштування (знаходиться на фор мі Вир обництво в вер хньому

лівому

кутку)

встановлений перемикач Реєстрація операцій виконується начальником відділу.
Кнопка Перерахувати ціну (або тривалість в секундах) згідно зарплатному
(не активна, якщо в операції встановлена 

коефіцієнту обраного співробітника

настройка Ігнорувати зарплатний коефіцієнт виробництва співробітника). При натисканні на
дію спочатку визначається Ціна або Тривалість в секундах за значеннями, встановленими в
операції (Мал. 4 р озділу Технологічна кар та), а потім застосовується коефіцієнт зарплати
співробітника

(коефіцієнт

заповнюється

в

картці

співробітника

Налаштування

-

Співробітник - вкладка Виробництво).
Поля Тип обладнання та Обладнання. За допомогою поля Обладнання можна
вказати обладнання, пов'язане з цією операцією. Можна вибрати тільки те обладнання, яке
використовується у виробництві. Якщо для операції технологічного акта зазначений тип
обладнання та устаткування, то при створенні виробничого акта ця інформація буде
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скопійована для відповідних операцій виробничого акта. Тип обладнання буде відображено в
полі Тип обладнання, яке недоступно для редагування. Якщо тип обладнання для
технологічної операції не було зазначено, або якщо операція виробничого акта додається
вручну, то для операції можна вибрати будь-яке обладнання, яке використовується у
виробництві. Детальніше про те, як додати обладнання в Торгсофт читай тут (пункт меню
Склад - Обладнання).
При натисканні на кнопку Копіювати

Ви можете при необхідності скопіювати

виділену операцію, наприклад, для додавання такої ж операції, яку виконав, інший
співробітник.
Після позначення всіх необхідних операцій натисніть на закладку Матеріали (Мал. 4)
Натисніть на кнопку Додати

(Мал. 4 (1)) (зазвичай, матеріали потрапляють сюди

автоматично, якщо Виробничий акт був створений за Технологічною картою, або була
проведена робота з маршрутним листом). Відкриється вікно Склад виробничого акту.
Виберіть категорію зазначених вище матеріалів (Відходи або Матеріал). (При будь-якому
виробництві є відходи, які також потрібно враховувати). Після чого, натиснувши на кнопку
Вибрати матеріал зі складу або Вибір зі складу за видами товару, виберіть необхідний
матеріал. Потім в полі Кількість вкажіть кількість обраного матеріалу і натисніть на кнопку
Записати.

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Поле Залишок = Загальна кількість матеріалу на складі виробничого акта Загальна кількість матеріалу, зайнятого у виробництві (кількість матеріалу, який
потрібен для того, щоб випустити всю ще не випущену продукцію) + Загальна кількість
матеріалу, зарезервованого для виробництва за всіма виробничими актам і
маршрутними листами (для яких матеріал був доданий до складу маршрутного листа).
Компанія Торгсофт®
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Таким чином, в поле Залишок відображається та кількість матеріалу, яка залишиться на
складі після закриття всіх виробничих актів і зняття з резерву всіх зарезервованих матеріалів.
Поле % матеріалу в наявності = (Кількість матеріалу в резерві + Кількість матеріалу
на складі виробничого акта) / (Кількість матеріалу у виробничому акті без урахування
матеріалу на вже випущені вироби партії) * 100.
Поле % матеріалу в наявності відображає ступінь задоволеності в матеріалі щодо
даного виробничого акта. Напр иклад, якщо значення поля 100%, то це означає, що даного
конкр етного матер іалу (на складі і в р езер ві) досить для випуску кількості вир обів з пар тії,
які залишилися, якщо 200%, значить матер іалу більше, ніж тр еба в 2 р ази і т.д.
У разі, якщо Виробничий акт був створений за Технологічною картою і до матеріалів
були додані аналоги, то матеріали потраплять у вкладку Матеріали автоматично і є
можливість використовувати вибрані аналоги. Для цього потрібно вибрати необхідний
матеріал, у якого раніше, при створенні Технологічної карти, був зазначений аналог, про
що свідчить піктограма
вказаним раніше видом

біля назви товару, натиснути на кнопку Додати товар аналог за
(Мал. 4 (2)).

Після чого відкриється вікно Аналоги матеріалу (Мал. 5), в якому потрібно вибрати
товар і вказати необхідну кількість аналогу (Мал. 5 (1)). Після того, як Ви натиснете
Вибрати, в Виробничий акт буде додано аналог в тій кількості, яку Ви вкажете і,
відповідно, рівно на стільки буде зменшено кількість основного матеріалу у виробничому
акті. Якщо основний товар буде повністю замінений на аналог (тобто буде вказано вся
кількість необхідного матеріалу), основний матеріал буде видалений з виробничого акту.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Показати аналоги

(Мал. 4 (3)), відображається перелік

товарів поточного центру обліку, які можуть бути використані в якості аналогу.
Після

закриття

виробничого

акту,

Матеріали

і

Аналоги

матеріалу,

які

використовувалися для випуску продукції, будуть списані зі складу та відобразяться у
вкладці Акти списання (Мал. 27).
Виробничі акти відмічені піктограмами:
·

- якщо у виробничому акті виконана хоч одна операція;

·

- створений маршрутний лист. Якщо вносяться операції за маршрутним листом,
піктограма не змінюється до закриття маршрутного листа. Після закриття
маршрутного листа, відображається піктограма

Піктограми немає в разі, якщо виробничий акт створений і в ньому немає виконаних
операцій.

Натиснувши на кнопку Друк

є можливість роздрукувати:

- Друк виробничого акта;
- Друк виробничого акта з собівартістю;
- Випуски готової продукції - потрібно вказати центр обліку за який буде
відображатися аналіз, період і час;
Компанія Торгсофт®
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- Незакриті виробничі акти;
- Друк маршрутного листа - друк буде здійснюватися в порядку № технологічної
операції;
- Друк переліку готової продукції.
Роздрукувати етикетки в заданій кількості можна натисканням на кнопку
Випуск готової продукції здійснюється за допомогою кнопки

.

, відкриється

відповідне вікно "Закриття виробничого акту № ..." в якому показується Дата (Мал. 6
(1)), Товар (Мал. 6 (3)), Кількість (Мал . 6 (4)) (Можна випускати не всі відразу, а
частинами. Якщо за планом випустити 10 шт, а випустили 2, то в поле слід ставити 2, при
наступному випуску програма перерахує автоматично кількість і запропонує випустити ту
кількість, яка залишилася). Рекомендовано до випуску: (Мал. 6 (5)) відображається для
того, щоб користувач, який не пов'язаний з виробництвом, мав можливість бачити кількість
продукції, яку можна випустити, де 1 - кількість продукції, що випускається. (Рекомендовано
до випуску буде розраховано в тому випадку, коли створений Маршрутний лист, введені
Технологічні операції та Матеріали). Подивитися Кількість випущеної продукції можна у
вкладці Випуски готової продукції, а також в Списку виробничих актів в колонці
Кількість виготовленої продукції), Відправити товар на (Мал. 6 (6)) (вибрати центр
обліку зі списку) і Надрукувати етикетки (Мал. 6 (11)), якщо необхідно. Після того, як
вибрали Центр обліку (Мал. 6 (6)) відкриються додаткові поля в яких можна змінити
Собівартість (Мал. 6 (7)), Націнку (Мал. 6 (8)), Ціну роздрібну (Мал. 6 (9 )) і Ціну оптову
(Мал. 6 (10)). Можна автоматично розрахувати Ціну роздрібну по Націнці натисканням на
кнопку Розрахувати роздрібну ціну

, якщо нічого не змінюється натискаємо кнопку

Записати (Мал. 6 (12)). (Відредагувати випуск готової продукції буде неможливо). На цій
формі можна відразу перерахувати собівартість натисканням на кнопку Перерахувати
собівартість

(Мал. 6 (2)).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Після закриття виробничого акту Матеріали і Аналоги матеріалу (якщо були обрані)
які використовувалися для випуску продукції, будуть списані зі складу та відобразяться у
вкладці Акти списання (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Вкладка Акти списання містить наступну інформацію:
- Дату списання
- Порядковий номер
- Списуваний товар
- Кількість списаного товару
- Собівартість

Компанія Торгсофт®
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- Сума собівартості
- Відправник (Центр обліку з якого списується товар)
- Одержувач (причина списання товару)
Вар то зазначити, що в Акті списання відобр ажається фактична кількість списання.
За допомогою дії Списати весь матеріал

можна повністю списати матеріал зі

складу (не застосовується для маршрутних листів). Доступно до початку випуску / списань
виробів. Дія може бути скасовано за допомогою кнопки Скасувати списання всього
матеріалу

.

На вкладці Випуск готової продукції (Мал. 8) відображається Дата випуску і
Кількість випущеної продукції.

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

На цій вкладці є можливість Друку етикеток в кількості випущеної продукції
натисканням на відповідну кнопку
натискання кнопки

. А також Скасувати випуск готової продукції після

, після натискання на яку відкриється вікно з підтвердженням про

скасування випуску готової продукції, що буде видалена прихідна накладна для товару з того
центру обліку, куди переміщався товар і видалені накладні списання для відходів і
матеріалів. При натисканні на кнопку Так, всі перераховані вище операції програма
автоматично виконає, а якщо натиснути Ні, або Скасувати - нічого не видалиться, все
залишиться на своїх місцях.
Є можливість додавання операцій і матеріалів в маршрутний лист, якщо було
розпочато випуск готової продукції (в зв'язку з цим змінено алгоритм розрахунку
собівартості одиниці готової продукції (р аніше собівар тість р озр аховувалася на підставі
даних пр о фактично виконані опер ації і викор истані матер іалах пр опор ційно обсягу всієї
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пар тії без ур ахування списаних вир обів і кількості пр одукції, що випускається за р аз
пр одукції) ):
· Якщо випускається вся партія відразу і маршрутний лист закривається, то

собівартість одиниці готового виробу розраховується на підставі вартості фактично
виконаних операцій і використаних матеріалів без урахування вартості матеріалів для
списаних виробів пропорційно кількості продукції, що випускається.
· Якщо за один раз випускається тільки частина партії, але не вся, то собівартість

одиниці готового виробу розраховується на підставі даних технологічної карти
(вартість матеріалів і операцій).
· Якщо випускається частина партії, після якої маршрутний лист (виробничий акт)

буде закритий і при цьому були випуски раніше, то собівартість одиниці готового
виробу розраховується як різниця між вартістю всіх фактично виконаних операцій і
використаних матеріалів без урахування вартості матеріалів для списаних виробів і
собівартістю раніше випущених виробів (на підставі даних технологічної карти),
пропорційно до кількості продукції, що випускається.
Треба зауважити, що:
· Собівартість може виявитися заниженою (менше, ніж розрахована за даними

технологічної карти). Дана ситуація можлива в тому випадку, коли випускається вся
партія відразу (або довипускається і маршрутний лист закривається), але кількість
фактично виконаних операцій і використаних матеріалів не відповідає технології
(менше, ніж потрібно). Можлива ситуація, коли собівартість може "піти в мінус" і
тоді її значення буде встановлено в 0.
· Собівартість може виявитися завищеною. Дана ситуація може виникнути в разі, коли

були списання виробів. У цій ситуації в собівартості одиниці готової продукції не
буде врахована вартість списаних матеріалів для цих виробів, але буде врахована
вартість виконаних операцій і матеріалів, списаних при зважуванні, які завищують
собівартість продукції, що випускається.
· На суму собівартості може вплинути порядок списання матеріалів. Коректний облік

вартості списаного матеріалу при списанні виробу буде в тому випадку, якщо перед
першим списанням виробу був внесений (списаний) матеріал на всю партію,
зазначену при створенні маршрутного листа.
На вкладці Виробничі акти доступний ряд фільтрів, за допомогою яких можна
відфільтрувати вироби:
· Період;
Компанія Торгсофт®
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· Замовлення на виробництво (більш докладно про режим Замовлення

на

виробництво можна прочитати тут);
· Стан:

- продукція не випускалася;
- почався випуск продукції;
- вся продукція випущена;
- списання продукції.
· Статус документа:

- відкритий;
- закритий.
· Тип продукції:

- кінцевий виріб;
- напівфабрикат;
- модель.
· Дозвіл на виробництво:

- дозволено;
- не дозволяється;
- без статусу.
· Стан резерву матеріалів:

- матеріали повністю зарезервовані;
- матеріали частково зарезервовано;
- матеріали не зарезервовані.
· Наявність замовлення на виробництво:

- є замовлення на виробництво;
- немає замовлення на виробництво.
Група дій Змінити стан

з діями Дозволено

і Заборонено

- стан,

встановлений даними діями носить інформативний характер і не впливає на доступ до будьяких дій і не має відношення до станів, які встановлюються автоматично, які
відображаються в фільтрі Стан.
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Оплата відрядної праці

Цей режим (Мал. 1) дозволяє провести оплату співробітникам за виконані операції.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для зручності відображення інформації на формі Оплата відрядної праці передбачено
низку фільтрів:
· Період (Мал. 1 (3)) - для перегляду та оплати праці за операції, виконані

співробітниками за конкретний період. Значення можна ввести вручну або
скористатися кнопкою
· Співробітник (Мал.

.
1 (4)) - для відображення інформації по обраному

співробітнику.
· Маршрутний лист (Мал. 1 (2)) - використовується, якщо Вам необхідно оплатити

роботу за маршрутними листами (МЛ). У списку оберіть МЛ, після чого
відобразиться перелік співробітників, які виконували операції за вказаним МЛ.
Виберіть співробітника і зробіть виплату зарплати. В цьому випадку, оплата буде
проведена тільки за операції даного МЛ.
· Відділ (Мал. 1 (5)) - відображається інформація по вибраному відділу. Можна

використовувати ряд перемикачів:
- Операції, зареєстровані у відділі;
- Операції співробітників іншого відділу, зареєстровані у відділі;
- Операції співробітників відділу, зареєстровані в інших відділах;
- Операції співробітників відділу, зареєстровані у відділі.
На формі Оплата відрядної праці також є можливість встановити ряд перемикачів:
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- Відображати звільнених співробітників;
- Виключити оплачені операції.
Тут же можна роздрукувати:

§ Розрахунковий лист за кожним працівником;
§ Розширений розрахунковий лист ;
§ Загальний розрахунковий лист .
Для того, щоб оплатити роботу, необхідно вибрати співробітника і натиснути на кнопку
Видати зарплату

(Мал. 1 (1)). При натисканні на кнопку, відкриється вікно Видача

зарплати співробітнику (Мал. 2), де потрібно ввести необхідну Суму, вибрати Статтю
фінансового аналізу і натиснути на кнопку Видати. При цьому буде створено видатковий
фінансовий документ.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Є можливість оплачувати роботу працівників частинами. Можна вносити часткову
оплату відрядної праці як за маршрутним листом, так і не вибираючи його:
· при частковій виплаті зарплати співробітнику за обраним маршрутним листом,

оплата буде проведена за операціями в порядку додавання їх в Маршрутний лист.
Напр иклад: опер ація №1 на 3000 гр н була виконана співр обітником 1 числа, а
опер ація №2 на 2000 гр н - 2 числа. Загальна сума бор гу із виплати 5000 Гр н. Ви
виплачуєте тільки 2000 Гр н. Гр оші будуть внесені на р ахунок опер ації №1, тому що
вона була створ ена р аніше. Опер ація №1 вважається частково оплаченою і бор г по
ній становить 1000 гр н (3000 гр н - 2000 гр н) ;
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· в разі, коли часткова виплата відбувається без вибору МЛ, оплата буде проведена по

Маршрутним листам, в яких є неоплачені або частково оплачені операції даного
співробітника (в порядку створення і операцій в них).
Щоб подивитися список виконаних співробітником операцій, виберіть зі списку
співробітника і використовуйте кнопку Перелік операцій

(Мал. 1 (6)). При натисканні

на кнопку, відкриється вікно Перелік операцій співробітника (Мал. 3), в якому є
можливість подивитися:
- Дату операції;
- Номер;
- Назву;
- Кількість;
- Одиницю виміру;
- Ціну;
- Суму;
- Загальний час;
- Тривалість, с .;
- Розмір;
- Артикул;
- Номер виробничого акту;
- Хто зареєстрував операцію;
- Розряд операції;
- Середня ціна секунди в виробничому акті.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

За допомогою піктограм на формі Перелік операцій, можна визначити статус
оплачених операцій (операції, по яких не проводилися оплати відображаються без
розпізнавальних знаків):
Компанія Торгсофт®
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·

- операція оплачена;

·

- операція частково оплачена.

Перемикач Тільки неоплачені операції служить для відображення неоплачених і
частково оплачених операцій.
Значення в колонці Середня ціна секунди в виробничому акті розраховується за
формулою:
Сума (Кількість опер ації * Тр ивалість в секундах * Вар тість секунди з ур ахуванням
р озр яду) / Сума (Кількість * Тр ивалість) .
Напр иклад:
Вир обничий акт з такими опер аціями:
1-я опер ація - кількість - 50; Вар тість секунди - 1,18; Тр ивалість - 1 с.
2-я опер ація - кількість - 40; Вар тість секунди - 1,15; Тр ивалість - 2 с.
Підставляємо дані значення в фор мулу:
(50 * 1,18 * 1 + 40 * 1,15 * 2)
(50 * 1 + 40 * 2)
= 1,16 - сер едня ціна секунди в вир обничому акті
У суму до оплати йде ціна не з Операції, а з Виробничої операції, якщо еквівалент
вимірювання Операції - Гроші.
При натисканні на кнопку Звіт

є можливість експортувати перелік операцій в

документ Excel (або аналогічний документ з пакету офісних програм Open Office) або
роздрукувати напряму на принтері.

Виробництво і Розрахунок зарплати
Зверніть увагу! Якщо крім додаткової функції Виробництво: Облік матеріалів і
готової продукції також активована додаткова функція Розрахунок зарплати, то в разі,
якщо є бригади, де повинна враховуватися зарплата від виконаних операцій або в бригадної
премії, то нарахування будуть відбуватися в режимі Розрахунок зарплати, а не в режимі
Виробництво

-

Оплата

відрядної

праці

тільки

в

тому

випадку,

якщо

при

додаванні/створення/зміни Операції встановлені значення Вид оплати виконавцю і
Значення оплати виконавцю (Мал. 4). Якщо в опер ації значення не задано, то значення
бер еться з каталогу опер ацій.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Також варто зазначити, в разі, якщо за технологічною картою створили виробничий
акт (операції зв'язалися з бригадою (Мал. 5) - нарахована зарплата), а потім окремо в
Виробничому акті додали операцію і при цьому не був активований перемикач
Обов'язкова

реєстрація

у

виробництві

(пункт

меню

Розрахунок

зарплати

-

Налаштування - Торгова точка - Загальні), то такі операції не будуть враховуватися в
розрахунку зарплати.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Це пов'язано з тим, що при створенні Виробничого акту на основі Технологічної
карти, була встановлена Бригада (Мал. 5) і програма знала, кому її нараховувати, а при
ручному (окремому) додаванні - не вказана. В такому випадку необхідно використовувати
Компанія Торгсофт®
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дію Нова зміна
Обов'язкова

- в режимі Виробництво - Виробничий акт, або встановити перемикач

реєстрація

у

виробництві

(пункт

меню

Розрахунок

зарплати

-

Налаштування - Торгова точка - Загальні), при цьому в шапці режиму буде відображатися
зареєстрована бригада, це і буде означати, що додані операції будуть враховуватися в
розрахунок зарплати.
8.1.1.4

Резервування матеріалів

Є можливість резервування матеріалів для виробничих актів на склад 3-го рівня.
Резервування матеріалів необхідно для того, щоб обмежити можливість створення декількох
виробничих актів на основі одного і того ж списку матеріалів.
Резервувати матеріал можна вручну, вибравши потрібний виробничий акт, в який
додані матеріали, натиснувши кнопку Зарезервувати матеріали для виробничого акта

.

Або резервувати матеріал можна автоматично при створенні виробничого акта, для цього
необхідно активувати відповідне налаштування Автоматично резервувати матеріали при
створенні виробничого акта в меню форми Виробництво Налаштування (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для перегляду зарезервованого матеріалу додано вкладку Резервування матеріалів
(Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Дана вкладка розділена на дві області: Резерв і Матеріали, які очікують резерву.
Якщо в налаштуваннях зазначено автоматичне резервування матеріалу, то такий
матеріал відразу потрапляє в таблицю Резерв.
У таблицю Матеріали, які очікують резерву за замовчуванням потрапляють всі
матеріали виробничого акта, якщо вони не були зарезервовані. Для того, щоб зарезервувати
такі матеріали, виберіть необхідні матеріали і натисніть кнопку Зарезервувати матеріал
(Мал. 2 (1)) - відкриється вікно Резервування товару (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

В поле Кількість потрібно ввести кількість товару, яку необхідно зарезервувати, і
натиснути кнопку Зарезервувати, після чого матеріали потраплять в таблицю Резерв і
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будуть вважатися зарезервованими. За допомогою дії Зняти з резерву

(Мал. 2 (3))

можна видалити товар з резерву. Також, зняти з резерву матеріал виробничого акта можна за
допомогою кнопки Зняти матеріал з резерву для виробничого акту

на вкладці

Виробничі акти. Після видалення матеріалів з резерву, вони автоматично переміщаються в
таблицю матеріалів, які очікують резерву.
При натисканні на кнопку Знайти відповідний виробничий акт

(Мал. 2 (2), (4))

буде відкрита вкладка Виробничі акти і курсор буде позиціонуватися на виробничому акті,
до якого належить зарезервований товар (варто врахувати, що список виробничих актів може
бути відфільтрований таким чином, що шуканого виробничого акта там не буде).
Аналогічно, можна перейти до відповідного резерву для виробничого акта, натиснувши
кнопку Перейти до резерву

.

Для зручності можна відфільтрувати список зарезервованих матеріалів за номером
виробничого акта (фільтр Виробничий акт), по товару в наявності (перемикач Тільки товар
в наявності), а також за Станом резерву: Повністю або Частково зарезервовано (стан
часткового або повного резервування визначається виходячи із загальної кількості матеріалу
для виробничого акта, обсягу партії, а також випущеного та списаного кількості).
При резервуванні матеріалу або зняття матеріалу з резерву створюються документи
внутрішнього переміщення. При видаленні виробничого акта або матеріалу з акту,
зарезервовані матеріали переміщаються на основний склад, при цьому відповідні документи
внутрішнього переміщення також видаляються. При випуску готової продукції (або при
списанні

виробу), зарезервовані

матеріали

автоматично

переміщаються

на

склад

виробничого акта і списуються з нього, виходячи з кількості продукції, що випускається /
списується. У разі скасування випуску готової продукції або списання виробу, матеріали
автоматично резервуються заново (при активному налаштуванні Автоматично резервувати
матеріал для виробничого акта), виходячи з кількості продукції скасованого випуску /
списання.
Також є можливість резервування матеріалів для маршрутного листа. Матеріал
резервується на підставі даних технологічної карти з урахуванням обсягу партії виробленого
виробу.
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Аналіз використання обладнання

За допомогою даного режиму можна подивитися інформацію по конкретному
обладнанню, яке використовується у виробництві з деталізацією за операціями, що
виконуються на даному обладнанні (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Аналіз обладнання здійснюється За технологічними картами або За виробничими
актами. Для цього необхідно активувати відповідну опцію.
Для списку обладнання можна використовувати фільтри за Типом обладнання і за
Устаткуванням. Для операцій обладнання можна використовувати фільтр Технологічний /
Виробничий акт, за допомогою якого можна відобразити список операцій по конкретному
виробничому акту або технологічній карті.
По устаткуванню можна побачити наступне:
· Всього операцій - загальна кількість операцій, для яких використовується дане

обладнання;
· Виконано операцій -кількість виконаних операцій (для аналізу по виробничим актам)
· Кількість операцій в роботі (для аналізу по виробничим актам)
· Відсоток завантаження устаткування (для аналізу по виробничим актам) -

розраховується за формулою: % завантаження устаткування = (кількість опер ацій в
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р оботі / загальна кількість опер ацій) * 100. Тобто, якщо не виконана жодна операція,
% завантаження = 100%, якщо виконані всі або операцій взагалі немає - 0% (для
операцій обладнання відсоток завантаження не відображається).
Залежно від ступеня завантаження обладнання рядки для відповідного обладнання
виділяються фоном: зелений - обладнання вільне (0%), червоний - повністю завантажено
(100%), жовтий - в роботі.
За допомогою перемикача Відображати вільне обладнання можна відобразити список
устаткування, яке не пов'язане ні з однією операцією в технологічній карті, або всі операції
для нього виконані (для виробничих актів).
Варто зазначити, що аналіз не відображає інформацію для закритих виробничих актів.
За допомогою дії Перейти до виробничого акту / технологічної карті

стає

активною вкладка Технологічна операція або Виробнича операція в залежності від значення
перемикача "Аналіз за".
8.1.2

Операції маршрутного листа
Для роботи з операціями маршрутного листа перейдіть в пункт меню Документ -

Операції маршрутного листа. Цей режим дозволяє співробітникам реєструвати виконання
операцій маршрутного листа (Мал. 1), після реєстрації співробітником потрапляють в
відповідний Виробничий акт/ Маршрутний лист.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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Для цього потрібно:
а. Просканувати або ввести - Штрих-код маршрутного листа.
б. Просканувати або ввести - Штрих-код співробітника.
в. Просканувати або ввести - Штрих-код операції. Операції автоматично додаються до
відповідного Виробничого акту в список Виробничих операцій.
г. Продовжувати сканувати операції або ввести їх кількість.
д. Просканувати штрих-код "Записати" або натиснути на кнопку "Записати" або
натиснути клавіші "Ctrl + Enter"
При скануванні декількох операцій одним співробітником, такі операції в списку
Виробничих операцій будуть позначені під одним номером і датовані одним часом на
момент сканування штрих-коду "Записати" (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

У будь-який час (до натискання кнопки "Записати") можна скасувати дії
просканувавши штрих-код "Скасування" або натиснувши кнопку "Скасувати", або
натиснувши клавішу "Esc".
Якщо просканувати операцію "Зважування", то користувачеві буде запропоновано
ввести вагу всієї партії виробів. Після підтвердження, матеріал пропорційно спишеться з
поточного складу (пр и зважуванні, матер іали списуються пр опор ційно вазі, якщо вони є
ваговими, якщо вони штучні - списуються один р аз, все і відр азу) .
Перемикач Враховувати зв'язок операції із співробітником. При реєстрації операцій
у маршрутному листі, співробітник (виконавець), просканований перед скануванням
операцій, встановлюється як виконавець для всіх операцій, що додаються, якщо
налаштування Враховувати зв'язок операції зі співробітником вимкнено або тільки для
тих операцій, які не пов'язані з конкретним співробітником, якщо налаштування включено.
Є можливість відобразити список операцій, виконаних усіма співробітниками у
маршрутному листі, які з ним працювали. Для цього необхідно перейти в меню Вид (лівий
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вер хній кут фор ми) та активувати налаштування Відображати виконані операції для всіх
співробітників (пункт доступний для кор истувачів без р ольових обмежень) . Якщо ця
настройка увімкнена, після сканування штрих-коду маршрутного листа у списку операцій
будуть відображені всі операції, які були виконані по даному маршрутному листі всіма
співробітниками. Якщо налаштування вимкнено, відображаються операції, виконані
співробітником, який був відсканований під час роботи з маршрутним листом.
Також з цього режиму можна виконати наступні маніпуляції:
а. Створити новий маршрутний лист на основі "готової" технологічної карти.
б. Роздрукувати будь-який створений маршрутний лист.
в. Здійснити списання браку.
Зверніть увагу, що з відкритим маршрутним листом може працювати один
користувач.

Відмінності Виробничого акту і Маршрутного листа.
Виробничий акт.
Після створення Технологічної карти і додавання в неї Технологічних операцій і
Матеріалів, створюється Виробничий акт. Після його створення у вкладці Виробничі акти
додаються пропорційно кількості товарів - Виробничі операції та Матеріали з
Технологічної карти з можливістю редагувати, або додавати як операції, так і матеріали.
Маршрутний лист.
Після створення Технологічної карти і додавання в неї Технологічних операцій і
Матеріалів, створюється Маршрутний лист. Після його створення у вкладці Виробничі
акти створюється Виробничий акт на виріб в якому Перелік виробничих операцій і
Матеріали - порожні. У Маршрутному листі матеріали потрапляють після операції
Зважування в розмірі пропорційному в Технологічній карті у вигляді актів списання. При
виконанні операції типу Зважування створюється складський документ списання, який
містить ваговий матеріал, що міститься в технологічній карті, в кількості, розрахованій
пропорційно обсягу партії виробу, і ВЕСЬ (на всю партію) штучний матеріал. Якщо
технологічна карта не містить вагового матеріалу, то при вказуванні ваги буде просто
списаний весь штучний матеріал. Всі штучні матеріали списуються один раз і все відразу при
першому зважуванні і додаються до акту списання Маршрутного листа. Всі операції, які
проводяться за маршрутними листами з пункту головного меню Документ - Операції
маршрутного листа додаються автоматично до Списку виробничих операцій по мірі їх
сканування.
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Дія Списання браку створює складський документ списання, який містить ТІЛЬКИ
ваговий матеріал, що міститься в технологічній карті. Якщо матеріал був доданий в
маршрутний лист вручну, він цією дією списаний не буде. Кількість матеріалу
розраховується пропорційно обсягу партії виробу. Дію не може бути скасовано.
Собівар тість випущеної пр одукції р озр аховується з собівар тістю матер іалів і
вар тості р обіт витр ачених на випуск певного товар у і р озр аховується як Кількість р обіт
помножена на Кількість опер ацій (якщо еквівалент вимір ювання в Гр ошах) . Якщо
еквівалент вимір ювання в Часі - Кількість виконаних р обіт помножене на тр ивалість
р обіт і помножене на Вар тість секунди, яке вказується в Вир обничому акті пр и
створ енні.
8.1.3

Замовлення на виробництво
Даний режим дозволяє формувати замовлення на виробництво (доступний при

активній додатковій функції Виробництво: Облік матеріалів і готової продукції).
Замовлення може містити як прості вироби (товари), так і моделі.
Для початку необхідно створити перелік моделей. Заходимо в пункт меню
Налаштування - Параметри - Товар - Найменування і тиснемо кнопку Створити моделі
для всіх товарів (Мал. 1). Найменування моделі створюється згідно заданому правилу,
аналогічно правилу формування найменування назви товару.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Після створення переліку моделей, він буде доступний в пункті меню Товарознавство
- Повний перелік товарів і послуг у вкладці Моделі (Мал. 2). На даній вкладці можна
створ ювати моделі і товар и моделі, викор истовуючи стандар тні кнопки пр огр ами.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Після вибору пункту меню Документ - Замовлення на виробництво, відкриється
однойменне вікно (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Дана форма розділена на чотири області: Замовлення на виробництво, Склад
замовлення на виробництво, Оплата замовлення на виробництво і Продукція
замовлення на виробництво.

Замовлення на виробництво
Для того, щоб створити замовлення на виробництво, натискаємо кнопку Додати
відкриється вікно Замовлення на виробництво (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні автоматично заповнюються поля Дата, Номер, Центр обліку з
можливістю вносити зміни. Варто зазначити, що в поле Центр обліку повинен бути
вказаний той центр обліку, на якому будуть створюватися технологічні карти і виробничі
акти для виробів замовлення.
Слід заповнити наступні поля:
· Дата закінчення - вказати дату закінчення виготовлення виробу;
· Одержувач - вибрати зі списку або з Довідника

Додати

, або після натискання на кнопку

створити нового клієнта.

· Знижка,% - при необхідності вказати знижку. При наявності знижки у клієнта, дане

поле заповнюється автоматично після вибору одержувача.
· Коментар - внести коментар при необхідності.

Після введення необхідних параметрів, натисніть кнопку Записати

.

Створене замовлення може мати три Стани:
· Підготовка

- при створенні замовлення буде встановлено стан Підготовка. У

цьому стані можна приймати передоплату за замовленням, наповнювати замовлення
виробами, а також вносити зміни в замовлення.
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- переведення в стан Активний означає, що замовлення сформовано і

можна починати виробництво;
· Завершено (Закрити)

- переведення в стан завершено можливий в тому випадку,

якщо всі виробничі акти на замовлення завершені, немає боргів по оплаті рахунків на
відвантаження або повернена передоплата. Після переведення замовлення в стан
Завершено, всі дії по ньому буде заборонені.

Склад замовлення на виробництво
Після створення замовлення на виробництво, необхідно додати вироби в замовлення.
Переходимо в таблицю Склад замовлення на виробництво. При натисканні на кнопку
Додати

відкриється вікно Склад замовлення на виробництво (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Замовлення може містити як прості вироби (товари), так і моделі:
· Для додавання товару, натисніть кнопку Товар, після чого відкриється Повний

перелік товарів і послуг;
· Для додавання моделі використовуйте кнопку Модель (відкриється Перелік

моделей товарів).
Після вибору товару / моделі необхідно у відповідному полі вказати Кількість (Мал. 5
(1)) і Записати

.

При додаванні виду виробу Модель, доступна можливість сформувати перелік виробів,
які будуть входити в цю модель, вказавши відповідний колір, розмір і кількість кожного
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кольору / розміру. При цьому, вікно Склад замовлення на виробництво буде виглядати
наступним чином (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

У разі, якщо обрана модель передбачає наявність розміру або кольору, будуть
активними перемикачі Розмір і Колір (Мал. 6 (1)). Після активації даних перемикачів
відобразиться таблиця для додавання розміру / кольору (Мал. 6 (2)). В даній таблиці, після
натискання на кнопку Додати

, відкриється вікно Продукція замовлення на

виробництво (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні необхідно вибрати колір або розмір, а також вказати необхідну
кількість у відповідних полях. Натиснути Записати. Після чого аналогічним чином при
необхідності потрібно додати інші кольори або розміри (Мал. 7а).
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Мал. 7а (Версія програми 2020.4.6)

Перелік доданих виробів моделі буде відображатися в таблиці Продукція замовлення
на виробництво (Мал. 8). Редагування списку заборонено. Змінювати перелік виробів
моделі можна тільки на формі редагування Склад замовлення на виробництво.

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)
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Після додавання в замовлення виробу / моделі, можна створити технологічну карту на
відповідну модель. Для того, щоб можна було створити технологічну карту, необхідно
замовлення перевести в стан Активний

.

При натисканні на кнопку Технологічна карта

відкриється однойменне вікно

(Мал. 9, Мал. 10).

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

Технологічні операції та матеріали додаються аналогічним чином як і на формі
Виробництво.
При створенні технологічної карти на виріб моделі (в таблиці Склад на виробництво)
створюється шаблон технологічної карти виробу на основі технологічної карти моделі, який
містить перелік операцій і матеріалів технологічної карти моделі. Може бути доповнений
операціями і / або матеріалами, специфічними для конкретного виробу.
Напр иклад, вир обництво взуття. До складу замовлення вир обництва додаємо модель,
напр иклад, Туфлі і вказуємо, що модель містить кольор и синій і чор ний і якісь р озмір и
(Мал. 6, Мал. 7 і Мал. 8) . Для вир обництва даного вир обу виконуються однакові опер ації,
але з викор истанням р ізних матер іалів. Тому пр и створ енні технологічної кар ти для моделі
(таблиця Склад замовлення на вир обництво) вказуємо загальні опер ації і матер іали для
вир обництва вир обів. У свою чер гу, технологічна кар та вир обу (таблиця Пр одукція
замовлення на вир обництво) вже буде мати в складі додані р аніше опер ації і матер іали
для моделі, залишиться тільки додати необхідні матер іали або опер ації (вар то зазначити,
опер ації і матер іали, взяті з технологічної кар ти моделі, можна видаляти і змінювати, але
р обити це не р екомендується) .
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Після створення технологічних карт для виробів і моделей вони будуть доступні для
інших замовлень, які будуть містити ці ж моделі і вироби і створювати їх заново вже не
потрібно. Вироби і моделі для яких створені технологічні карти, відзначені відповідною
піктограмою

.

Після того, як для моделей і виробів замовлення створені технологічні карти, їх можна
буде передати у виробництво. Для цього необхідно вибрати модель і натиснути кнопку
Створити виробничий акт

. Можна створювати окремі виробничі акти на кожний виріб

моделі або один виробничий акт на модель:
· в першому випадку виріб буде позначено піктограмою, що означає, що виробничий

акт створено. При цьому, крім виробничого акта на виріб буде створено виробничі
акти на напівфабрикати, якщо такі були присутні в технологічній карті;
· у другому випадку, сама модель буде позначена піктограмою, що означає, що

виробничий акт створено. Також будуть створені виробничі акти на напівфабрикати
моделі, якщо такі були присутні в технологічній карті самої моделі або виробів, що
входить до її складу. До складу виробничого акта для моделі увійдуть тільки ті
вироби, по яких не були створені індивідуальні виробничі акти. Слід вр ахувати, що
пр и створ енні вир обничого акта для моделі вир оби, що входять до її складу, не буде
помічено піктогр амою вир обничого акта, але створ ити свій вир обничий акт не
вийде.
Також можна створити маршрутний лист після натискання на кнопку Створити
маршрутний лист

. У таблиці Склад замовлення на виробництво дія не доступна для

виробів замовлення, які є моделлю. Алгоритм створення маршрутних листів в замовленні на
виробництво аналогічний алгоритму створення виробничих актів.
У разі, якщо для виробництва виробу не вистачає будь-яких матеріалів (при створенні
виробничого акта з'явиться відповідне повідомлення), можна використовувати режим
Планування виробництва, за допомогою якого на підставі замовлення на виробництво
можна створювати замовлення постачальнику на необхідні матеріали. У свою чергу,
замовлення, за яким створено замовлення постачальнику відзначений відповідною
піктограмою

, а коли замовлення постачальнику буде виконано повністю (буде

поставлено вся кількість, яку замовляли), замовлення на виробництво буде відзначено
піктограмою

.
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вноситься передплата на замовлення.

Після того, як внесена передплата на замовлення, можна роздрукувати або відправити
клієнту рахунок на передоплату за допомогою дій Друк (Друк рахунку) і Відправити
клієнту рахунок на передплату (активно в разі, якщо для даного клієнта в картці клієнта
вказано email). Варто зазначити, що даний рахунок не відображається в режимі Торгівля з
випискою рахунку. Вся інформація по оплатах замовлення (передоплата, оплата,
повернення передоплати за замовленням і т.д.) відображається в таблиці Оплата
замовлення на виробництво.
При натисканні на кнопку Прив'язати невизначену оплату

відкривається форма

Невизначені оплати, яка містить список невпізнаних оплат в національній валюті, які не
прив'язані ні до якого замовлення і рахунку. На цій формі можна додати оплату або змінити
її коментар. Додати оплату не в національній валюті можна, але така оплата не буде
відобр ажена в списку невпізнаних оплат і її не можна буде вибр ати для пр ив'язки до
замовлення (невідому оплату в не національною валюті можна пр ив'язати до р ахунку на
відвантаження в р ежимі Тор гівля з випискою р ахунку) . Після натискання кнопки Вибрати,
оплата буде прив'язана до замовлення (відобразиться інформаційне повідомлення). Сума
прив'язаної оплати відображається в колонці Оплачено таблиці Замовлення на
виробництво, також така оплата буде відображена в таблиці Оплата замовлення на
виробництво з відповідною піктограмою.
Зверніть увагу. На формі Торгівля з випискою рахунку на вкладці Оплати клієнтів в
таблиці Невизначені оплати оплати, прив'язані до замовлення

на виробництво,

відображатися не будуть.
При необхідності, невизначену оплату можна відв'язати. Для цього перейдіть в
таблицю Оплата замовлення на виробництво, виберіть відповідну оплату і натисніть
кнопку Відв'язати оплату. Оплату можна відв'язати за умови, що дана плата не була
використана для оплати рахунків на відвантаження.

Відвантаження готової продукції
Після того, як буде проведено випуск продукції за будь-яким з виробів замовлення (на
формі Виробництво), можна формувати відвантаження. Замовлення, за яким випущені всі
вироби, позначається відповідною піктограмою в колонці Випущено
позначка свідчить про випуск всієї продукції на замовлення.
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Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

Для відвантаження необхідно виділити потрібне замовлення і натиснути дію
Відвантажити

(Мал. 11 (2)). При натисканні на кнопку відкриється вікно

Відвантаження готової продукції (Мал. 12).

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

Дане вікно містить наступні колонки:
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· Товар - найменування продукції;
· Замовлено - кількість замовленого виробу;
· Випущено - кількість випущеної продукції;
· Відвантажено - кількість раніше відвантаженої продукції;
· Доступно до відвантаження - кількість, доступна до відвантаження;
· Відвантажити - колонка, яку необхідно заповнити - внести необхідну кількість для

відвантаження.

Якщо

потрібно

відвантажити

всю

доступну

кількість

до

відвантаження, використовуйте кнопку Відвантажити доступну кількість. При
натисканні на цю кнопку, колонка Відвантажити буде заповнена даними з колонки
Доступно до відвантаження, при цьому вже введені дані будуть перезаписані. За
допомогою дії Очистити кількість для відвантаження, можна очистити заповнені
дані.
При необхідності можна створити рахунок на відвантаження, для цього активуйте
перемикач Створити рахунок на відвантаження (Мал. 12 (1)), після чого стане можливим
також Створити видаткову накладну на відвантаження - відобразиться відповідний
перемикач (Мал. 12 (2)). Активуйте і його, якщо необхідно створити і видаткову накладну на
відвантаження.
Для створення відвантаження тиснемо кнопку Створити відвантаження (Мал. 12 (3)),
після чого Ви можете перейти до створеного відвантаження, натиснувши на відповідну дію в
підтвердженні, яке з'явилося.
Всі створені відвантаження відображаються у вкладці Відвантаження готової
продукції (Мал. 13).
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Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

В даній вкладці є можливість подивитися створені відвантаження:
· Замовлення № - номер замовлення, за яким було зроблено відвантаження;
· Кількість - кількість відвантажень;
· Дата відвантаження;
· Рахунок № - номер рахунку на відвантаження (якщо рахунок був створений);
· Сума за рахунком;
· Оплачено за рахунком - сума, сплачена за рахунком;
· Борг за рахунком - сума, яку необхідно доплатити;
· Змінив - співробітник, а якщо він не визначений, то користувач програми, який вніс

зміни.
Внизу форми відображається Склад відвантаження на замовлення (товар і
кількість).
На даній вкладці також можна створити відвантаження продукції, створити рахунок по
відвантаженню або видаткову накладну, використовуючи відповідні кнопки.
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Створені рахунки і видаткові накладні відображаються в режимі Торгівля з випискою
рахунку у відповідних вкладках. Слід зазначити, що при створенні рахунку на
відвантаження, оплата за таким рахунком береться в сумі передоплати за замовленням
(нерозподіленого на інші відвантаження). При цьому автоматично створюється видатковий
документ Повернення передоплати в рахунок оплати рахунку. При внесенні передоплати
за замовленням, якщо були неоплачені рахунки, ця оплата автоматично розподіляється за
такими рахунками.
Кнопка Оновити оплати за рахунками

доступна для відвантажень, за якими

створені рахунки і служить для прив'язки до виділених рахункам суми нерозподіленого на
відвантаження передоплати за замовленням на виробництво. Дію доцільно використовувати
в ситуації, коли за рахунками були вручну видалені оплати в режимі Торгівля з випискою
рахунку, створені автоматично при створенні рахунку на відвантаження або при внесенні
передоплати за замовленням.
Таким чином, з режимом Замовлення на виробництво Ви зможете:
· формувати замовлення на виробництво у вигляді переліку виробів (моделей);
· приймати передоплату від клієнта за замовлення;
· створювати і редагувати технологічні карти для виробів (моделей) замовлення;
· створювати виробничі акти (передавати вироби замовлення у виробництво);
· відвантажувати готову продукцію шляхом створення рахунків і витратних накладних.

8.1.4

Планування виробництва
За допомогою режиму Планування виробництва на підставі технологічних карт і

замовлень на виробництво можна створювати замовлення постачальнику на необхідні
матеріали.
Для планування виробництва необхідно зайти в пункт меню Документ - Планування
виробництва (даний режим доступний при активній додатковій функції Виробництво:
Облік матеріалів і готової продукції), відкриється однойменне вікно (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2018)

Додати виріб на форму Планування виробництва можна двома способами:
1. На підставі технологічної карти. Для цього служить кнопка Додати виріб

, після

натискання на яку відкриється форма Виробництво, в якій потрібно вибрати необхідну
технологічну карту на вкладці Технологічні карти.
2. На підставі замовлення на виробництво. При натисканні на кнопку Додати
замовлення на виробництво

відкриється форма Замовлення на виробництво. В

даному вікні вибираємо замовлення на виробництво, за яким вже створена технологічна
карта.
Після вибору і додавання виробів, форма Планування виробництва може мати такий
вигляд (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2018)

Форма Планування виробництва містить дві таблиці:
1. У верхній таблиці міститься інформація по виробах замовлень і технологічних карт:
· Виріб - найменування виробу;
· Артикул;
· Штрих код;
· Кількість в партії. Для виробів, доданих через технологічну карту, може бути

змінена кількість - для цього виділіть потрібну комірку в колонці Кількість в партії
і введіть необхідну кількість виробу. При цьому, кількість за матеріалами буде
перерахована відповідно до нової кількості виробу.
· Модель.

Вироби можна згрупувати за замовленням (вироби за технологічною картою будуть
знаходиться в одній групі) і за моделлю. Для групування перейдіть в лівому верхньому кутку
в меню Налаштування - Групувати по виробу і виберіть відповідне групування.
При активному перемикачі Згрупувати товари вироби з різними замовленнями будуть
об'єднані в загальну кількість і по виробу буде відображений список замовлень, в яких виріб
присутній (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2018)

2. У нижній таблиці відображається перелік матеріалів по виробах:
· Матеріал - найменування матеріалу;
· Штрих код;
· Артикул;
· Необхідна кількість;
· Кількість в наявності (поточний склад + резерв по виробничому акту);
· Замовити - кількість замовити автоматично розраховується як різниця між

необхідною кількістю і кількістю в наявності (може бути змінено вручну);
· Модель;
· Замовлення на виробництво - номер і дата замовлення на виробництво або

технологічна карта.
Матеріали можуть бути згруповані за постачальником, моделлю і замовлення. Для
групування перейдіть в лівому верхньому кутку в меню Налаштування - Групувати за
матеріалом і виберіть відповідне групування. У свою чергу, можна відобразити матеріали як
за всіма доданими виробами, так і за поточним рядком, для цього необхідно вибрати
необхідну настройку Відображення матеріалів (Мал. 4):
· матеріали по всіх замовленнях / тех.картам (Мал. 4 (1)) - при активному

налаштуванні буде відображено матеріали по всім доданим замовленням на
виробництво або технологічними картами;
Версія 2022
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· за поточним замовленням / моделлю / виробом (Мал. 4 (2)) - матеріали

відображаються для поточного рядка в виробах, якщо рядок згрупуровано, то будуть
показані матеріали для всіх виробів групи.

Мал. 4 (Версія програми 2018)

Постачальник для матеріалів проставляється автоматично за останньою закупівлю і
може бути змінений. Для цього виділіть необхідний матеріал і натисніть кнопку Встановити
постачальника

, відкриється вікно Постачальник, в якому необхідно вибрати

постачальника, який буде постачати матеріали. Постачальник буде встановлено для
зазначеного рядка (обраного матеріалу). Якщо встановлено групування - постачальник буде
змінений для всіх матеріалів групи.
За допомогою перемикача Матеріали без постачальника можна відобразити перелік
матеріалів, у яких не вказано постачальника.
При плануванні виробництва на замовлення на виробництво перелік матеріалів для
виробів замовлення, на які заведено кілька технологічних карт, буде формуватися на підставі
останньої створеної (за датою створення) технологічної карти виробу.
При плануванні виробництва по виробу моделі, до складу якої входять напівфабрикати,
список матеріалів для напівфабрикатів буде формуватися на підставі останньої створеної (за
датою створення) технологічної карти напівфабрикату.
За обраним (зазначеним постачальникам) можна створити замовлення постачальнику.
Для створення замовлень натисніть кнопку Створити замовлення постачальникам

,

після чого матеріали, для яких вказано кількість в колонці Замовити, будуть додані в
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замовлення постачальникам, які вказані для цих матеріалів. Замовлення можна подивитися в
пункті меню Документ - Замовлення постачальникові. Після створення замовлень
постачальникам, зміни в плануванні виробництва заборонені.
У списку замовлень на виробництво (Документ - Замовлення на виробництво)
замовлення, за яким створено замовлення постачальникові, буде відзначено відповідною
піктограмою

, в свою чергу, коли замовлення постачальнику буде виконано повністю

(буде поставлено вся кількість, яку замовляли), замовлення на виробництво буде позначено
піктограмою
Таким чином, за допомогою режиму Планування виробництва можна на підставі
технологічних карт і замовлень на виробництво створювати замовлення постачальнику на
необхідні матеріали.

Клубна система знижок

8.2

Клубна система знижок призначена для управління фіксованими знижками клієнтів за
такими правилами:
Будь-якому покупцеві видається картка з фіксованою нульовою знижкою. Роблячи
покупки, клієнт пред'являє картку, на яку автоматично накопичується сума. На вступ до
членів

дисконтного клубу, клієнт

повинен

накопичити

необхідну

(зазначену

в

налаштуваннях суму) протягом заданого терміну. Якщо клієнт накопичує необхідну суму, то
він включається в члени дисконт-клубу і отримує задану знижку. Якщо протягом
встановленого терміну, накопичення потрібної суми не відбувається, його накопичена сума
анулюється і починається заново. Накопичення починає діяти з моменту видачі картки
клієнту (в той же день).
Існує період підтвердження членства в клубі, в перебігу якого клієнт повинен зробити
покупки на задану суму, якщо він цього не робить, то знижка анулюється, він виключається
з клубу і стає звичайним клієнтом. Після цього, накопичення починаються заново.
Для того, щоб налаштувати систему знижок, потрібно зайти в пункт головного меню
Налаштування

-

Параметри -

Клубна система знижок і

поставити

галочку

Використовувати клубну систему знижок (Мал. 1).
В налаштуваннях будуть доступні наступні поля:
- відсоток клубної знижки
- термін первісного накопичування до клубу (днів)
- термін підтвердження членства в клубі (днів)
- сума первісного накопичення для клубу
- сума підтвердження членства в клубі
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Кнопка Управління клубними знижками - після натискання на неї відкриється вікно
Управління клубними знижками (Мал. 2) в якому є можливість переглянути всіх
учасників, які претендують на вступ, або виключення з клубу. Також на цій формі є такі
фільтри:
- Показувати кандидатів на вступ до клубу;
- Показувати кандидатів на продовження членства в клубі;
- Показувати які не виконали умови вступу в клуб;
- Показувати кандидатів на виключення з клубу.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Управління клубними знижками:
- визначення вступу в члени клубу (використовується дата видачі дисконтної картки
клієнту). При вступі в клуб, клієнту задається фіксована знижка;
- визначення виключення з членів клубу. При виключенні, знижка знімається і
встановлюється нова дата видачі картки.

Реалізація:
- клієнту видаються дисконтні картки;
- перевірка проводиться 1 раз в день, при вході в програму Тор гсофт;
- за результатами перевірки, видається перелік на отримання та анулювання знижки;
- рішення приймається вручну.
ВАЖЛИВО! Пр и фор муванні дисконтних кар т, Спосіб нар ахування знижки повинен
бути Фіксована знижка і в поле відсоток знижки - "0".
Також даний р ежим підходить ТІЛЬКИ для р оздр ібних пр одажів.

8.3

Зв'язування продажу кожного товару з продавцем
Даний режим роботи застосовується в разі, коли площа торгового залу досить велика і

встановлена одна каса. До кожного з відділів прикріплений один або кілька продавців, за
кожну продану одиницю товару, продавцю належить доплата. У кожному відділі на товар,
який хоче придбати покупець, консультант наклеює свою унікальну бирку зі штрих-кодом.
Після чого, при оплаті на касі, касир сканує спочатку штрих-код відповідного консультанта,
а тільки після цього штрих-код товару.
Для встановлення даної функції, зайдіть в пункт головного меню Налаштування Параметри, закладка Загальні. Встановіть галочку навпроти напису Пов'язувати
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реалізацію з продавцем. З'явиться поле Реєстрація продавця і за допомогою меню, що
випадає виберіть пункт Для кожного товару. Натисніть на кнопку Записати (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Після цього, на формі реалізація, перед продажем кожного товару, необхідно спочатку
сканувати унікальний штрих-код продавця, тільки після цього сканувати штрих-код товару.
Переглянути продажі за кожним продавцем можна в пункті головного меню
Налаштування - Співробітник - вкладка Аналіз роботи за період по товарах, в якому
показуються продажі кожного товару прив'язаного до конкретного продавця (Мал. 2). Не
забудьте вказати Період аналізу і Центр обліку за яким буде проводитися аналіз. Також, є
можливість поставити галочку навпроти Враховувати покупки VIP- клієнтів.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

При виборі конкретного продавця в нижній частині вікна Робота продавців по
товарах в колонці Доплата, бачимо суму доплат за проданий товар. Змінювати розмір
доплати можна у вкладці Налаштування доплат.

Видалення статистик закритих періодів

8.4

Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

.

Ця функція позбавляє програму від старих, непотрібних документів, що в свою чергу
збільшує її швидкодію. Непрямим результатом видалення статистики є те, що сторонні
особи не зможуть визначити товарообіг за віддалені періоди.
Видалення статистик закритих періодів видаляє всі фінансові і складські документи в
раніше закритих періодах. Як звітний період в програмі встановлений календарний місяць.
При цьому, стан взаєморозрахунків з контрагентами (постачальниками, покупцями)
залишається незмінним на кінець останнього закритого періоду. Створюються початкові
борги, які відображають стан взаєморозрахунків з контрагентами. За останній день
останнього закритого періоду, створюються прибуткові накладні, які відображатимуть стан
складів на цей день. Накладні створюються в тій валюті, в якій була остання закупівля
товару.
Також зберігаються всі суми покупок клієнтів і стан кас.
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Після проведення цієї процедури, робота програми прискорюється.
У програмі, дана функція доступна з форми Період (пункт головного меню Аналіз Період). Перед видаленням періодів, необхідно закрити необхідні місяці за допомогою
кнопки Зміна стану - пункт Закрити період.
У разі, якщо за даний період, який Ви хочете закрити, будуть від'ємні залишки програма повідомить про це і сформує звіт від'ємних товарів, який Ви зможете роздрукувати.
На підставі цього звіту, дії проводяться далі з від'ємним товаром залишаються на розсуд
користувача.
Після того, як закрили період (Мал. 1 (1)), можна приступати до видалення статистики
закритих періодів (Мал. 1 (2)).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Перед тим, як натиснути на кнопку Видалити статистику закритих періодів

,

необхідно дізнатися номер Вашої ліцензії в пункті головного меню Допомога - Про
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програму. Після натискання на кнопку Видалити статистику закритих періодів

,

програма запитає у Вас про те, чи перебуваєте Ви за комп'ютером , який є сервером або це
клієнт. Якщо Ви за серверним комп'ютером, то натискаємо Так (видалення статистик за
клієнтським комп'ютером - заборонено). У р азі, якщо є активні завдання з автоматичного
р озр ахунку собівар тості, буде відобр ажено інфор маційне повідомлення з р екомендацією їх
деактивувати або пр одовжити видаленні статистики.У наступному вікні вводимо номер
ліцензії. Після введення ліцензії, програма запропонує зробити архів бази даних для того,
щоб можна було "відкотитися" назад, можна відхилити цю пропозицію. Після збереження,
або відмови від збереження бази даних, продовжуємо видалення статистики. Після
успішного видалення статистики, останній закритий місяць до його повного видалення. Він
необхідний для того, щоб початкові залишки бралися з останнього дня закритого періоду,
відповідно, останній місяць буде видно.
Програма не дасть закрити період, якщо попередній не був закритий. Статистики
видаляються по той закритий період на якому стоїть курсор.
Якщо є пер іод в якому є р еалізація, повер нення по якій було пр оведене не в даному
пер іоді, то цей пер іод не видалиться.
При видаленні статистик закритих періодів, якщо змінюються зведені податкові
накладні, які мають в складі хоча б один товари, пов'язаний зі складським документов, що
видаляється, то такі накладні видаляються повністю. Напр иклад, є зведена податкова
накладна, створ ена в Січні 2018 р оку. До складу цієї накладної входять товар и з р еалізацій
Чер вень 2017, Сер пень 2017 та Вер есні 2017. Пр и видаленні будь-якого з цих пер іодів,
накладна буде видалена.
Зверніть увагу, якщо буде проведено видалення статистик закритих періодів, то
журнал зміни документів і протокол змін користувачів теж будуть очищені за період, що
видаляється
Для товарів з серійними номерами створюються окремі прибуткові накладні в тій
валюті, підприємстві і постачальника, від якого надходив серійний номер. У приході
проставляється ціна закупівлі конкретно цього серійного номера. Початкові приходи
серійних номерів враховані в балансі з партнерами відповідних постачальників.
Додано видалення колективних повідомлень і повідомлень системи, які були зроблені
до останнього дня періоду, що видаляється.
Після активації цієї додаткової функції в пункті меню Налаштування - Параметри Додаткові функції стає доступним розділ Видалення статистики закритих періодів (Мал.
2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Дана вкладка містить наступні налаштування:
Перемикач Переносити товари з нульовою кількістю при видаленні статистик
закритих періодів. Якщо прибрати галочку, то при видаленні статистик закритих періодів
товар, який на дату видалення був в нульовій кількості не потрапить в накладну початкових
залишків, і його можна буде видалити з повного переліку товарів і послуг.
Налаштування Зберігати постачальника при видаленні статистик закритих
періодів. Ця установка дозволяє зберегти постачальника товару, який був на складі на кінець
останнього дня видалення статистик. Працює тільки при наступних методах розрахунку
собівартості:
· по партіях поставки в розрізах центру обліку;
· по партіях поставки з урахуванням внутрішніх передач.

Ця установка особливо важлива для роботи з Аналізом продажів товару постачальника
на реалізації після видалення статистик. Після видалення статистик, Аналіз залишків товару
на останню дату періоду, що видаляється повинен збігатися з цими даними до видалення
(крім товарів, за якими були залишки в мінус по якомусь центру обліку на дату видалення).
Налаштування Видаляти документи при видаленні статистик:
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· По одному (за замовчуванням) - впливає тільки на видалення розшифровок по

оплатах. При цьому видалення відбувається повільніше, але під час видалення
розшифровок по оплатах дозволяє проводити продаж;
· Відразу все - видаляє одночасно всі розшифровки по оплатах, одним запитом.

Інші дані не видаляється по одному, бо видаляються дуже швидко, а видалення по
одному призводить до істотного збільшення часу видалення.
Перемикач Підтверджувати необхідність розрахунку руху товару після видалення
статистик. Дозволяє не запускати автоматичний розрахунок руху товару після видалення
статистик, так як цей процес може займати тривалий час, якщо користувач збирається після
одного видалення статистик перейти відразу до наступного. Перераховувати рух товару
необхідно після того, як ми видалимо статистики по останньому періоду, до якого ми хотіли
видалити. Якщо перемикач включити, то після видалення статистик закритих періодів, буде
показаний діалог підтвердження необхідності розрахунку руху товару. Необхідний при
ручному контролі процесу видалення.
Рекомендації при проведенні видалення статистик закритих періодів:
1. Перед видаленням статистик потрібно записати основні підсумкові дані по поточній
системі, такі як:
· Кількість товару на всіх складах;
· Сума боргу по балансу з партнерами для постачальників і для покупців (бажано по

кожній валюті);
· Баланс за фінансовими документами для кас і для розрахункових рахунків (бажано по

кожній валюті);
· Загальна сума для розрахунку знижки і загальна сума поточних бонусів по клієнтам

(підсумків немає, але отримати їх можна експортом в Excel (Маркетинг - Клієнти Звіт - Налаштування експорту даних))
2. Якщо після видалення статистик, ці показники відрізняються (більш ніж на одну
одиницю), то стався збій в даних і потрібно звернутися в службу технічної підтримки і
відновити базу даних з архіву.
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Облік гарантійного товару за серійними номерами
Облік за серійними номерами (гарантійний облік) необхідний в разі, коли мова йде про

торгівлю товаром з серійним номером, який передбачає гарантійне обслуговування в разі
поломки або виникнення будь-яких несправностей.
У програмі Тор гсофт для ведення обліку гарантійного товару потрібно активувати
додаткову функцію Облік гарантійного товару за серійними номерами (пункт головного
меню Налаштування - Перелік додаткових функцій). У демо-версії всі функції
активуються без коду.
Для організації ведення обліку за серійними номерами необхідно зайти в пункт
головного меню Товарознавство - Вид товару. Виберіть потрібну гілку дерева, натисніть
кнопку Змінити

і в вікні Вид товару в поле Облік за серійними номерами виберіть зі

списку потрібне значення. За замовчуванням встановлено Не вести гарантійний облік. Ви
можете вибрати Вести гарантійний облік, Вести суворий гарантійний облік і Без
серійних номерів (Мал. 1 (1)).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
Компанія Торгсофт®
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Відмінності суворого гарантійного обліку від звичайного полягає в тому, що при
веденні суворого гарантійного обліку програма не дасть:
- продати товар за серійним номером, якого немає на складі;
- оприходувати товар з серійним номером, який вже є на складі.
Якщо при Суворому гарантійному обліку товар буде повернений постачальнику і Ви
зробили запис в Коментарях до даного Серійного номеру, то при повторному
оприходуванні цього товару відкриється коментар до цього серійного номеру.
Тоді при оприходуванні, наприклад, монітора на формі Товар - з'явиться закладка
Гарантія (Мал. 2). Вкажіть термін гарантії у місяцях, днях або роках (наприклад, 12 місяців)
(Мал. 2 (1)). Заповніть інші поля форми і натисніть кнопку Записати

.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

З'явиться діалогове вікно для введення серійного номера (Мал. 3). Вводити серійний
номер можна за допомогою клавіатури або сканувати штрих-код серійного номера.
ВАЖЛИВО! Сер ійний

номер

не

може

містити

символи:

"," (кома)

і

"|" (вер тикальний слеш)
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Для кожної одиниці одного товару буде послідовно з'являтися нове вікно для введення
серійного номера (наприклад, для моніторів в кількості 5 штук, з'явиться послідовно п'ять
вікон, для введення серійного номеру кожного з них). Товар внесений в прихідну накладну,
після введення серійних номерів (пр и стр огому гар антійному обліку - пр огр ама не дасть
опр иходувати товар , сер ійний номер якого вже є на складі і не дасть ввести менше
сер ійних номер ів, ніж кількість товар у) .
У таблиці прихідної накладної серійні номери не відображаються. Показано тільки
кількість кожного товару. Для перегляду серійних номерів, виберіть потрібний товар з
таблиці прихідної накладної (Мал. 4 (1)) і натисніть кнопку Облік серійних номерів
(Мал. 4 (2)). У вікні показані серійні номери всіх одиниць обраного товару.

Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)
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У вікні "Серійні номери" можна редагувати існуючі серійні номери (кнопка Змінити
), додавати нові (кнопка Додати
Знайти і змінити серійний номер

) або знайти товар за серійним номером (кнопка
). Не можна додати серійних номерів більше, ніж

товарів в приході.

ВАЖЛИВО! Розподіл товар у, за яким ведеться сувор ий гар антійний облік, слід
виконувати після пр иходування товар у, чер ез пункт меню Д окумент - Внутр ішня
пер едача.
При реалізації гарантійного товару, з'являється вікно для введення його серійного
номеру. Можна ввімкнути перемикач Сканувати серійний номер в циклі, для прискорення
процесу додавання товарів в реалізацію (Мал. 5) (пр и стр огому гар антійному обліку пр огр ама не дасть пр одати товар , сер ійний номер якого відсутній на складі) .

Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

Введіть серійні номери в потрібній кількості. Потім закрийте вікно Серійний номер
натисканням кнопки Записати. Гарантійні товари включені в реалізацію в тій кількості,
скільки ввели серійних номерів. При оплаті товарів програма запропонує надрукувати
гарантійний талон. У програмі, шаблон гарантійного талона можна змінювати на свій розсуд
(Налаштування - Налаштування шаблонів друку - Гарантійний талон - Налаштування).
Продавати товари з серійними номерами можна з форми "Торгівля з випискою
рахунку" (пункт головного меню Документ - Торгівля з випискою рахунку). Випишіть
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рахунок, додайте товар в рахунок, натисніть кнопку Створити видаткову накладну
.Програма повідомить про наявність в рахунку гарантійного товару, запропонує ввести його
серійний номер (якщо ведеться Суворий гарантійний облік) і роздрукувати гарантійний
талон.
Для

повторного друку гарантійного талону натисніть

гарантійний талон

кнопку

Надрукувати

на вкладці "Видаткова накладна".

Для повернення гарантійного товару на формі "Повернення товару" скануйте штрихкод чеку. У вікні "Повернення товару по чеку" виберіть товар для повернення, вкажіть
(якщо потрібно) кількість товару, що повертається. Натисніть кнопку Повернути товар.
Відкривається вікно для введення серійного номеру товару, що повертається. Ви самі можете
додати, сканувати або вибрати зі списку серійних номерів чеку, за яким робиться повернення
(Мал. 6). Натисніть кнопку Записати і поверніть гроші (пр и стр огому гар антійному обліку пр огр ама не дасть повер нути товар , сер ійний номер якого вже є на складі) .

Мал. 6 (Версія програми 9.3.8)

При поверненні гарантійного товару постачальнику на формі Повернення товару
постачальнику відкриється вікно для введення серійного номера (Мал. 7).
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Мал. 7 (Версія програми 9.3.8)

Після того, як ввели серійний номер, відкриється вікно Склад товару в поверненні
постачальнику (Мал. 8). Змінювати кількість товару заборонено, тому що товар має
серійний номер. Є можливість переглянути закупівельні і роздрібні ціни даного товару, а
також вибрати необхідну ціну поставки після натискання на кнопку

. За

замовчуванням підтягується ціна поставки саме цього серійного номеру.

Мал. 8 (Версія програми 9.3.8)

Варто зазначити, що один і той же товар, за яким ведеться гарантійний облік, в Склад
повернення постачальнику (Мал. 9) додається окремим рядком, так як у різних серійних
номерів можуть бути різні ціни закупівлі.
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Мал. 9 (Версія програми 9.3.8)

У разі, якщо встановлена галочка Сканувати серійний номер в циклі (Мал. 7), товар
буде доданий в один рядок в тій кількості, скільки буде введено серійних номерів.
Для товарів виду Без серійних номерів не вимагається заповнення серійних номерів
при будь-якому русі товару (прихід, переміщення, реалізація і т.п.). Необхідно лише в картці
товару вказувати Гарантійний термін (Мал. 2 (1)).
Варто зазначити, що для кожного виду товару за яким ведеться гарантійний облік
можна налаштувати свій шаблон гарантійного талону. Для цього в картці виду товару,
праворуч від поля Облік по серійних номерах знаходиться поле Шаблон гарантійного
талону (Мал. 1 (2)). При натисканні на кнопку Налаштування шаблону гарантійного
талону (Мал. 1 (3)), відкриється вікно Розширення виду товару (Мал. 10).

Мал. 10 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні необхідно натиснути на кнопку Налаштувати шаблон, після чого
відкриється шаблон гарантійного талону для редагування. Після внесення змін, збережіть
шаблон.
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Далі в списку, що випадає Шаблон для виду товару (Мал. 10 (2)) вкажіть необхідний
збережений шаблон і натисніть Записати

.

Таким чином, при реалізації такого виду товару буде надрукований гарантійний талон
згідно із зазначеним шаблоном. У свою чергу, якщо в реалізації кілька товарів, то буде
надруковано стільки гарантійних талонів, скільки унікальних шаблонів прив'язано до видів
товару цієї реалізації. Якщо в картці виду товару шаблон не обрано, буде друкуватися
гарантійний талон, який налаштований в пункті меню Налаштування - Налаштування
шаблон друку - Гарантійний талон.
У програмі ведеться облік всіх товарів з серійними номерами. Для перегляду цієї
інформації, виберіть пункт головного меню Склад - Гарантійний облік. У звіті на вкладці
Залишки гарантійного товару показаний перелік наявних на складі товарів з серійними
номерами (Мал. 11).

Мал. 11 (Версія програми 9.3.8)

При натисканні на кнопку Друк етикеток

- є можливість надрукувати бирки зі

штрих-кодом серійного номеру товару (Мал. 12).
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Мал. 12 (Версія програми 9.3.8)

На вкладці Гарантійний облік знаходиться інформація про продані товари з серійними
номерами. Відображаються такі елементи: дата продажу товару, назва товару, серійний
номер, штрих-код, артикул, термін гарантії, залишилося днів гарантії, покупець, об'єкт
обліку, ціна. Зеленим кольором виділено товар, у якого гарантійний термін не закінчився.
Для більшої зручності, є можливість пошуку товару за серійним номером. Для цього
необхідно сканувати серійний номер у відповідному полі (Серійний номер). Товар буде
знайдений і відкриється вікно Гарантійний товар (Мал. 13).

Мал. 13 (Версія програми 9.3.8)
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На вкладці Товар вказано назву товару, його серійний номер, дата продажу, ціна
продажу товару, його гарантійний термін і через скільки днів він закінчується. На наступній
вкладці представлена інформація про постачальника товару (Мал. 14).

Мал. 14 (Версія програми 9.3.8)

Також вказано номер прихідної накладної, в якій був даний товар, дата його закупівлі,
кількість днів з дня покупки товару, ціна закупівлі в національній валюті і ціна у валюті
закупівлі товару.

Кнопка Облік серійних номерів

доступна на формах Реалізація; Внутрішня

передача; вкладка Видаткова накладна (Торгівля з випискою рахунку); Списання;
Повернення браку; Прихід; повернення; Повернення постачальнику. При натисканні на
кнопку відкривається вікно Серійні номери (Мал. 4 (2)). На формі Стан складу не можна
міняти або додавати серійні номери. Вони доступні тільки для перегляду (кнопка Рух товару
- функція Серійні номери товару на складі

).

Важливо! Для швидкості пошуку товару, за яким ведеться гарантійний облік, є
можливість сканувати серійний номер товару в поле ШК/Арт (для цього необхідно, щоб був
встановлений пошук за серійними номерами в Налаштування - Параметри - Облік).
У Відомості інвентаризації доступна інвентаризація за серійними номерами.
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Ведення обліку за серійними номерами дозволяє зберігати всю інформацію про
гарантійне товар, видавати гарантійні талони, повертати брак.

8.6

Багатовалютні продажі
Функція Багатовалютні продажі необхідна, коли розрахунок може вестися як в

національній валюті, так і в інший (долар або євро, наприклад). Для того, щоб налаштувати
валюти в яких будуть вестися розрахунки, необхідно на формі Налаштування - Параметри
- Облік вибрати Національну валюту, тобто ту, в якій закуповується товар у
постачальників і Валюту оплати - валюта, в якій покупці будуть розплачуватися за
куплений товар. Також слід в поле Форма оплати вибрати пункт В будь-якій валюті (Мал.
1).
Всі фінансові документи створ юються в національній валюті. Під час пр одажу
відбувається як би автоматичний обмін валют.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Налаштування курсу валют проводиться шляхом вибору з головної форми меню
Оплата - Курс валюти - кнопка Додати (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

На формі Реалізація при натисканні на кнопку Оплатити (F6) з'явиться можливість
вибрати валюту оплати і встановити курс, якщо курс був встановлений на формі Оплата Курс валюти, то при реалізації він підставляється автоматично, якщо ж курс не був
зазначений і доведеться вказати курс на сьогоднішній день, то він буде автоматично
відображатися при кожному виклику форми Оплата, якщо в поле Валюта оплати була
обрана та ж валюта. Також з'явиться можливість оплати за безготівковим розрахунком,
встановивши галочку навпроти відповідного напису (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Вар то відзначити той факт, чим точніше вказано кур с (більше цифр після коми) ,
тим менше неточностей буде пр и великих сумах.
Також з'явилася можливість встановити перемикач автозаповнення, що дозволить при
встановленому курсі автоматично заповнювати поле Отримано, аналогічно буде заповнено
поле До оплати б / н при безготівковому розрахунку. Зверніть увагу на те, що
відображається два поля "Решта" - це означає, що одне з цих полів відображає здачу в
валюті оплати, а друге - в національній валюті.
Також є можливість встановити Округлення суми до оплати:
· До копійок
· До 10 копійок
· До 50 копійок
· До цілого
Компанія Торгсофт®
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· До 10 цілих
· До 100 цілих
· До 1000 цілих

Після встановлення обраного округлення і оплати, запам'ятовується обраний вид
округлення і при наступній оплаті буде автоматично підставлений.
Переглянути перелік валютних операцій за певний часовий інтервал за центром обліку,
який Вас цікавить та в потрібній валюті, можна на формі Звіт - Звіт по валютних продажах
(Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

На цій формі Ви можете скористатися фільтрами по:
- періоду,
- центру обліку,
- валюті,
- формі оплати,
- касі,
- розрахунковому рахунку.
Форма Звіт по валютних продажах має такі стовпці, в яких відображає інформацію:
- Дата
- Підстава
- Сума в національній валюті
- Курс
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- Сума в валюті
- Валюта
- Одержувач
- Відправник
У самому низу цієї форми відображаються Підсумки по касі в валюті та Підсумки в
національній валюті, що робить дуже зручним перегляд, наприклад Ви вибрали певну касу і
хочете дізнатися, скільки ж грошей за все за певний період в ній у валюті, а скільки в
національній валюті.

8.7

Електронний каталог товарів з можливістю прийому
замовлень
Ця функція програми працює тільки на 2005 SQL сервері і вище.
Для початку необхідно вказати параметри з'єднання з ftp-сервером, на формі

Налаштування - Адреса доставки інформації натискаємо кнопку, відкриється вікно (Мал.
1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

В поле Назва вводимо ім'я передавального каналу (довільне), FTP адреса, видана або
нашою компанією, якщо Ви брали в оренду дисковий простір нашого FTP сервера, або
хостингової компанією, якщо Ви купували послуги хостингу у неї, або свій власний FTP
адреса, якщо ви організували FTP-сервер самостійно. Далі вказуємо FTP логін і FTP
пароль, які служать для входу на FTP-сервер. Натискаємо на кнопку Записати

.

Створиться нова адреса доставки інформації.
Для передачі даних на FTP-сервер в пункті меню натискаємо Склад - Синхронізація з
Інтернет-магазином - Провести синхронізацію, відкриється вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

В якому вибираємо передавальні канали для інформації про товар і для фотографій, в
нашому випадку вони збігаються. Вибираємо пункт Передавати нові і змінені фото, або
Передавати всі фото в залежності від потреб. При першій передачі даних в Інтернет-магазин
зручніше скористатися другим пунктом. Натискаємо на кнопку Передати. Почнеться
завантаження переліку товарів і фотографій на FTP-сервер.
Для перегляду замовлень отриманих в Інтернет-магазині необхідно відкрити форму
Документ - Замовлення віддаленого клієнта і натиснути кнопку Прийняти замовлення
. Відбувається завантаження всіх замовлень, що зберігаються на сервері.

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

В поле Дані замовлення відображаються відомості внесені клієнтом при реєстрації.
Якщо такий клієнт в системі не зареєстрований, то його дані в поле Дані замовлення і
Реєстрація в системі відображаються червоним кольором і в поле Реєстрація в системі
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знаходиться відповідний напис. Якщо ж клієнт ввів свій код клієнта, то в поле Реєстрація в
системі підставляються його дані з картки клієнта.

Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

При натисканні на клавішу

виписується рахунок на оплату по даному замовленню і

замовлення автоматично присвоюється статус Задоволений, після позитивної відповіді на
питання про його виписку, з'явиться вікно (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

Далі переходимо на форму Документ - Торгівля з випискою рахунку і реалізуємо
товар.
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Робота з клієнтським додатком Електронного каталогу
При запуску клієнтської програми Електронного каталогу відкриється вікно:

У лівій частині вікна відображається дерево видів товару, вибравши відповідну гілку
можна побачити товари з фотографіями, описами і цінами.
Над деревом видів товару відображаються свіжі новини, закрити область з новинами
можна натисканням кнопки

. Якщо свіжих новин немає, область з ними

не відображається, а переглянути їх можна натисканням на посилання

При натисканні на кнопку

Ftp сервера. Натиснувши на кнопку

.

відбувається завантаження товарів і фотографій з

відкриється вікно зі збільшеним зображенням

обраного товару, те ж саме станеться, якщо натиснути на маленькому зображенні товару
лівою кнопкою миші один раз. Встановивши курсор на необхідний товар і натиснувши
мишкою в поле замовлена кількість, вказуємо кількість, яку необхідну замовити.
Автоматично підраховується сума замовлення по конкретному товару та загальна,
наприклад:
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можна переглянути всі замовлення і роздрукувати

його.

Кнопка

відправляє замовлення на сервер, для його подальшої обробки

менеджером компанії.

Кнопка

повністю очищає поточне замовлення від обраного раніше товару.

При натисканні кнопки

відкривається вікно, в якому клієнт вводить свої

дані - Прізвище, Ім'я, По батькові, Код дисконтної картки, Адреса, Місто, Email і телефон. Ці
дані передаються разом із замовленням для подальшої зв'язку продавця з покупцем.
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Кнопка

відображає поточне замовлення з усіма описами, фотографіями і

цінами.

При натисканні на кнопку

клієнтську програму Електронного каталогу

товарів буде закрито.
В області

клієнт може вибрати показ тільки новинок за певну кількість днів, а також шукати
товар за допомогою фільтрів за назвою і артикулом.
8.7.2

Налаштування клієнтської програми

Для налаштування клієнтського додатку каталогу використовується конфігураційний
файл TorgSoftClient.ini, його зміст має приблизно такий вигляд:
FTPServer = ftp.test.com.ua
FTPLogin = Test
FTPPassword = PasswordTest
FotoFTPServer = ftp.test.com.ua
FotoFTPLogin = Test
FotoFTPPassword = PasswordTest
LabelPicture = 111.png
Website = www.test.com.ua
LoadPhotoPicture = LoadPhoto.bmp
LoadPhotoBigPicture = LoadPhotoBig.jpg
NoPhotoPicture = NoPhoto.bmp
NoPhotoBigPicture = NoPhotoBig.jpg
де
FTPServer - адрес FTP-сервера,
FTPLogin - логін для входу на FTP-сервер,
FTPPassword - пароль,
FotoFTPServer - адрес FTP-сервера для зберігання фотографій,
FotoFTPLogin і FotoFTPPassword - логін і пароль для входу на FTP-сервер для
зберігання фотографій,
LabelPicture - картинка з зображенням логотипу компанії або будь-якої іншої
інформації,
Website - посилання на сайт, яке виводиться в правому нижньому кутку вікна
клієнтської програми,
LoadPhotoPicture - картинка, яка виводиться якщо на сервері є фотографія, а у
користувача вона не завантажена, LoadPhotoBigPicture - картинка, яка відображається, коли
йде процес завантаження фотографій з сервера,
NoPhotoPicture - картинка, яка відображається, якщо немає фотографії для цього
товару,
NoPhotoBigPicture - картинка, яка відображається при перегляді збільшеною
фотографії товару, якщо такий фотографії немає.
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Фасування вагового товару та маркування його штрих-кодом
Ця додаткова функція необхідна підприємцям, які продають ваговий товар і який

потребує індивідуального маркування.
На етикетці може бути відображена така інформація:
- вага
- вартість за одиницю ваги
- вартість за дану упаковку
Такі етикетки ви можете отримати за допомогою ваг з чекодруком, таких як:
- Ваги Масса-К ВПМ
- Штрих-принт М
- CAS CL5000J
При скануванні такої етикетки в реалізації, автоматично буде визначена правильна
вага, без необхідності введення ваги вручну.
Можна створювати кілька ваг в програмі, які відносяться до однієї і тієї ж моделі, але
до різних відділів магазину, тому що пам'ять ваг може бути обмежена. Наприклад: в ваги, які
знаходяться в овочевому відділі не варто вносити товар, який відноситься до кондитерського
відділу, хоча в останньому є свої ваги.
Після активації даної (платної) функції, для того, щоб відрізняти в програмі штрихкоди вагового товару від штучного, необхідно на формі Налаштування - Параметри - Вага
вказати ознаку штрих-коду з кількістю товару - 25. Ця установка відповідає за дві початкові
цифри в штрих-коді, які повинні друкуватися в штрих-коді етикетки, які видаються вагами.
За це відповідають відповідні налаштування в вагах. Ця установка повинна збігатися як у
програмі, так і вагах.
В поле Кількість знаків для позначення кількості в штрих-коді вказується кількість
знаків для позначення маси товару, як правило виражена в грамах. При цьому в вигляді
товару кількісний коефіцієнт штрих-коду повинен стояти в 0,001, якщо товар
оприходуєтьсяя в кілограмах, а якщо в грамах -1. Бажано вказувати цифру 5, як це видно з
Мал 1. Іншими словами, можна використовувати масу товару до 100000 гр (100кг). Тобто,
можна буде відпустити товар до 99,999 (5 цифр) кг, чого цілком достатньо для продуктового
магазину. Дане число може бути змінено за бажанням користувача.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Опис поля Додаткові ознаки наявності ваги в шк дивись тут.
Після занесення даних потрібно натиснути на кнопку Записати.
Далі необхідно вибрати ваги, які будуть використовуватися користувачем в програмі.
Для цього необхідно зайти в пункт меню Товарознавство - Фасований товар. Відкриється
однойменне вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні для додавання ваг необхідно праворуч від поля Торговельні ваги
натиснути на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 3)

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

В поле Назва необхідно ввести назву ваг. В поле Центр обліку за допомогою меню,
що випадає потрібно вказати центр обліку до якого будуть прикріплені ваги. Тобто з
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зазначеного центру обліку братиметься ціна товару при його реалізації. В поле Модель ваг
потрібно вказати модель використовуваних ваг (Масса-К ВПМ, Штрих-принт М, CAS
CL5000J, Настробваний). Поля COM порт і IP-адрес служать для безпосереднього
програмного підключення до ваг, яке в даний момент не реалізовано. Поле Захисний код
використовується тільки в моделі ваг Штрих-принт М. За замовчуванням, необхідно ввести
0030. Цю установку краще не змінювати. Після заповнення всіх полів, необхідно натиснути
на кнопку Записати. В результаті цієї дії користувач повернеться до вікна Фасований
товар. В поле Торговельні ваги пропишеться назва створених ваг.
Якщо вибрали Модель ваг - Настроювані, то з'явиться додаткове поле Настроювані
ваги (Мал. 3), де є можливість вибрати раніше створені ваги зі списку, або створити нові,
натисканням на кнопку Довідник

, відкриється вікно Універсальні ваги (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

У верхній частині вікна вказуються додаються нові настроюються ваги, де вказується
назва та налаштування ваг. Для цього необхідно натиснути на кнопку Додати

,

відкриється вікно (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні необхідно заповнити поля:
· Назва ваг;
· Назва файлу бази товарів (за замовчуванням);
· Символ розділяє дані;
· Символ обрамлення строкового поля;
· Символ роздільник дробу - точка або кома.

По закінченню додавання ваг, натисніть на кнопку Записати.
У нижній частині вікна додаються поля, які відносяться до виділених універсальним
ваг у верхній частині вікна. При натисканні на кнопку Додати
універсальних ваг (Мал. 6).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

, відкриється вікно Поле

1477

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

В даному вікні автоматично встановлюється Порядковий номер поля. Додавати зі
списку Тип даних:
Невизначений
Назва товару
Штрих код
Кількість - має додаткові поля:
1. Округлення - округлює числові значення: до цілого, до одного знака після коми, або
до двох.
2. Множник - значення множиться на значення поля. (Наприклад, Роздрібна ціна рівна
25.55, Множник = 100, в результаті отримаємо 2555).
· Роздрібна ціна - має додаткові поля: Округлення і Множник
· Оптова ціна - має додаткові поля: Округлення і Множник
· Одиниця виміру
· ID товару
· Код товару
· Термін придатності (в добі) - має додаткові поля: Округлення і Множник
· Груповий код товару
· Вага тари в грамах - має додаткові поля: Округлення і Множник
· Перша частина поля складу товару
Версія 2022
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· Друга частина поля складу товару
· Третя частина поля складу товару
· Четверта частина поля складу товару
· Код органу сертифікації
· Дата реалізації - має додаткові поля: Округлення і Множник
· Перша частина поля інформаційного повідомлення
· Друга частина поля інформаційного повідомлення
· Номер ПЛУ

За необхідності вказуєте Фіксовану довжину, Максимальну довжину і Значення за
замовчуванням.
Після додавання ваг, переходимо у вікно додавання товарів.
Фільтр за Статусом містить два пункти Завантажувати і Не завантажувати. При
статусі Завантажувати - будуть відображатися всі товари, у яких встановлена ознака
Завантажувати. Відповідно при

обраному фільтрі

Не завантажувати - будуть

відображатися товари з ознакою Не завантажувати.
Тепер можна приступити для формування переліку товарів для завантаження його в
ваги.
Для того, щоб реалізувати можливість фасувати НОВИЙ ваговий товар в Тор гсофт,
відкриваємо форму Товарознавство - Вид товару, вибираємо необхідну гілку дерева і
натискаємо кнопку Змінити. У вікні ставимо галочку Штрих-код товару містить кількість,
в поле Розмірність за допомогою меню, що випадає вказуємо Ваговий. В поле Кількісний
коефіцієнт штрих-коду вказується коефіцієнт, який дозволяє програмі зрозуміти, на яке
число слід помножити цифри в штрих-коді, що відповідають за масу товару, щоб ця маса в
програмі відобразилася коректно при продажу. Програма розуміє масу товару в кілограмах, а
не в грамах.
Напр иклад. У штр их-коді, який р оздр укували ваги маса товар у позначена як 01100. Це
означає що маса товар у становить 1100гр . Якщо такий штр их-код сканувати в пр огр амі
Тор гсофт без ур ахування описуваного поля, то пр огр ама р озпізнає цю масу як 1100кг. З
ур ахуванням же поля, число 1100 пр имножиться на 0,001 і вийде 1,1 тобто 1кг 100гр .
Таким чином пр огр ама р озпізнає таку масу вір но.
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Після занесення всіх змін, необхідно натиснути на кнопку Записати. Після цього
можна приступати до оприходування товару, що відноситься до редагованої гілки дерева.
Для завантаження товарів у ваги існує два способи.

Спосіб №1
Заходимо в пункт головного меню Товарознавство - Фасований товар натискаємо на
кнопку Додати

. Відкриється вікно (Мал. 7,8,9)

Мал. 7 (Маса-К ВПМ) (Версія програми 2020.4.6)
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Мал. 8 (Штрих-принт М) (Версія програми 2020.4.6)

Мал. 9 (CAS CL5000J) (Версія програми 2020.4.6)

В поле Товар за допомогою кнопки Вибрати товар зі складу - можна вибрати
потрібний ваговий товар.
Компанія Торгсофт®
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Зауваження. В даному р ежимі можна додати тільки той товар , який є на складі,
відкр ивається вікно Стан складу. Тобто, не можна додати товар з цього р ежиму р оботи з
Повного

пер еліку

товар ів

і

послуг.

Найчастіше

даний

р ежим

р екомендується

викор истовувати, якщо р аніше кор истувач вже пр иходував будь-який товар як ваговий, або
викор истовував в пр огр амі Тор гсофт інші ваги.
В поле Найменування товару автоматично пропишеться назва товару, що додається.
Її можна змінити. Дана назва товару буде завантажена в ваги. Тому, якщо назва товару довга,
її слід трохи скоротити, щоб вона коректно відображалося на етикетці.
В поле Торговельні ваги, також можна створити нові, або відредагувати вже створені
ваги після натискання на відповідні кнопки, по-замовчуванню ваги з фільтру.
В поле Термін придатності, якщо дана характеристика підтримується вагами, можна
вказати термін придатності товару. Якщо дане поле є для заповнення і дана характеристика
підтримується вагами, то ввівши термін придатності, ваги автоматично розрахують дату
реалізації.
В поле Дата реалізації вводиться остання дата продажу товару. Іншими словами, до
якої дати необхідно реалізувати даний товар. Також, слід зазначити, що дане поле не
з'являється при подальшому оприходуванні цього ж товару. В даному випадку ваги CAS
CL5000J вкрай не зручні, так вони не розраховують дату реалізації в залежності від терміну
придатності товару.
Останні два поля вкрай важливі для швидкопсувних вагових продуктах: риба, м'ясо,
різні салати.
Якщо товар при фасуванні розміщується в тару і маса цієї тари не повинна
враховуватися при розрахунку ціни, то для таких цілей служить поле Вага тари в грамах.
Поля Перша\Друга\Третя\Четверта частина поля складу товару служать для
повного опису товару на етикетці, що друкується вагами. Наприклад, дані поля будуть
корисні, якщо на етикетці необхідна інформація про зміст білків, жирів, вуглеводів в
реалізованому продукті.
Поля Перша\Друга частина поля інформаційного повідомлення служать для будь-якої
абстрактної інформації, що не відноситься до товару. Наприклад, "До побачення", "Спасибі
за покупку" та ін.
Описані вище два поля доступні тільки для ваг Масса-К ВПМ.
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У правому верхньому куті знаходиться два перемикачі Завантажувати і Не
завантажувати. Встановивши перемикач в потрібне положення, даний товар буде, або не
буде завантажуватися в ваги.
Після заповнення всіх необхідних полів, потрібно натиснути на кнопку Записати.
Товар буде додано на форму Фасований товар.

Спосіб №2
При оприходуванні вагового товару і повного заповнення картки товару після
натискання на кнопку Записати, користувач не повернеться як це зазвичай буває до вікна
Прихід товару, а відкриється вже відоме вікно Фасований товар (Мал. 7-9) в залежності
від моделі ваг. Режим заповнення полів на формі Фасований товар описані вище в розділі
даного розділу допомоги "Спосіб №1".
Після заповнення всіх полів необхідно натиснути на кнопку Записати на формі
Фасований товар. Після чого, користувач повернеться до вікна Прихід товару. В результаті
чого, даний товар буде поставлений на облік в програмі і занесений на форму Фасований
товар (Товарознавство - Фасований товар) автоматично.
Наведемо функціональність вікна Фасований товар.
Кнопки

(Відзначити для завантаження, Видалити позначку завантаження)

відповідають за ознаку товару - завантажувати виділений товар в ваги чи ні. Відповідно,
товар у якого встановлена ознака Завантажувати - буде підфарбовуватися в зелений колір,
товар з ознакою Не завантажувати, буде підфарбовуватися в червоний колір.
Кнопка

(Зберегти товар в файл для ваг) буде вивантажувати всі товари з

ознакою Завантажувати в файл, формат якого "зрозумілий" тієї чи іншої моделі ваг.
Іншими словами, в залежності від обраної моделі ваг в програмі файл буде створюватися
різного формату і з різним розширенням.
Отримавши даний файл, можна приступати до завантаження товарів у ваги.
Завантаження файлу в ваги залежить від моделі ваг і програмного забезпечення, яке
поставляється в комплекті з вагами:
1) Масса-К ВПМ;
2) Штрих-Принт М;
3) CAS CL5000J
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Ваги Маса-К ВПМ

Програма Ваговий термінал 3.0
Встановлюємо на комп'ютер програму для управління вагами Ваговий термінал 3.0,
яка поставляється разом з вагами. Після запуску відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1

Вар то зазначити, що для завантаження бази товар ів необхідно викор истовувати
пр огр аму з р озшир еними можливостями.

Завантаження бази товарів
Для завантаження створеної нами бази товарів натискаємо на кнопку База товарів, у
вікні кнопку Імпорт. Натискаємо на кнопку Відкрити і вибираємо файл для імпорту, після
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цього натискаємо Завантажити. Після чого відбувається завантаження бази товарів в
програму Ваговий термінал і при успішному завантаженні виводиться вікно:

Мал. 2

Натискаємо OK, закриваємо вікно імпорту і натискаємо Вихід.
Для завантаження бази товарів в ваги, користуємося кнопкою Отримання підсумків
Завантаження ваг. У вікні ставимо галочку

в поле Вибрано напроти ваг. Потім

натискаємо кнопку Завантажити ваги, після підтвердження почнеться завантаження даних
в ваги. Після закінчення повинно з'явитися вікно, що інформує про те, що завантаження ваг
пройшло успішно.

Розробка форматів етикеток
Програма дозволяє в одному завантажувальному модулі створити до 10 вільних
форматів етикеток. Створення формату включає: вибір полів етикеток і завдання їх
координат; завдання форматів штрих-коду, логотипів і текстових повідомлень. Під полями
розуміється місце на етикетці, для друку:
· Текстової інформації про товар, (найменування, склад і т.п.);
· Результатів зважування (ваги, вартості);
· Допоміжних текстів ( "Ціна", Вартість "," руб. / Кг "і т.п.);
· Штрих-коду;
· Логотипу;
· Знаку сертифікації;
· Графіки (рамок, ліній).

Кожне поле описується 5-тьма значеннями. Два визначають координати (X, Y) в мм,
два - розміри (l, h) в мм, один - параметр поля.
Параметри поля:
-для числових і текстових полів - номер шрифту;
-для поля штрих-коду - номер типу штрих-коду (номер у переліку штрих-кодів);
-для полів логотипу - номер логотипу - (номер у переліку логотипів),
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-номер знака сертифікації - 0 або 1 (0 - знак чорний, 1 - "прозорий"),
-для рамок - товщина лінії в точках (1 точка = 0,125мм).
Приклад завдання координат і розміру поля найменування товару
Найменування

X

Y

l

H

Поле найменування товару

10

31

41

8

Параметр

Мал. 3

Приклад завдання координат і розміру рамки
Найменування

X

Y

l

H

Поле найменування товару

20

5

25

14
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Мал. 4

Перелік можливих полів вказано в таблиці нижче:
Таблиця полів етикеток
Перелік полів етикеток.

Прим.

Поля основної етикетки.
Поле найменування товару
Текстові поля PLU.

Поле складу товару
Поле інформаційного повідомлення..
Поле номера PLU
Поле ваги
Поле ціни (за од. ваги)
Поле вартості
Поле маси упаковки

Числові поля PLU.

Поле коду товару
Поле дати упаковки
Поле часу упаковки
Поле дати придатності
Поле часу придатності
Поле номера основної групи..
Поле штрих коду..

Штрихи

Поле логотипу

Картинки

Поле знака сертифікації
Поле тексту 1
Текстові поля оформлення етикетки.
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………………………….

.

Поле тексту 10
Рамка 1
Графічні поля

………………………….
Рамка 5

Поля підсумковій етикетки.
Поле найменування товару
Текстові поля PLU.

Поле складу товару
Поле інформаційного повідомлення.
Поле підсумкового ваги
Поле кількості зважувань
поле ціни
Поле підсумкової вартості
Поле коду товару
Поле дати упаковки

Числові поля PLU.

Поле часу упаковки
Поле дати придатності
Поле часу придатності
Поле номера основної групи.
Поле номера PLU.
Поле підсумкового штрих-коду.

Штрихи

Поле логотипу

Картинки

Поле знака сертифікації
Поле тексту 11
Текстові поля оформлення етикетки.

……………………………….
Поле тексту 20
Рамка 6

Графічні поля

……………………………….
Рамка 10

У текстових даних розмір шрифту задається в кожному рядку. Якщо в текстових даних
номер шрифту не заданий (= 0), то застосовується номер шрифту, заданий в параметрах
поля,
якщо заданий, то застосовується номер шрифту, заданий в текстових даних.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1488

Використання стандартних форматів етикеток
При формуванні вільного формату доцільно взяти за основу найбільш відповідний
стандартний формат, потім провести необхідні коригування та доповнення.
Для цього необхідно з основного меню увійти в «Бібліотеку етикеток», встановити
курсор на номер створюваного формату, потім увійти в стандартні етикетки. Вибравши
найбільш вподобаний стандартний формат, натиснути кнопку Застосувати. Для виконання
коригувань потрібно перейти в редактор. Змінюючи значення таблиці полів можна міняти
розміри і положення полів, а так само видаляти наявні та створювати нові поля. Параметр
штрих коду і логотипу вибирається з заздалегідь підготовлених переліків.

Призначення різних груп товару етикеток, що відрізняються
Якщо є необхідність друкувати різні формати етикеток для різних типів товару,
наприклад для м'яса свої, а для овочів свої, то доцільно створити в Бібліотеці етикеток
кілька відмінних форматів етикеток, а потім в базі товарів призначити групі товарів, що
відносяться до м'ясних виробів перший тип, а до овочів - другий. Для цього, відкриваємо
Базу товарів, виділяємо необхідну групу товарів і натискаємо кнопку Редагувати. Зліва від
поля № формату етикетки ставимо галочку, а справа зі списку вибираємо необхідний
формат, натискаємо кнопку Зберегти і відповідаємо «Так» на питання про оновлення групи
товарів.

Завдання переліку штрих кодів
Програма дозволяє створювати і зберігати в одному завантажувальному модулі до 10
форматів штрих кодів одночасно. Для цього необхідно вибрати в основному меню
послідовно:
Бібліотека етикеток → Редактор → Формати → Редактор
Перейшовши в програму створення форматів, задати необхідні значення.

Завдання переліку логотипів
Програма дозволяє зберігати в одному завантажувальному модулі до 4 логотипів
одночасно.
Для їх завантаження відкриваємо:
Бібліотека етикеток → Редактор → Логотипи → Завантажити.
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Попередньо повинні бути підготовлені чорно-білі зображення логотипів розміром
128х64 точки в форматі bmp, наприклад, за допомогою графічного редактора Paint, що
входить до складу Windows.

Завдання текстів оформлення етикеток
Програма дозволяє на кожній етикетці розміщувати до десяти текстів. Для чого,
необхідно зайти:
Бібліотека етикеток → Редактор → Тексти.
Тексти можуть містити кілька рядків, причому шрифт кожного рядка може задаватися
окремо.

Програмування клавіатури
Програма встановлює відповідність клавіш швидкого виклику товару в вагах з товаром,
записаним в базі товарів. Програма дозволяє сформувати до 10 таблиць відповідності.
Потреба в декількох таблицях відповідностей обумовлена можливим різним призначенням
ваг в складі комплексу (наприклад, м'ясний відділ, молочний і т.п.).
При формуванні комплексу кожним ваг може бути визначена відповідна таблиця. Для
вибору таблиці заповнення в основному меню необхідно вибрати «Програмування
клавіатури», потім встановити курсор на необхідній таблиці, натиснути «Редактор».
Послідовність дій по установки відповідностей наступна:
- перебуваючи в обраній таблиці встановити курсор на рядок, з номером клавіші ваг;
- вибрати кнопку «змінити»;
- вибрати товар і натиснути кнопку «застосувати».

Отримання підсумків
При натисканні клавіші "Отримання підсумків. Завантаження ваг" програма
визначає, які ваги з конфігурованої системи підключені в даний момент. Підключені ваги
виділяються в списку кольором. Потім виділити всі ваги, з яких необхідно рахувати
підсумки, і запустити програму зчитування підсумків.
Зчитування підсумків з ваг за допомогою карти пам'яті. Спочатку підсумки з ваг
записуються в карту пам'яті, для чого треба вставити карту в ваги, вибрати режим
«Параметри» → «Карта пам'яті» → «Запис». Потім вставити записану карту пам'яті в ПК і
в розділі «Отримання підсумків / Завантаження ваг» запустити програму зчитування
підсумків, попередньо обравши знімний диск.
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Штрих-принт М
Для завантаження текстового файлу в даній моделі ваг використовується спеціальне

програмне забезпечення, яке можна завантажити тут.
Після його установки у користувача з'являється в меню Пуск блок Штрих-М в якому
вибираємо пункт Завантажувач.

Мал. 1

У вікні

Мал. 2

Натискаємо меню Налаштування - Налаштування властивостей - Налаштування
драйвера
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Мал. 3

Вказуємо інтерфейс підключення (RS-232 або Ethernet), для RS-232 вводимо наступні
параметри:

Мал. 4

Після цього натискаємо на кнопку ОК, у вікні Налаштування властивостей також ОК
і у вікні Завантажувач вагів «Штрих-Принт» кнопка Відкрити. Вказуємо шлях до
збереженого раніше файлу ШТРИХ-М.txt
Отримуємо в Завантажувач ваг «Штрих-Принт» інформацію, що завантаження
товарів завершена
Версія 2022
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Мал. 5

Після цього необхідно вибрати дію Записати в ваги, після чого також виводиться
інформація про успішну завантаженні. Далі можна приступати до зважування.
8.8.3

CAS CL5000J
Для сполучення ваг з комп'ютером необхідно використовувати програму CL-Works. Ми

рекомендуємо використовувати версію 2.71.3. даної програми. Дана програма поставляється
нами разом з вагами. При установці рекомендуємо при виборі мови програми вказати
RUSSIA, для російської мови інтерфейсу програми. Після її встановлення необхідно її
запустити. Запуск програми здійснюється за допомогою файлу CL-Works.exe. Якщо
встановлення даної програми проводилася за замовчуванням, то даний файл знаходиться за
наступним шляхом: Локальний диск С-Program files-CAS-CL-Works.
Після запуску програми відкриється вікно (Мал.1)
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Мал. 1

Для завантаження створеного в програмі Торгсофт файлу необхідно вибрати пункт
меню Файл - Імпорт. Відкриється вікно в якому потрібно буде вказати файл збережений
користувачем раніше в програмі і натиснути на кнопку Відкрити. При додаванні товару
з'явиться вікно (Мал.2).
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Мал. 2

Необхідно натиснути на кнопку За замовч.- заповниться колонка Стовпець в даному
вікні. Після цього потрібно натиснути на кнопку Так. Товар додасться в програму CL-Works
(Мал.3).
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Мал. 3

Для того щоб товар потрапив в ваги необхідно в самій лівій колонці А проставити
галочки навпроти кожного товару. Щоб проставити галочки біля кожного товару відразу необхідно просто натиснути на назву колонки, тобто А. Товар виділиться жовтим кольором,
як ми бачимо з малюнку 3.
Основні колонки на які слід звер нути увагу і поля які кор истувач заповнював в
пр огр амі: Тип товар у - ознака товар у Ваговий, Найменування 1 - відповідність з полем
Найменування товар у в пр огр амі, Код товар у - відповідність з полем Код товар а в кар тки
товар у в пр огр амі, Ціна - відповідність з полем Роздр ібна ціна в кар тці товар у пр и
опр иходуванні, Маса тар и - відповідність з полем Вага тар и в гр амах в пр огр амі,
Пр идатний до (Дата) - відповідність з полем Д ата р еалізації.
Після додавання товару в програму CL-Works можна завантажити даний товар в ваги.
Дана дія здійснюється після натискання на кнопку

(PC to Scale). Після цієї події

з'явиться вікно з прогресом завантаження інформації. Після завершення завантаження товар
можна зважувати і реалізовувати через програму.
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Для видалення товару з CL-Works можна відмінити його галочкою і натиснути на
кнопку Видалити товар. Якщо користувач хоче видалити весь товар необхідно натиснути на
кнопку Delete All.
Про решту функціонал програми CL-Works. Ви можете прочитати в керівництві
користувача даної програми.
Про експлуатацію ваг CAS CL5000J Ви можете прочитати в друкованому варіанті
Керівництва по експлуатації, яке поставляється в комплекті з вагами.

8.9

Мінімальний залишок товару для кожного з складів
Дана додаткова функція дозволяє в картці товару зберігати мінімальний залишок

окремо для кожного складу торгової мережі. Це може бути корисно, коли в одному магазині
цей товар є основним і необхідно завжди підтримувати його наявність в достатній кількості,
а на другій торговій точці він є допоміжним.
Після активації цієї функції потрібно зайти в Налаштування - Параметри - Склад і
вибрати Мінімальний залишок товару - Для кожного складу (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.10)

Мінімальний залишок проставляється в картці товару (Мал. 2)
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Мал. 2 (Версія програми 2022.0.10)

Для заповнення значення максимального залишку необхідно для виду товару додати
динамічну характеристику Максимальний залишок товару.
Зверніть увагу! Тільки при встановленні мінімального залишку товару для кожного
товару (Мал. 1) стає доступною можливість працювати з максимальним залишком.
Заходимо в пункт меню Товарознавство - Вид товару та відкриваємо картку виду
товару. Переходимо до розділу Динамічні характеристики товару. Натискаємо кнопку
Додати параметри за шаблоном (Мал. 3 (1)), вибираємо Складські параметри (Мал. 3
(2)) – Максимальний залишок товару (Мал. 3 (3)). Докладніше як працювати
здинамічними характеристиками товару див. тут.
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Мал. 3 (Версія програми 2022.0.10)

Зберігаємо додану характеристику за кнопкою Записати.
Далі заповнюємо максимальний залишок товару в картці товару (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2022.0.10)

Також дуже зручним є перегляд стану всіх складів, у яких відображатиметься колонка з
тією кількістю товару, яку потрібно замовити в пункті головного меню Склад - Стан
складу. Ставимо галочку Всі склади та бачимо такі колонки: Кількість, Мінімальний
залишок та Треба замовити (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2022.0.10)

Також у стані складу доступний Фільтр по товару - Товар у надлишку (кіл>макс.
залишку). Для того відображення фільтра необхідно додати колонку Максимальний
залишок товару (у випадку, якщо додана відповідна динамічна характеристика).
Натискаємо кнопку Налаштування

(Мал. 6 (1)) і у вікні Додати колонки (Мал. 6 (2)).

Відмічаємо галочкою параметр Максимальний залишок товару (Мал. 6 (3)) та тиснемо
Записати (Мал. 6 (4)).
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Мал. 6 (Версія програми 2022.0.10)

Закриваємо вікно Колонки (Мал. 6 (5)) і ОБОВ'ЯЗКОВО перезапускаємо програму
, після чого в стані складу стане доступна колонка Максимальний залишок товару, а у
фільтрі товару значення Товар у надлишку (кіл>макс. залишку) (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2022.0.10)
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У Документ - Формування замовлення постачальнику, графа Мінімальний
залишок, підсумовує мінімальні залишки по кожному з обраних складів і на основі цієї
інформації формує кількість для замовлення (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2022.0.10)

Також дуже зручним є перегляд стану всіх складів в яких буде відображатися колонка з
тією кількістю товару, яке потрібно замовити в пункті головного меню Склад - Стан
складу. Ставимо галочку Всі склади і бачимо такі колонки: Кількість, Мін. залишок і
Потрібно замовити (Мал. 4).
Ви завжди будете в курсі мінімальних залишків – це дає Вам можливість робити
замовлення постачальнику вчасно та без припинення продажів через те, що вчасно не
побачили, що товар закінчується.
На формі Документ - Замовлення торгової точки на склад відображається Фільтр на
замовлення, який може приймати значення:
· Нестача товару;
· Надлишок товару;
· Нестача та надлишок.
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Якщо в системі додано динамічну характеристику Максимальний залишок (і
встановлено, що мінімальний залишок налаштовується для кожного складу (Мал. 1)), то в
таблиці відображатиметься колонка Максимальний залишок товару.

Мал. 9 (Версія програми 2020.2.4)

Докладніше про форму Замовлення торгової точки на склад можна прочитати тут.
На формі Документ – Розподіл товару для відправника товару є можливість
відображати колонки з мінімальним залишком товару та з місцем зберігання даного товару
на відправнику (Налаштування – Видимість колонок). Крім того, до Видимості колонок
додано пункт Динамічні характеристики, за натисканням на який відкривається вікно для
вибору тих характеристик, які будуть відображатися для відправника товару (як загальні для
всієї торгової мережі, так і унікальні для центру обліку). Наприклад, додати стовпчик
Максимальний залишок. А також пункт Динамічні характеристики складу розподілу, в
якому ми можемо управляти видимістю унікальних динамічних характеристик центру обліку
для одержувачів товару (Мал. 10).
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Рис. 10 (Версія програми 2020.2.4)

У фільтрі товару додаються такі значення:
· На відправнику товару менше мінімального залишку;
· На одержувачі товару менше мінімального залишку;
· На відправнику товару більше максимального залишку;
· На отримувачі товару більше максимального залишку.

8.10

Підключення фіскального реєстратора
Налаштування реєстратора в Торгсофт
Для початку роботи з фіскальним реєстратором в Тор гсофт, Вам необхідно активувати

цю платну функцію (Налаштування - Перелік додаткових функцій).
Далі зайдіть в пункт меню Налаштування - Параметри - закладка Чек. В поле Тип
чека за допомогою меню, що випадає користувач може вибрати один з трьох пунктів:
Фіскальний, Не фіскальний, Змішаний (фіск + нефіск). Якщо користувач вибрав пункт
Фіскальний - це означає, що користувач буде використовувати фіскальний реєстратор. Не
фіскальний - означає, що користувач буде використовувати в якості принтера для друку
чеків нефіскальний принтер чеків. Якщо ж обраний пункт Змішаний - то користувач може
використовувати як фіскальний реєстратор, так і не фіскальний принтер чеків. Останній
режим і буде розглянуто нижче.
При виборі режиму Змішаний стають активні 2 закладки:
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1) Не фіскальний - дозволяє налаштувати чек і вказати принтер для друку не
фіскальних чеків.
2) Фіскальний. Відкриється поле Модель фіскального реєстратора з кнопкою
Встановити/Налаштувати. При натисканні на цю кнопку відкриється вікно (Мал. 1)

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

У переліку доступних до вибору реєстраторів є:

Datecs FP-3141T
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1, Код групи без податку. Дані в цих рядках
підставлені автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі потреби. Номер COMпорту проставляється автоматично.
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Марія-301 МТМ
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з НД1, Код групи без податку заповнюються
автоматично, у Вас немає можливості змінити дані. Номер COM-порту реєстратора у Вас є
можливість змінити.

Штрих-М
Стають активними наступні рядки: Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,%
ПДВ2, Код групи без податку, Номер COM-порту реєстратора, а також Швидкість COMпорту, Таймаут і Максимальна довжина назви. Дані в цих рядках підставлені
автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі потреби. За бажанням (не
обов'язково) можна вставити будь-який логотип (наприклад логотип свого магазину), який
повинен бути монохромним і розмір не повинен перевищувати 320 * 200 пікселів.
У р азі, якщо після налаштувань чек не др укується, спр обуйте в поле Таймаут
встановити значення 1000.
Доступно поле Тип підключення, в якому можна вибрати значення COM port і TCP /
IP (обов'язково потрібно вказати порт: для Штрих-М - 7778).

Марія-301 МТМ v2
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку заповнюються автоматично, у Вас немає можливості змінити дані.
Номер COM-порту реєстратора у Вас є можливість змінити.

Datecs FP3530T / Екселліо FPU-550, FPU-260, LP-1000, FP-700,
FP-2000
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку, Номер COM-порту реєстратора, а також Швидкість COM-порту.
Дані в цих рядках підставлені автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі
потреби.

Datecs FP-3141, FP-T260, CMP-10, FP-T88, FP-320
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Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку, Номер COM-порту реєстратора, а також Швидкість COM-порту.
Дані в цих рядках підставлені автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі
потреби.

Марія-301 МТМ, 304T, 304T1, 304T2
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку, Номер COM-порту реєстратора, а також Швидкість COM-порту.
Дані в цих рядках підставлені автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі
потреби.

MG-T808TL / ФР7 / IKC-483 LT, E260T, E-810T, C651T, A8800
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку, Номер COM-порту реєстратора, а також Швидкість COM-порту.
Дані в цих рядках підставлені автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі
потреби.

Міні-ФП4, ФП6
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку, Номер COM-порту реєстратора, а також Швидкість COM-порту.
Дані в цих рядках підставлені автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі
потреби.

МІНІ-ФП54.01, ФП81.01, ФП82.01
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку, Номер COM-порту реєстратора, а також Швидкість COM-порту.
Дані в цих рядках підставлені автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі
потреби.
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Марія-301 МТМ Т7-Т11, Марія - М304
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку, Код групи з акцизом, Номер COM-порту реєстратора. Дані в цих
рядках підставлені автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі потреби.

Екселліо FPU-260, FPP-350, FPU-550, FP-700, FP-2000, LP -1000
Стають активними наступні рядки: Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,%
ПДВ2, Код групи без податку, Код групи з акцизом, Код групи з ПДВ1 і акцизом, Номер
COM-порту реєстратора, Пароль, Швидкість COM-порту і Таймаут. Дані в цих рядках
підставлені автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі потреби.
Вар то зазначити, що для стабільної р оботи фіскального р еєстр атор а Екселліо,
необхідно обов'язкове завер шення сеансу кор истувача RDP.

Хелп Мікро (MG N707TS)
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку, Код групи з акцизом, Код групи з ПДВ1 і акцизом, Номер COM порту реєстратора, Пароль, IP-адреса, Ім'я користувача. Дані в цих рядках підставлені
автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі потреби.

Універсальний драйвер АТОЛ версія 8
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку, Максимальна довжина. Дані в цих рядках підставлені
автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі потреби.
Зверніть увагу! Реєстратор Атол повинен працювати на драйвері мінімум останньої
версії 10.6.3. При цьому, повинна бути нова прошивка:

Шплатформа 5.0 - прошивка 5.7.0 і вище (з ліцензією Маркування);
Шплатформа 2.5 - прошивка 12-8502 і вище.
Варто зазначити, що необхідно встановлювати драйвер Атол 32-х бітний і перевірити,

що б інших драйверів не було встановлено.

NOVITUS HD E1.0
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Стають активними наступні рядки: Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,%
ПДВ2, Код групи без податку, Номер COM-порту реєстратора. Дані в цих рядках
підставлені автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі потреби.

Datecs FP-101 Smart; FP-T88; FP-3530T; FP-T260; FP-510; FP-320;
FP-7197; CMP-10M; FP-3530T; FP-T260; FP-3141T; CMP-10 (Atlas)
Стають активними наступні рядки: Код оплати готівкою, Код рахунку за
безготівковим розрахунком, Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ2,% ПДВ2,
Код групи без податку, Код групи з акцизом, Код групи з ПДВ1 і акцизом, Номер COM порту реєстратора, а також Швидкість COM-порту. Дані в цих рядках підставлені
автоматично, однак у Вас є можливість їх змінити, в разі потреби.

Datecs Молдова FP-550F, FP-T260F; FP-700; FP-T260 и DP-500
PLUSS. Детальний опис див. тут.
Атол 10 версії
На відміну від драйвера 8-й версії немає необхідності вказувати коди оплат і податкові
коду, а також в 10-й версії реалізована робота з маркуванням взуттям при продажу товару
(маркування передається в ОФД). Доступно поле Тип підключення, в якому можна вибрати
значення COM port, TCP / IP (обов'язково потрібно вказати порт: для Атол - 5555) і
Використовувати налаштування драйвера (в цьому випадку будуть взяті настройки з Тест
драйвера ККТ (працює через COM port)).
Зверніть увагу! Реєстратор Атол повинен працювати на драйвері мінімум останньої
версії 10.6.3. При цьому, повинна бути нова прошивка:

Шплатформа 5.0 - прошивка 5.7.0 і вище (з ліцензією Маркування);
Шплатформа 2.5 - прошивка 12-8502 і вище.
Варто зазначити, що необхідно встановлювати драйвер Атол 32-х бітний і перевірити,

що б інших драйверів не було встановлено.

Меркурій
Фіскальний реєстратор Меркурій призначений для роботи тільки на тимчасово
окупованій території Луганської та Донецької областей.
Для реєстратора доступні настройки Швидкість COM-порту і Номер COM-порту,
Пароль (вказується той, який використовується для зв'язку) і Зберігати з'єднання з
фіскальним реєстратором (Мал. 2 (1))
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Якщо планується друк періодичних звітів, то при фіскалізації апарату необхідно
вказати в паролі податкового інспектора перші чотири символи, які будуть рівні паролю для
зв'язку, а останній п'ятий символ повинен бути нуль.

· MG-

N707TS

(TCP/IP),-Р777TL

(TCP/IP),-T787TL

(TCP/IP)

/

FR90.XM (TCP/IP) (ArtSoft универсальный)
· LeoCAS -200,-201 (ArtSoft универсальный)
Перелік актуальних моделей реєстраторів з якими може працювати Торгсофт через
драйвер ArtSoft
1) Усі реєстратори в
протоколі "Датекс"

2) Усі реєстратори в

протоколі "Кріптон"

3)

4)

· Марія

· IKС-483

· Datecs FP3530T

· Datecs FP3530T

301МТ

· ЕКСЕЛЛІО FPU-550

· Datecs FP-3141T

М

· ЕКСЕЛЛІО

· Datecs FP-T260

· Марія-

· Datecs CMP-10

304Т

FPU-

550ES

LT
· IKС-Е260Т
· ІКС

E-

810T

· Марія-

· ІКС-С651Т

· Datecs FP-Т88

304Т1

· ІКС-А8800

· ЕКСЕЛЛІО FP-700

· Datecs FP-320

· Марія-

· ЕКСЕЛЛІО FP-2000

· Datecs

· ЕКСЕЛЛІО FPU-260

· Datecs CMP-10M

· ЕКСЕЛЛІО LP-1000

· ЕКСЕЛЛІО FPР-350
· KBM FP-S651

FP-101

304Т2

· ІКС-E07
· MG-

T808TL

SMART

· MG

· Datecs FP-7197

N707TS

· KBM FP-СMP10

(RS-232)
· MG-

Р777TL
(RS-232)
· MG-

T787TL
(RS-232)
· FR90.XM

(RS-232)
· ФР7

5)

6)

7)

· MIНI-ФП4

· MINI-Т 400ME
Версія 2022
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· MIНI-ФП6

· MINI-Т 51.01

· MG

· MINI-Т 61.01

N707TS

· МІНІ-ФП54.01

(TCP/IP

· МІНІ-ФП81.01

)

· МІНІ-ФП82.01

· LeoCAS

-

200
· LeoCAS

-

201

· MG-

· ВІКІНГ-Р10

Р777TL

· ВІКІНГ-Р20

(TCP/IP

· ВІКІНГ-Р21

1510

)
· MG-

T787TL
(TCP/IP
)
· FR90.X

M
(TCP/IP
)

Особливості роботи по протоколу TCP/IP:
· Фіскальні реєстратори Datecs (виробництва "Компанія" ATLAS "). Підключення

відбувається через проміжний сервер виробника, тому в якості параметра Port
необхідно вказувати заводський номер фіскального реєстратора (тільки цифри), до
якого потрібно підключитися. Підключення драйвера до сервера відбувається по
фіксованому порту 34951 .
· Фіскальні реєстратори Міні-ФП (виробництва "Юнісістем") для роботи з TCP / IP

вимагають перепрограмування в сервісному центрі. Також для роботи драйвера
потрібно відключення шифрування при роботі з TCP / IP (необхідно видалити пароль
шифрування за допомогою сервісного ПО).
Перемикач Зберігати з'єднання з фіскальним реєстратором (Мал. 2 (1)) працює для:
· Штрих-М;
· всіх моделей ArtSoft універсальний:

- Datecs FP3530T / Екселліо FPU-550, FPU-260, LP-1000, FP-700, FP-2000;
- Datecs FP-3141, FP-T260, CMP-10, FP-T88, FP-320;
- Марія-301 МТМ, 304T, 304T1, 304T2;
- MG-T808TL / ФР7 / IKC-483 LT, E260T, E-810T, C651T, A8800;
Компанія Торгсофт®
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- Міні-ФП4, ФП6;
- МІНІ-ФП54.01, ФП81.01, ФП82.01.
· Марія-301MTM T7-T11, Марія-M304 (Resonance);
· Універсальний драйвер АТОЛ версія 8;
· Datecs FP-101 Smart; FP-T88; FP-3530T; FP-T260; FP-510; FP-320; FP-7197; CMP-10M;

FP-3530T; FP-T260; FP-3141T; CMP-10 (Atlas).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

При включеному перемикачі

програма буде постійно тримати

з'єднання

з

реєстратором, що збільшить швидкість друку чеку, особливо при використанні в
термінальному режимі. Дозволяє виводити на екран реєстратора суму чека або ціну товару
для таких реєстраторів:
· всіх моделей ArtSoft універсальний (моделі дивись вище);
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· Марія-301MTM T7-T11, Марія-M304 (Resonance);
· Екселліо FPU-260, FPP-350, FPU-550, FP-700, FP-2000, LP-1000.

При активованому налащтуванні Зберігати з'єднання з фіскальним реєстратором,
для цих реєстраторів стає доступним поле Виводити на табло (Мал. 2 (2)), в якому потрібно
визначити, що буде виводитися на екран:
· Ціна товару;
· Сума чеку;
· Ручне налаштування - розширені налаштування виводу тексту на дисплей покупця.

При виборі Ручне налаштування, стане доступним дія Налаштування (крім
реєстратора Марія Resonance) (Мал. 2 (3))
При натисканні на цю кнопку відкриється вікно Налаштування дисплея покупця
реєстратора (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

У вікні можна налаштувати такі параметри виведення інформації на табло реєстратора:
1. Довжина рядків на табло реєстратора (якщо не вказано, то за замовчуванням 20
символів).
2. Перший рядок і Другий рядок повідомлення, яке виводиться при очікуванні
реалізації.
3. Інформаційний рядок - який текст буде відображений при додаванні товару в
реалізацію:
Компанія Торгсофт®
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· Ціна товару;
· Кількість і ціна товару;
· Сума чека.

4. Текст над рештою - в даному полі можна записати інформацію, яка буде
відображатися над сумою решти, після внесення оплати. У разі, якщо текст не
вказано, то буде відображатися загальна сума чека.
5. Час відображення здачі, сек - час відображення решти в секундах.
Далі, після натискання на кнопку Записати, зберігаємо налаштування дисплея покупця
реєстратора.
Відповідно до цих налаштувань на табло реєстратора буде виводитися інформація під
час проведення реалізації.
Варто відзначити, що при активних налаштуваннях Зберігати з'єднання з фіскальним
реєстратором, стає неможливим відкрити другу або додаткову реалізацію.
Налаштування Друкувати сліп-чек банківського терміналу в фіскальному чеку
доступна для фіскальних реєстраторів наступних типів:
· Програмний РРО;
· реєстраторів, які використовують універсальний драйвер ArtSoft;
· Екселліо FPU-260, FPP-350, FPU-550, FP-700, FP-2000, LP-1000;
· Datecs FP-101 Smart, -T88, -320, -510, -7197, -T260, -3530T; CМР-10M (Atlas);
· Atol (драйвер АТОЛ версия 10);
· Штрих-М;
· MG N707TS (Хелп Микро);
· Мария-301MTM T7-T11, Мария-M304 (Resonance).

Якщо перемикач включений, то інформація сліп-чека буде виводиться на фіскальний
чек. Для виведення сліп-чека до складу товарного або фіскального чека банківський
термінал повинен бути налаштований так, щоб інформація чека поверталася терміналом на
касу. Термінали деяких банків (зокрема, Альфа-банку) за замовчуванням не повертають
інформацію сліп-чека на касу. Дане питання повинно вирішуватися в кожному конкретному
випадку з банком, який обслуговує термінал.
У шаблон друку товарного чека необхідно додати змінну Сліп-чек банківського
терміналу, в яку буде виводитися вміст сліп-чека банківського терміналу. Для фіскального
чека програмного РРО в шаблон чека (чек оплати і чек повернення) за замовчуванням додані
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відповідні елементи і змінна SLIP-check для виведення інформації, що міститься в сліп-чеку
банківського терміналу.
Для того, щоб товар можна було реалізовувати через фіскальний реєстратор, в
програмі Тор гсофт необхідно, щоб товар належав до гілки дерева товарів (Товарознавство
- Вид товару), у якій встановлена ознака "Фіскальний", "Обкладається ПДВ" - відповідає
за присутність ПДВ в чеку. Деякий товар не обкладається ПДВ (наприклад, підгузники),
можна цю галочку там не ставити (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

При змішаному режимі на формі Оплата у лівому верхньому куті з'являється квадрат
(Мал. 6): при запуску програми за замовчуванням встановлено зелений – всі фіскальні
товари проведуть через фіскальний реєстратор (фіскальний чек), не фіскальні – через
звичайний принтер чеків (товарний чек). Червоний – всі товари проведуть через не
фіскальний принтер чеків. Для запам'ятовування квадратика (наприклад, щоб при оплаті
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завжди був червоний), потрібно натиснути CTRL+F12 (після того, як перейшли на червоний
квадрат), відповідно при наступній оплаті буде встановлено квадрат того кольору, який Ви
"запам'ятали" у попередній оплаті за допомогою клавіш CTRL+F12. Тобто. оплачуєте товар.
Відкривається форма Оплата, за замовчуванням буде зелений квадрат (фіскальні товари на
реєстратор, нефіскальний - на принтер), натискаєте F12 (перемикається на червоний
квадрат), потім CTRL+12 і при наступній оплаті буде встановлений червоний квадрат.
Зверніть увагу, що при перезапуску програми, запам'ятовувати вибір потрібно буде заново,
тобто спочатку буде встановлений зелений квадрат.
Варто зазначити, що при безготівковій оплаті це не працює, безготівкова оплата
завжди йде на фіскальний реєстратор.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

На формі Налаштування робочого місця фіскального реєстратора для реєстраторів
Штрих М, Атол 8, Атол 10 і WebKassa доступна значення Автоматично відправляти
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копію чек. При включеній настройці, якщо чек друкується для іменованого клієнта і у нього
заповнена електронна адрес, то на формі Оплата (Мал. 5) буде встановлена галочка На
пошту, якщо заповнений номер телефону - На телефон, якщо у клієнта є і пошта і телефон На пошту .
Особливості роботи:
1. Друк X звіту
Пункт меню Документ - Реалізація - кнопка Фіскальний реєстратор - Друк X звіту
Друкується денний X звіт.
2. Друк Z звіту
Пункт меню Документ - Реалізація - кнопка Фіскальний реєстратор - Друк Z звіту
Друкується денний Z звіт, закриває день.
Пр имітка: У р азі якщо фіскальний р еєстр атор фіскалізований, то Z звіт тр еба
р обити не пізніше 24 годин після пер шого пр одажу, після попер еднього Z звіту.

3. Анулювати чек
Пункт меню Документ - Реалізація - кнопка Фіскальний реєстратор - Анулювати
чек
У разі будь-якої помилки, що виникає під час друку фіскального чека, анулюється
поточний чек.
Пр имітка! Пр и виникненні будь-яких помилок пр и др уку фіскального чека, їх
р озшифр овку Ви можете пр очитати на диску, що додається до р еєстр атор а.

4. Внесення готівки
Пункт меню Документ - Реалізація - кнопка Фіскальний реєстратор - Внесення
готівки
Вноситься до каси задана сума готівки.

5. Вилучення готівки
Пункт меню Документ - Реалізація - кнопка Фіскальний реєстратор - Вилучення
готівки
Вилучається з каси задана сума готівки.
Фіскальний чек друкується при виконанні наступних дій:
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1. Реалізація
2. Повернення
3. Внесення готівки
4. Вилучення готівки

Відправка чека клієнту
Для фіскальних реєстраторів, які працюють на драйвері Штрих-М і Атол реалізована
можливість відправки чека на електронну пошту клієнта або на телефон. Надіслати чек
можна на формах Оплата (режим Реалізація) і Повернення грошей за товар (режим
Повернення) (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Для відправки чека, необхідно встановити галочку біля поля На пошту або На
телефон і ввести адресу електронної пошти або номер телефону покупця відповідно. Якщо
дана інформація вказана в картці клієнта, вона буде підтягуватися автоматично (з
можливістю редагування). Після проведення оплати, електронний чек буде відправлений
клієнтові. Відправлення чека здійснюється через оператора фіскальних реєстраторів.
Відображення найменування продавця на фіскальному чеку
Для фіскальних реєстраторів Штрих-М і Атол можна вивести на фіскальний чек
найменування касира (ПІБ співробітника). Для цього необхідно в програмі для фіскального
реєстратора для коду вказати ПІБ співробітника, а в програмі Торгсофт в пункті меню
Налаштування - Співробітник для співробітника вказати відповідний пароль у поле Код для
фіскального принтера (Мал. 7). Таким чином, на фіскальному чеку буде відображатися
найменування продавця, відповідно до встановлених кодів в програмі для фіскального
реєстратора. Зверніть увагу, що X-звіт, Z-звіт і внесення / вилучення грошей будуть
друкуватися від імені системного адміністратора.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Друк фіскального чека в торгівлі з випискою рахунку
У пункті меню Документ - Торгівля з випискою рахунку - Видаткова накладна для
друку фіскального чеку необхідно в групі Чек
чек

вибрати дію Надрукувати фіскальний

Тут же знаходяться всі сервісні дії для роботи з фіскальним реєстратором. Варто

зазначити, що всі дії для фіскального реєстратора доступні при активованій додатковій
функції Підключення фіскального реєстратора).
З фіскальним чеком може друкуватися також і нефіскальний чек, якщо встановлено 
змішаний друк чеку (Налаштування - Параметри - Чек - Тип чека). Варто відзначити
деякі особливості друку фіскального чеку в Торгівлі з випискою рахунку:
· Повторний друк фіскального чеку по одному документу неможливий;
· Друк фіскального чеку без повної оплати накладної неможливий;
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· Друк фіскального чеку також проводиться при повній оплаті видаткової накладної в

залежності від налаштувань програми (Налаштування - Параметри - Чек - Умови
друку чеку в торгівлі з випискою рахунку);
· Друк фіскального чеку за накладною, в якій немає фіскальних товарів неможливий.

Друкується фіскальний чек і для накладних повернення (вкладка Повернення) після
натискання на дію Друк повернення

.

Також фіскальний чек друкується при повній виплаті клієнтові по поверненню (дія
Виплатити

):

1) При виплаті по поверненню з конкретної накладної друк фіскального чеку працює
відповідно до налаштувань програми (Налаштування - Параметри - Чек - Умови друку
чеку в торгівлі з випискою рахунку).
2) При виплаті грошей по поверненню, який містить товари декількох накладних, друк
чеку залежить від відповідного налаштування на діалозі виплат грошей. Чек буде
надрукований при включеному перемикачі Друкувати чек повернення.
Варто зазначити, що фіскальний чек повернення друкується виключно на ті товари,
які були продані через фіскальний реєстратор.
З версії програми 2020.8.7 реалізовано підтримку роботи з акцизними марками.
Детальніше про друк коду акцизної марки у фіскальному чеку див. тут.
Дані про оплату банківським терміналом надаються для драйверів ArtSoft та Atlas.
На формі налаштування параметрів фіскального реєстратора для цих драйверів
відображається настройка Передавати інформацію про оплату банківським оператором,
після включення якої стане доступним перемикач Запитувати параметри оплати
банківським терміналом (Мал. 16).
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Мал. 16 (Версія програми 2022.0.4)

Необхідно активувати даний перемикач. Для коректної передачі даних про оплату
банківським терміналом для драйвера ArtSoft необхідно, щобу таблиці оплат фіскального
реєстратора (налаштування самого реєстратора) було запрограмовано Тип оплати 3 "Картка". Назва типу оплати не принципово.
На фіскальному чеку під драйвером ArtSoft група даних параметрів оплати
банківським терміналом завжди міститиме рядки "КАСИР" та "ТРИМАЧ ЄПЗ". У випадку з
драйвером Atlas наявність/відсутність цих рядків визначається значенням відповідного
параметра, який поверне банківський термінал (у разі ручного введення параметрів оплати
банківським терміналом, якщо не встановити перемикач "Потрібен підпис власника картки",
дані рядки виводитися не будуть).
Якщо банківський термінал не підключений до Торгсофт за допомогою додаткової
опції Підключення банківського терміналу, а потрібно вивести на фіскальний чек
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інформацію про оплату банківським терміналом, активуйте налаштування Передавати
оплату банківським терміналом, а потім - Запитувати параметри оплати банківським
терміналом (Мал. 16).
Покупець проводить оплату/повернення через банківський термінал, друкується чек.
Під час оплати/повернення реалізації активуйте налаштування Безготівковий
розрахунок і натисніть Оплатити, з'явиться вікно Параметри оплати банківським
терміналом.
На форму параметрів внесіть значення оплати терміналу відповідно до чека та
натисніть Прийняти (Мал. 17).

Мал. 17

Якщо опцію Підключення банківського тер міналу підключено, але з будь-яких пр ичин
тер мінал не підключений до Тор гсофт, пр и оплаті/повер енні товар у вимкніть галочку
Викор истовувати зв'язок із банківським тер міналом, після чого з'явиться вікно для
введення пар аметр ів оплати тер міналом.
Пункт головного меню Аналіз - Аналіз продажів фіскального товару необхідний для
того, щоб провести аналіз по проданих товарах через фіскальний реєстратор або НЕ
фіскальний принтер чеків, продажу фіскального і не фіскального товару за певний період по
кожному з магазинів і так далі.Також на цій формі присутній фільтр по періоду, центру
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обліку, фіскальності чеку, фіскальності товару, виду товару і фільтр по товару. У самому
низу цієї форми відображається кількість артикулів, кількість товару і сума продажів.
8.10.1 Фіскальні реєстратори, налаштування
· DATECS FP-3141Т
· DATECS Молдова
8.10.1.1 DATECS FP-3141Т

Послідовність

підключення,

встановлення

та

налаштування

фіскального реєстратора DATECS FP-3141Т
Підключення принтера:
1) Підключити живлення;
2) Підключити USB кабель до комп'ютера.
Установка драйвера для реєстратора:
1) Драйвера реєстратора знаходяться на доданому до реєстратора диску (\
RegistratorSoft \ Datecs FP-3141T \ USB_COM \), тут є файл докладного опису установки;
2) Включити живлення реєстратора;
3) Драйвера для доступу до реєстратора SetOPOS.exe знаходяться на диску в папці
New SetOPOS. У цій папці також знаходиться файл з докладним описом встановлення OPOS1C.pdf.
Пр имітка! У вікні (Мал. 1) в поле Послідовний пор т необхідно вказати пор т, на який
підключився Ваш пр интер пр и установці. Номер пор ту можна дізнатися в диспетчер і
пр истр оїв (пр авою клавішею миші Мій комп'ютер -Властивості-закладка Устаткуваннякнопка Диспетчер пр истр оїв-р озгор нути пункт Пор ти-Datecs USB Bridge (COM *) ) .
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Мал. 1

Поля Тип пр истр ою і Швидкість пер едачі даних заповніть так як вказано на малюнку.

Налаштування фіскального реєстратора за допомогою програми FPWinX.exe.
Дана програма знаходиться на диску в папці FPWinX.
Після запуску даної програми відкриється вікно (Мал. 2).

Мал. 2

Натисніть на кнопку Підключити і в результаті успішного підключення Ви побачите
вікно (Мал.3.)
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Мал. 3

Після успішного підключення можна приступати до налаштувань принтера в програмі
Торгсофт.

Результат виконання команд
Код
0x0000

Інтерпретація
Без помилок

0x0001
0x0101
0x0201
0x0301
0x0401
0x0501
0x0601
0x0701
0x0801
0x0901

Невизначена помилка обладнання
Помилка принтера
Помилка RAM
Помилка Контрольна сума пам'яті програм
Помилка flash пам'яті
Помилка Дисплея
Помилка годин, необхідно скоригувати час
Помилка виникла внаслідок зниження живлення
SIM: відмова обладнання
MMC: відмова обладнання

0x0002
0x0102
0x0202
0x0302

Немає такої команди з таким кодом
Ця функція недоступна
У повідомленні немає даних
Переповнення буфера приймача / передавача

0x0003

Формат поля 0xNN03 невірний, де NN порядковий номер
невірного поля

0x0004

Значення поля 0xNN04 невірний, де NN порядковий номер
невірного поля

0x0005

Немає вільного місця для запису в ФП
Версія 2022
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Код
0x0105
0x0205

0x0905
0x0A05
0x0B05
0x0C05
0x0D05
0x0E05

Інтерпретація
Помилка запису в ФП
Заводський номер не встановлено
Дата останнього запису менше ніж та, що намагаємося
встановити
Не можна виходити за межі доби
Помилка фіскальної пам'яті
Фіскальна пам'ять вичерпана
Дана команда виконується тільки в фіскальному режимі
дата і час були встановлені з моменту останнього аварійного
обнулення ОЗУ
З початку зміни пройшло більше 24х годин
Необхідно скоригувати час
Помилка в форматі таблиці
Помилка в форматі дати
Помилка в форматі часу
Час що намагаємося встановити менше поточного

0x0006

Неправильний пароль доступу

0x0007
0x0107

0x0307

Невірний режим апарату (перемичка)
В даному стані зміни нездійсненна
Необхідно вивантажити контрольну стрічку (паперову /
підписану)
Апарат знаходиться в автономному режимі

0x0008

Переповнення математики

0x0009
0x0109
0x0209
0x0309
0x0409

Не очищено
Читання/запис по ініціалізованому вказівнику
Адреса / параметр за межами зони
Виділено недостатній буфер
Помилка даних

0x000A
0x010A
0x020A
0x030A
0x040A
0x050A

Недостатньо вільного місця для виконання команди
Довжина запису більше максимуму (> 255)
Артикул з даними кодом не знайдено
Індекс за межами бази
Артикул з даним кодом існує
Податок заборонений

0x000B
0x010B
0x020B

Неправильний стан документа
Недостатньо вільного місця для виконання команди
Невідомий тип запису продажу

0x0305
0x0405
0x0505
0x0605
0x0705
0x0805

0x0207
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Код
0x030B
0x040B
0x050B
0x060B
0x070B
0x080B
0x090B
0x0A0B
0x0B0B
0x0C0B
0x0D0B
0x0E0B
0x0F0B
0x100B
0x110B

Інтерпретація
Ануляція: не може починатися з даної операції
Ануляція: дану операцію в чеку не знайдено
Ануляція: послідовність неповна
Анулювати нічого
Копія заданих чеків недоступна
Недостатньо готівки для виконання операції
Даний вид оплати в цьому чеку заборонений
Даний решта з даного виду оплати заборонена
Значення знижки вийшло за межі
Переповнення підсумку по чеку
Переповнення по оплатах
Вийшли за межі буфера
Продаж: помилка в кількості
Продаж: помилка в ціні
Ануляція: видаляється послідовність залочена

0x00C0
0x01C0
0x02C0

TMPBuff: Не відповідає заголовок
TMPBuff: дані не збіглися з попередньо записаними
TMPBuff: за межами буфера

0x00D0
0x01D0
0x02D0

SIM: неправильний порядок обчислення хеша
SIM: підпис не збігається
SIM: поточний відкритий ключ не відповідає збереженому в ФП

0x00D1
0x01D1

MMC: картку необхідно форматувати
MMC: Помилка створення файлу, файл з таким ім'ям вже існує
MMC: Не можу прочитати файл, запитаний розмір на читання
більше фактичного розміру файлу
MMC: Спроба провести операції з відкритим файлом
MMC: помилка відкриття файлу - не знайдений файл або
директорію

0x02D1
0x03D1
0x04D1
0x00F0
0x01F0
0x02F0
0x03F0
0x04F0
0x05F0
0x06F0
0x07F0
0x08F0
0x09F0
0x0AF0

Форматованого рядка: Параметри
Форматованого рядка: Тип даних
Форматованого рядка: Вибір шрифту
Форматованого рядка: Вирівнювання
Форматованого рядка: Позиції в рядку
DBF: Формат файлу невірний
DBF: Кількість полів більше максимального
DBF: Звернення до неіснуючого запису
Неприпустимий тип поля
Неправильне значення в полі
Значення для пошуку не задано
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Код
0x0BF0

Інтерпретація
DBF: do not open

0x00F1
0x01F1

Рядок введення: Величина за межами
Рядок введення: Не можна змінювати

1528

Заходимо в пункт меню Налаштування - Параметри - закладка Чек. В поле Тип чеку
за допомогою меню, що випадає вибираємо: Змішаний (фіск + нефіск). Вибираємо в поле
Тип фіскального принтера - Datecs FP-3141T. Далі заповнюємо поля Код оплати
готівкою і Код рахунку за безготівковим розрахунком. Ці дані можна дізнатися з
програми FPWinX.exe. Після успішного підключення, зайдіть в пункт меню Програми Параметри оплати. У вікні, натисніть на кнопку Прочитати, в таблиці вище з'являться
значення (Мал.4).

Мал. 4

Нас цікавить перший рядок "Готiвка" і третя - "Картка". В поля Код оплати
готівкою і Кодом рахунку за безготівковим розрахунком необхідно ввести відповідні
цифри з колонки Номер (Мал. 41. Рядок "Готiвка" відповідає полю Код оплати готівкою,
а "Картка" - Код оплати за безготівковим розрахунком.
Далі заповнюємо поля Код групи з податком і Код групи без податку. Для їх
заповнення заходимо в пункт меню програми FPWinX.exe Фіскальні параметри - Читання
і програмування. Відкриється вікно (Мал. 5).
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Мал. 5

Полю Код оплати готівкою відповідає перший рядок (Податок А), тобто 0, полю Код
групи без податку відповідає будь-який інший рядок, наприклад другий (Податок Б), тобто
1. Після заповнення всіх полів в програмі Тор гсофт, натисніть на кнопку Записати.
8.10.1.2 DATECS Молдова

Для роботи з даними реєстратором на комп'ютері повинна бути встановлена програма
FTxtSell та встановлена ліцензія (файл з ліцензією FTxtSell.ini повинен знаходитися в одному
каталозі з виконуваним файлом) . Програма FTxtSell повинна бути запущена для роботи, в
настройках повинні бути встановлені вхідні і вихідна папки, НЕ повинна бути встановлена 
галочка Не виводити підсумкові файли.
В налаштуваннях робочого місця фіскального реєстратора (Мал. 1) необхідно
встановити:
· Код оплати готівкою - за замовчуванням 0;
· Код оплати за безготівковим розрахунком - за замовчуванням 1;
· Коди податкових груп - Код групи з ПДВ1,% ПДВ1, Код групи з ПДВ 2,% ПДВ2, Код

групи без податку, Код групи з акцизом, Код групи з ПДВ1 і акцизом;
· Максимальна довжина назви в рядку - для FP-700 за замовчуванням 31.
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Мал. 1 (Версія програми 2018.2.0)

Нижче відображаються Налаштування для програми FTxtSell:
· Логічний номер фіскального принтера - за замовчуванням 1;
· Вхідна і вихідна папка - ці настройки повинні відповідати аналогічним налаштувань в

FTxtSell.

Особливості роботи даних реєстраторів:
1. Відсутній друк чека при поверненні товару за законодавством. Друкується просто чек
видачі готівки, якщо повернення було готівкою.
2. Доступні такі дії з фіскальним реєстратором:
· друк Z-звіту;
· друк X-звіту;
· внесення / вилучення готівки.
Компанія Торгсофт®
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3. Назва товару на чеку може виводитися в два рядки (максимальну довжину другого
рядка можна змінити в). Довжина першого і другого рядку може зменшуватися в
залежності від довжини кількості і ціни товару для першого рядка і суми товару для
другого рядка.
8.10.2 Код акцизної марки в фіскальному чеку
З 1.10.2021 в Україні продавці міцної алкогольної продукції з акцизними марками, на
якій код марки відображено у вигляді штрих-коду, повинні обов'язково передавати цей код у
фіскальний чек під час продажу товару.
З версії 2020.8.7 реалізовано підтримку роботи з акцизними марками.
Для додавання акцизної марки Торгсофт необхідно для виду товару з акцизною
маркою додати динамічну характеристику Сканувати акцизну марку. Заходимо до пункту
меню Товарознавство - Вид товару. Вибираємо потрібний вид товару (Мал. 1 (1)), Змінити
(Мал. 1 (2)) та натискаємо Показати додаткові параметри (Мал. 1 (3)).

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.0)

У полі Динамічні характеристики товару натискаємо Додати параметри шаблону
(Мал. 2 (1)) - Фіскальні параметри - Сканувати акцизну марку (Мал. 2 (2)).
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Мал. 2 (Версія програми 2022.0.0)

Щоб при оприбуткуванні товару не забути заповнити характеристику Сканувати
акцизну марку - зробіть її обов'язковою для заповнення в картці товару. Для цього на формі
редагування динамічної характеристики встановіть галочку Необхідний за замовчуванням
або на панелі динамічних характеристик виберіть характеристику та натисніть кнопку

.

Збережіть параметри виду товару за кнопкою Записати.
Далі необхідно пройтися по всіх акцизних товарах (за картками товару) та встановити
чекбокс Сканувати акцизну марку (Мал. 3), щоб під час реалізації товару з'явився діалог
введення акцизної марки.

Мал. 3 (Версія програми 2022.0.0)

Якщо у Вас багато таких товарів, це може бути довго. Є спосіб зробити це
автоматично
У верхньому правому куті програми натисніть кнопку Налаштування головної
форми. У вікні, натисніть кнопку SQL (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2022.0.0)

Далі скопіюйте цей текст у поле для введення тексту та натисніть кнопку Run (Мал.
2).
DECLARE @DynParamDictID int
SET @DynParamDictID = (SELECT TOP 1 ID FROM DynParamDict WHERE FieldName =
'ExciseStampRequired')
declare cur_1 cursor local for
SELECT G.ID,DynParamIntegerValue.Value
FROM DynParamGoodType
INNER JOIN GoodType GT ON GT.ID = DynParamGoodType.GoodTypeID AND
DynParamGoodType.DynParamDictID = @DynParamDictID
INNER JOIN Good G ON G.GoodTypeID = GT.ID
LEFT JOIN DynParamIntegerValue ON DynParamIntegerValue.GoodID = G.ID AND
DynParamIntegerValue.DynParamDictID = @DynParamDictID
open cur_1
declare @GoodID int, @Value int
fetch cur_1 into @GoodID, @Value
while @@fetch_status = 0
begin
if @Value is Null
Версія 2022
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begin
Insert Into DynParamIntegerValue (GoodID,DynParamDictID,Value) Values
(@GoodID,@DynParamDictID,1)
end
else
begin
update DynParamIntegerValue set value = 1 where GoodID = @GoodID AND DynParamDictID =
@DynParamDictID
end
fetch cur_1 into @GoodID, @Value
end

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.0)

Продаж товару з кодом акцизної марки
Під час реалізації та поверненні товару з акцизними марками (при додаванні товару)
програма буде вимагати просканувати акцизну марку - штрих-код (будьте уважні, не QR-код)
(Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2022.0.0)

Сканувати потрібно кожну одиницю товару, кількість таких товарів має бути цілою.
При встановленій галочці Сканувати акцизну марку в циклі, можна сканувати поспіль
кілька акцизних марок цього товару, що значно прискорить процес. Наприкінці натисніть
Скасувати, щоб завершити сканування у циклі. Таким чином, у реалізацію буде додано ту
кількість товару, скільки акцизних марок ви просканували.
Зверніть увагу! У Торгівлі з випискою рахунку при додаванні товару в рахунок
сканувати акцизну марку товару потрібно окремою дією Акцизні марки (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2022.0.0)

При відвантаженні рахунку з товарами без акцизних марок буде відображено
попередження, але видаткова буде створена. При частковому відвантаженні товару рахунку
не можна відвантажувати дрібну кількість товарів з акцизними марками. При необхідності
акцизну марку товару можна замінити, натиснувши на дію Змінити

(вікно Акцизні

марки (Мал. 5))
Подивитися, додати або відредагувати акцизні марки товару можна також у
Реалізація - Додаткові дії - Акцизніе марки

та Повернення - Акцизні марки

.

При виборі цієї дії відкриється однойменне вікно.
Зверніть увагу! У програмі не передбачено, що в одного товару може бути і код
маркування, і акцизна марка, оскільки практично це неможливо. Якщо ж проставити і
акцизну марку, і код маркування товару, то це призведе не до передбачуваних помилок.

Друк кода акцизної марки в фіскальному чеку
Реалізовано друк акцизних марок товару на фіскальних реєстраторах:
· Datecs (драйвер Atlas). В одній товарній позиції не може бути більше 6 акцизних

марок. Акцизні марки друкуються перед товаром окремими рядками.
Компанія Торгсофт®
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· Хелп Мікро (MG N707TS, MG-T808TL, MG-P777TL та ін) за протоколом TCP/IP.

Кількість акцизних марок у товарі необмежена, але кількість товару має бути
обов'язково цілою. Акцизні марки друкуються перед товаром, окремими рядками.
· Програмний РРО. Кількість акцизних марок у товарі необмежена, але кількість

товару має бути обов'язково цілою. Акцизні марки друкуються перед товаром
окремими рядками.
· Марія (компанія Resonance). Кількість акцизних марок у товарі необмежена, але

кількість товару має бути обов'язково цілою. Акцизні марки друкуються після
товару.
· ArtSoft універсальний. Кількість акцизних марок у товарі необмежена, але

кількість товару має бути обов'язково цілою. Місце друку акцизних визначається
безпосередньо моделлю реєстратора.
· Екселліо. В одній товарній позиції не може бути більше 8 акцизних марок. Акцизні

марки друкуються перед товаром окремими рядками.
Зверніть увагу! Якщо кількість товару в документі буде більшою за введену
кількість акцизних марок, то на фіскальному чеку буде кількість, що дорівнює кількості
акцизних марок.

8.11

Синхронізація з Інтернет-магазином

Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

.

Дана додаткова функція буде незамінним інструментом користувачеві, у якого є
інтернет-магазин. Основний облік повинен вестися в Тор гсофт. За допомогою цієї функції
можна вивантажувати інформацію в інтернет-магазин про товар, його наявність, властивості
і опис в інтернет-магазин, після чого отримуючи замовлення, менеджер магазину міг
здійснити збір замовлення і здійснити подальшу обробку замовлення ...
Щоб підключити синхр онізацію з боку інтер нет-магазину, Вам буде потр ібна
допомога р озр обника Вашого інтер нет-магазину.

З повним описом формату синхронізації інтернет-магазину можна ознайомитися в
однойменному розділі Опис формату синхронізації інтернет-магазину з Торгсофт
(посиланняна розділ).
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Синхронізація з Інтернет-магазином
Після активації платной функції стане доступним пункт Склад - Синхронізація з
Інтернет-магазином. При натисканні на цей пункт, відкриється однойменне вікно. Для
початку роботи необхідно заповнити поле Об'єкт синхронізації. При натисканні на кнопку
Додати, є можливість додати новий об'єкт синхронізації. Після натискання на кнопку
відкриється вікно Об'єкт синхронізації. В поле Назва вказуємо назву Об'єкту синхронізації
(найчастіше це назва Інтернет-магазину). Далі в поле адресу, вказується адрес Вашого
інтернет-магазину. В поле категорія, необхідно вказати Інтернет-магазин. Даний пункт в
цьому списку буде один, якщо тільки у Вас не придбана платна функція електронний каталог
товарів.
У блоці Для товарів рахунку брати ціни з вибираємо Торгсофт або Інтернетмагазин. Якщо ви обрали Інтернет-магазин, то ціни на товар в Торгсофт і Інтернет-магазині
при реалізації можуть відрізнятися. Напр иклад, товар з інтер нет-магазину 800 гр н, а в
Тор гсофт ціна вказана 1000 гр н. У р ахунку буде вказано, що товар , який коштує 1000 гр н,
пр одається за 800 гр н зі знижкою 20%.
У блоці Оплати надходять, необхідно вказати дані, куди саме будуть надходити гроші,
якщо у Вашому Інтернет-магазині є можливість відразу ж відвантажувати товар (робити
реалізацію). Найчастіше таке можливо, якщо оплати приймати через банківську карту. У
разі, якщо обраний пункт На розрахунковий рахунок, то необхідно вибрати розрахунковий
рахунок зі списку. Для товарів рахунки брати ціни з - вибрати від куди будуть братися ціни
для товарів, які будуть в рахунку, рішення про ціну товару приймає Торгсофт або Інтернетмагазин.
Перемикач Синхронізувати послуги - відповідає за синхронізацію послуг. Якщо
перемикач встановлений, то послуги будуть синхронізовані, якщо ні - не будуть.
В поле Як формувати назву товару для синхронізації, потрібно вибрати один з
пунктів списку. У випадаючому списку є 4 пункти:
1) Аналогічно назві товару в системі - в Інтернет-магазин будуть вивантажені назви
товару, такі ж як і в Торгсофт. Це не завжди буває зручно, так як сильно збільшує назву
товару. У назву включається весь його опис (розмір, артикул і т.д.), але цей спосіб є
найшвидшим.
2) Вид товару - в Інтернет-магазин будуть вивантажені назви товарів складаються
лише з назви Виду даного товару, тобто кінцева гілка дерева.
3) Вид товару повністю зверху вниз - назва товару в Інтернет-магазині буде
складатися з усіх гілок дерева виду товару, починаючи з самого верхнього і закінчуючи
нижнім. Наприклад, товар належить до чоловічого взуття. Тобто, гілка Чоловіче є підлеглою
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для гілки Взуття. Тоді, назва товару для Інтернет-магазину буде наступним: Взуття
Чоловіче.
4) Вид товару повністю від низу до верху - те ж саме, що і попередній пункт, тільки в
цьому випадку, назва буде наступним: Чоловіче Взуття.
В поле Як формувати опис, є два пункти меню, що випадає:
1) Все що не увійшло в назву для синхронізації - опис буде складатися з усіх інших
параметрів (артикул, розмір і т.д.) товару, що не були вивантажені в назву.
2) Аналогічно опису в системі - опис буде повністю відповідати опису даного товару в
Торгсофт і також є найшвидшим способом.
В поле Адреса доставки інформації і Адреса доставки фотографії, необхідно вказати
з якого саме FTP-сервера (ів) зберігати/завантажувати інформацію про товар і фотографії.
Для додавання нової адреси, необхідно натиснути на кнопку Додати. Відкриється
однойменно вікно. В поле Назва, потрібно вказати назву створюваної адреси. Це може бути
будь-яка назва. Дане поле ніяк не пов'язане з налаштуванням FTP-сервера і буде
використовуватися тільки в Тор гсофт. У решти полях необхідно внести налаштування
використовуваного FTP-сервера. Туж саму дію необхідно виконати і в поле Адреса доставки
фотографій - цей пункт не є обов'язковим, його можна залишити порожнім, якщо Вам не
потрібно завантажувати фотографії.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Спосіб синхронізації фотографій:
· Не синхронізувати;
· Свій сайт;
· Свій Web-сервер – старий режим, недоступний з версії 2022.0.5. Замінено новим

способом доставки інформації Web-сервер (фотографії) (детальніше Адреса
доставки інформації). Якщо раніше використовувався, то після
автоматично

створилася

нова

адреса

доставки

Web-сервер

оновлення

(фото)

(спосіб

синхронізації Свій сайт - Адреса доставки фотографій - Web-сервер (фото)).
Перемикач Відправляти POST-запит після синхронізації - вказується у відповідних
полях URL адреса, Назва параметра і Значення параметра. Це необхідно для того, щоб
відбувалася генерація події поновлення даних для інтернет-магазину. Дані для запиту Ви
можете уточнити у адміністратора / розробника сайту. При відправці POST-запиту, Торгсофт
заповнює заголовок запиту UserAgent значенням "Mozilla / 3.0 (compatible; Indy Library)".
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Цільовий сервер повинен коректно обробляти запити з таким заголовком. Якщо при
відправці POST-запиту виникає помилка "403 Forbidden", найімовірніше причина в тому, що
сервер не підтримує заголовок UserAgent.
При необхідності, є можливість заповнити поле Коментар для більш докладного опису
об'єкта синхронізації.
На вкладці Клієнти (Мал. 2) є можливість встановити перемикачі:

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

· Шукати клієнтів за номером телефону - при встановленому перемикачі, клієнт буде

автоматично визначений програмою в разі, якщо встановлено тип замовлення
(SaleType "1"). Також це буде видно в вікні Замовлення віддаленого клієнта в
правому верхньому куті.
· Якщо не знайдений, то завжди створювати нового - якщо активувати це

налаштування, то при завантаженні замовлення з інтернет-магазину, коли клієнт не
знайдений по номеру телефону, буде створений новий клієнт. У разі, якщо клієнт з
таким ім'ям вже існує, то буде створено нового клієнта, але до його найменування
буде додано номер телефону з замовлення. Варто зазначити, що автоматично клієнт
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буде створений в тому випадку, якщо активоване значення Автоматично
створювати нових клієнтів на замовлення.
· Оновлювати дані клієнта при автоматичному створенні рахунку. Якщо при

обробці замовлення відразу буде створено рахунок, то дані клієнта будуть оновлені
даними з замовлення. Якщо в замовленні клієнта присутні нові параметри (у клієнта
вони не заповнені), то вони в будь-якому випадку будуть встановлені, в незалежності
від даного перемикача. Якщо відключити дану настройку, то параметри клієнта
будуть оновлюватися з даних замовлення. Якщо в замовленні не заповнені якісь
параметри, а у клієнта вони присутні, то клієнтські затиратися не будуть.
Параметри, які можуть бути оновлені при обробці замовлення:
- Прізвище;
- Найменування клієнта;
- Поштова адреса;
- Місто;
- Область;
- Країна;
- Індекс;
- Електронна адреса;
- Мобільний телефон.
· Автоматично створювати нових клієнтів на замовлення - будуть створюватися

нові клієнти тільки в тому випадку, якщо замовлення з параметром SaleType "1" і
дозволяє відмовитися від автоматичного створення (а якщо вже існує такий клієнт, то
поновлення його). Замість цього відображається форма вибору клієнтів, з якими
необхідно зв'язати замовлення. Якщо ж встановлено будь-який інший тип (від 2-5), то
при створенні рахунку автоматично буде додано нового клієнта. Вказати Параметри
нового клієнта: Тип знижки, Відсоток початковій знижки і Тип дисконтної
картки.
На вкладці Центри обліку (Мал. 3), вкажіть з яким з центрів обліку робити
синхронізацію, поставивши навпроти необхідного "галочку" (з якого центру обліку буде
взятий товар).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

· Синхронізувати товари тільки з фото - будуть синхронізовані тільки товари, у яких

в картці товару є фото.
· Синхронізувати товари тільки в наявності - при активованому налаштуванню,

товари з нульовою і від'ємною кількістю будуть видалені з інтернет-магазину.
Варто зазначити, що перераховані вище два налаштування не працюють для
електронного каталогу.
Товар списувати з - вказати зі списку з якого центру обліку буде виставлений рахунок.
Також є можливість встановити ряд перемикачів:
· Пропонувати товари з інших складів при їх відсутності.
· Пропонувати вибір центру обліку при формуванні рахунку.
· Резервувати товари рахунку. Якщо в замовленні є дата резерву, то товар буде

автоматично зарезервований до цієї дати, а якщо немає - резервування товару буде
відбуватися на стільки днів, скільки Ви вказали на закладці Центри обліку.
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Варто зазначити, що при синхронізації з інтернет-магазином, якщо вибрано кілька
центрів обліку з різними цінами, а на центр обліку який було обрано в Товар списувати з ...
немає даного товару, (тобто взагалі не було руху товару по ньому) визначається центр обліку
з максимальною роздрібною ціною і з цього центру обліку беруться всі ціни для цього
товару.

На закладці Час синхронізації, можна створити час автоматичної синхронізації
програми Тор гсофт та Інтернет-магазину, під синхронізацією мається на увазі, як
вивантаження даних з Торгсофт, так і отримання даних з Інтернет-магазину. Для створення
нового часу синхронізації, необхідно натиснути на кнопку Додати. У вікні, необхідно
заповнити поля Ім'я комп'ютера\Користувача. Дане поле можна заповнити автоматично,
натиснувши на кнопку Отримати, тим самим в поле Ім'я комп'ютера\Користувача
пропишеться назва комп'ютера. В поле час, необхідно вказати час синхронізації. Також,
необхідно встановити галочку біля напису Діє.
Налаштування Синхронізувати товари (та інші дані) та Завантажувати замовлення
дозволяють вказати, які дії повинні бути виконані при виконанні синхронізації цим
завданням. При включенні налаштування Синхронізувати товари (та інші дані) будуть
синхронізовані товари, фото товарів, подарункові сертифікати, політика оптових цін та інше.
Під час налаштування Завантажувати замовлення – лише замовлення. Може бути зручно
для тих інтернет-магазинів, які завантажують лише товари, фото та інше та не працюють із
замовленнями. Це, у свою чергу, прискорить процес синхронізації.
Після чого, необхідно натиснути на кнопку Записати. Створіть стільки записів, скільки
необхідно.
Автосинхронізація відбувається, тільки якщо Тор гсофт ввімкнено на вказаному
комп'ютері під зазначеним користувачем (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Є можливість задати інтервал синхронізації. При натисканні на кнопку Створити
інтервал синхронізації

відкриється однойменно вікно (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

У вікні, необхідно заповнити поля Ім'я комп'ютера\Користувача. Дане поле можна
заповнити автоматично, натиснувши на кнопку Отримати, тим самим в поле Ім'я
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комп'ютера\Користувача пропишеться назва комп'ютера. Далі необхідно задати Період
синхронізації:
· Час початку синхронізації;
· Інтервал синхронізації (в хвилинах або в годинах);
· Час закінчення синхронізації.

Після вказівки періоду синхронізації, тиснемо Записати. Таким чином, створиться
певна кількість рядків часу синхронізації, згідно із зазначеним інтервалу синхронізації.
При помилці синхронізації за таймером в правому куті програми користувачеві
відображається повідомлення такого типу: "Помилка синхронізації з інтернет-магазином
НАЗВА ОБ'ЄКТА СИНХРОНІЗАЦІЇ. Запис в журналі синхронізації №1015 від 01.01.2021
17:00:19" (Мал. 5а). Переглянути отримані повідомлення можна в пункті меню Файл Повідомлення, а також на головній формі програми.
Д овідка. Для кор истувача Власник за замовчуванням налаштовані повідомлення, для
інших кор истувачів необхідно додавати вр учну. Налаштування повідомлень пр оводиться на
фор мі Налаштування - Кор истувачі - вкладка Отр имувані повідомлення (докладніше див.
тут) .

Мал. 5а (Версія програми 2022.0.0)

У вкладці Файли синхронізації (Мал. 6) - необхідно вказати Кодування файлів: ANSI
або UTF-8 (якщо ви плануєте працювати з UTF-8, то в файлі замовлення віддаленого клієнта
потрібно використовувати UTF-8 з BOM, інакше Торгсофт не розпізнає кодування файлу, і
буде думати, що файл в ANSI, що призведе до помилок), ввести назву файлу синхронізації
товарів (можна залишити назву за замовчуванням TSGoods.trs). Також можна встановити
перемикач Формувати назву колонок у файлі і Синхронізувати базу клієнтів. Варто
зазначити, якщо встановлено останній, то з'явиться додаткове поле для зазначення назви
файлу синхронізації клієнтів (можна залишити назву за замовчуванням TSClients.trs). Також
є можливість встановити перемикач Синхронізувати політику оптових цін (повинна бути
активована та налаштована дод. функція Політика оптових цін) і вказати назву файлу. Файл
зберігається у форматі xml для подальшої передачі його на ФТП-сервер. Надалі при
збереженні (натисканні на кнопку Зберегти) у вікні Синхронізація за допомогою Інтернетмагазином, Вам буде запропоновано вказати місце збереження файлу синхронізації товарів,
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потім клієнтів і політики оптових цін (якщо були встановлені відповідні перемикачі). Варто
зазначити, що при синхронізації бази клієнтів додані дані: "Сума для розрахунку знижки"
і "Сума накопичених бонусів", а також "Собівартість" і "Код постачальника".

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Також Ви можете синхронізувати будь-яку динамічну характеристику товару. При
додаванні нового поля синхронізації необхідно вибрати Тип даних - Динамічна
характеристика (Мал. 7 (1))
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Після чого відобразиться поле, в якому необхідно вибрати, яку саме динамічну
характеристику потрібно синхронізувати (Мал. 7 (2)). У таблиці Файл синхронізації товарів
знаходиться колонка Динамічна характеристика, в якій буде відображається назва
синхронізованої

характеристики.

Динамічні

характеристики

потрапляють

в

файл

синхронізації за таким же принципом як і звичайні характеристики товару.
Варто зазначити, що Ви можете додати всі можливі поля в файл синхронізації,
використовуючи кнопку Додати всі поля в файл синхронізації

. Також, якщо в таблиці

Тип даних буде порожньо (не додано не одного поля), то будуть додані всі поля.
Доступні два типи даних Фотографія товару (список файлів через кому) і
Фотографія товару (посилання на файл через кому), які дозволяють вивантажувати в
файл товарів рядок зі списком назв файлів фотографій товару і рядок зі списком посилань на
файли фотографій товару відповідно. Для роботи цих типів даних необхідно, щоб фотографії
товарів зберігалися в каталозі (Налаштування - Параметри - Товар - Фотографія - Місце
зберігання фотографій). Принцип формування посилань на файли фотографій наступний - до
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префікса посилання додається назва файлу фотографії, в результаті чого утворюється
повноцінне посилання для доступу до файлу. При визначенні назви файлу фотографії товару
враховується настроюваний алгоритм формування назв фотографій товарів, що означає назва
файлу фотографії в сформованному посиланні буде повністю аналогічно назві файлу в
каталозі зберігання. Цю особливість варто враховувати при синхронізації з сервісами, які
виставляють вимоги до назви фотографій товарів (наприклад, Rozetka.ua забороняє наявність
кирилиці в назві файлів). Можливість включити в файл товарів поля зі списком назв
(посилань) файлів фотографій товару значно спрощує алгоритми синхронізації, які
виконуються на стороні інтернет-магазину.
Вкладка Оплати служить для вказівки способів оплати рахунків, сформованих в
результаті завантаження замовлення (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Додати

додаємо оплати замовлення. Необхідно додати

форму оплати для кожної валюти, з якою працює інтернет-магазин. В поле Валюта
вибираємо валюту, вказуємо Форму оплати (готівкова або безготівкова) і вказуємо
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Розрахунковий рахунок або Касу відповідно. Варто зазначити, необхідно, щоб в програмі
були створені розрахункові рахунки і каси відповідної валюти (р озр ахунковий р ахунок
створ юється в пункті меню Налаштування - Тор говельна мер ежа, каса - Налаштування Каса) .
У процесі завантаження замовлення, якщо на замовлення необхідно сформувати
оплачений рахунок, тоді форма і одержувач оплати за рахунком визначається шляхом
зіставленням валюти замовлення і параметрами оплати для аналогічної валюти, зазначеної
на даній вкладці. У разі якщо не вдалося встановити спосіб оплати для валюти замовлення
або в разі неможливості проведення оплати (розрахунковий рахунок виведений з дії або
касовий день закритий або не може бути створений), то рахунок, сформований в результаті
завантаження такого замовлення не матиме оплати. Повідомлення з помилками про
неможливість створення оплати за рахунками відображається тільки при "ручному"
завантаженні замовлення (Документ - Замовлення віддаленого клієнта: дія Завантажити
файл замовлення або дія Прийняти замовлення). При автоматичному завантаженні
замовлень повідомлення з помилками про неможливість створення оплат за рахунком
записується в журнал помилок програми і рахунки створюються без оплат. Зверніть увагу!
Оплата бонусами і подарунковими сертифікатами застосовується тільки для замовлень в
національній валюті.
Прайсові ціни товарів замовлення \ рахунки беруться з валютних прайс-листів
відповідних валюті замовлення. Ціни в національній валюті розраховуються щодо цін у
валюті з використанням останнього доступного курсу продажу валюти замовлення (якщо
курс продажу не знайдено - використовується курс 1 до 1).
Після цього у вікні Синхронізація за допомогою Інтернет-магазином (Мал. 10)
відобразяться товари, які повинні синхронізуватися. За допомогою кнопки Редагувати,
можна зайти в картку виділеного товару. За допомогою кнопки Провести синхронізацію,
дані будуть синхронізовані з Інтернет-магазином. За допомогою кнопки Відзначити всі
фото, всі фотографії будуть відзначені і синхронізовані при синхронізації. Автоматично
синхронізуються нові і змінені фотографії.
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

У відповідних колонках будуть відображатися: фотографія товару, його назва, артикул,
штрих-код, кількість, роздрібна ціна, сума за роздрібною ціною, оптова ціна, розділ
синхронізації, мінімальна кількість для замовлення і код фото. Розділ синхронізації - це
така характеристика товару, яка дозволяє зв'язати дерево видів товару в Тор гсофт з тієї
класифікацією товарів, яка існує в Інтернет-магазині (кодується дерево двома цифрами).
Розділ синхронізації для кожної гілки дерева вказується з режиму Товарознавство - Вид
товару - вказати потрібну гілку - натиснути на кнопку Редагувати - поле Розділ
синхронізації.
На вкладці Журнал синхронізації (Рис. 11) можна відстежити перелік подій, що
відбувалися в ході синхронізації (підключення до FTP, завантаження / обробка файлів
замовлень, вивантаження файлів / фотографій і помилки, які виникали на будь-якому етапі).
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Мал. 11 (Версія програми 2020.8.3)

Замовлення віддаленого клієнта
Для отримання і перегляду замовлень з Інтернет-магазину, необхідно зайти в Документ
- Замовлення віддаленого клієнта. Відкриється однойменно вікно (Мал. 12), де вибравши
в поле Отримати інформацію з об'єкта синхронізації, створену раніше і натиснувши на
кнопку Прийняти замовлення

, можна завантажити всі оформлені замовлення в

Інтернет-магазині на даний момент. У верхній частині вікна будуть відображатися
замовлення, в нижній частині - товар даного замовлення. У верхній частині вікна
відображається інформація: про дату замовлення, ім'я файлу, ім'я клієнта, який оформив
замовлення, штрих-код, адреса, місто, телефон, електронну адресу, стан, номер замовлення,
умови доставки, резервувати до. У колонці Штрих-код, буде відображатися штрих-код
клієнта в системі після того, як ми позначимо клієнта оформив замовлення в Тор гсофт.
Дана операція здійснюється за допомогою кнопки Записати\Відкоригувати дані по
контрагенту. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Клієнти. В даному вікні потрібно
вибрати "порожнього" клієнта і натиснути на кнопку Вибрати. Після чого, "порожній"
клієнт заміниться на клієнта від якого надійшло замовлення. При натисканні на кнопку
Виписати рахунок, автоматично буде виписаний рахунок. У разі, якщо товар, який замовив
клієнт, відсутній на тому центрі обліку до якого прив'язаний інтернет-магазин, то при
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встановленій галочці Пропонувати товари з інших складів при їх відсутності в закладці
Центри обліку - програма запропонує вибрати той центр обліку, на якому даний товар
присутній в потрібній кількості. Якщо товару немає ні на одному центрі обліку, натисніть на
кнопку Закрити в правому верхньому куті вікна, товар не буде включений в рахунок. Його
можна буде переглянути в режимі Документ - Торгівля з випискою рахунку - закладка
Рахунок.
У нижній частині вікна, як було сказано вище, відображаються товари замовлення, які
можна видаляти за допомогою кнопки Видалити. Дана дія призначене для боротьби зі
спамом.

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

На цій формі є така кнопка, як Завантажити файл замовлення

в форматі .sal

(наприклад Замовлення від клієнта.sal), після натискання на яку є можливість завантажити
замовлення з комп'ютера або зі знімного носія. Що дуже зручно, якщо наприклад з якихнебудь причин у Вас немає можливості працювати з FTP.
Якщо в замовленні є дата резерву, то товар буде автоматично зарезервований до цієї
дати, а якщо немає - резервування товару буде відбуватися на стільки днів, скільки було
вказано днів в об'єкті синхронізації.
Якщо клієнт оплатив замовлення бонусами, то при створенні рахунку враховується
сума, сплачена бонусами на замовлення. Оплата бонусами розподіляється по товарах рахунки
і для таких оплат відключено можливе обмеження на те, що в рахунку повинен бути хоча б
один товар, який не оплачується бонусами.
Якщо на замовлення був створений рахунок, його можна роздрукувати (Документ Торгівля з випискою рахунку - Рахунок - Друк рахунку - Надрукувати рахунок), а також
в разі потреби редагувати шаблон і вставити змінну Номер замовлення для відображення в
друкованій версії останнього.
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ВАЖЛИВО! Якщо пр оведене замовлення на товар , за яким ведеться сувор ий
гар антійний облік, то після створ ення р ахунку Вам потр ібно в Тор гівлі з випискою р ахунку,
в товар і р ахунку вибр ати відповідний товар і натиснути на кнопку Сер ійні номер и товар у
, після чого сканувати або ввести вр учну сер ійний номер товар у.

Повідомлення про замовлення
У програмі є можливість відображення глобального повідомлення з відображенням
кількості завантажених замовлень / рахунків після завершення синхронізації за таймером.
При ручному завантаженні замовлень / рахунків на формі Замовлення віддаленого клієнта
глобальне повідомлення не створюється, а відображається інформаційне повідомлення з
кількістю завантажених замовлень / рахунків.
Глобальне повідомлення за замовчуванням відображається для користувачів без
рольових обмежень (для Власника). Якщо необхідно відображення повідомлення для інших
користувачів, то необхідно зайти в пункт меню Налаштування - Користувачі вкладка
Повідомлення, що отримуються і додати Тип повідомлень - Подія, Ініціатор події Інтернет-магазин (Мал. 13).

Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

Алгоритм завантаження замовлень з інтернет магазину в
програму
1. Замовлення, яке зробив Ваш клієнт у Вашому інтернет магазині повинно записатися
в файл з розширенням * .sal і зберігатися на FTP-сервері.
2. При прийнятті замовлень з форми Замовлення віддаленого клієнта (або при
автоматичній синхронізації) ці файли із замовленнями з FTP-сервера потрапляють на
комп'ютер, де встановлена програма, в папку C: \ Журнал Torgsoft \ Прийом
замовлень (в кінцевій папці можуть бути ще папки, наприклад , "1", "2" і т.д.).
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3. Після того, як замовлення потрапили в папку "Прийом замовлень", вони
автоматично видаляються з FTP-сервера, при цьому паралельно відбувається їх
завантаження з папки "Прийом замовлень" в саму програму Торгсофт.
4. Після успішного завантаження в програму замовлень з інтернет-магазину, файли з
замовленнями видаляються з комп'ютера, де вони зберігалися.
Якщо ж структура файлу замовлення з інтернет-магазину не відповідає вимогам, які
описані у нас на сайті, то при завантаженні в програму даного замовлення з'явиться помилка
і наступні файли також не будуть завантажені. Дана проблема буде залишатися до тих пір,
поки в папці C: \ Журнал Torgsoft \ Прийом замовлень (в якійсь папці "1", "2" і т.д.) Ви не
знайдете проблемний файл з невірною внутрішньою структурою, не відкриєте в текстовому
документі і не виправите всі помилки файлу замовлення з інтернет-магазином. Другий
варіант - видалити з цієї папки некоректні файли замовлень, створити їх заново на інтернетмагазині і завантажити в Торгсофт.
8.11.1 Опис формату синхронізації Інтернет-магазину з Торгсофт
Синхронізація програми Тор гсофт з Інтернет-магазином здійснюється за допомогою
FTP-сервера.

1. Завантаження товарів на сайт:
Перелік того, що повинен вміти інтернет-магазин, для вдалої синхронізації.
1) Ваш інтернет-магазин повинен вміти завантажувати прайс-лист з файлу в форматі *
.csv з роздільником; який має назву TSGoods.trs. Або файл формату * .yml. У файлі можуть
бути присутні не всі поля, які поля вивантажуються і їх порядок - налаштовується:
* Ключ товару - GoodID (пошуковий), цілочисельний (назва колонки за замовчуванням
- GoodID)
* Назва товару - строкове (500) (назва колонки за замовчуванням - GoodName)
* Опис товару - строкове (255) (назва колонки за замовчуванням - Description)
* Країна - строкове (100) (назва колонки за замовчуванням - Country)
* Артикул - строкове (30) (назва колонки за замовчуванням - Articul)
* Ціна роздрібна - дійсне (назва колонки за замовчуванням - RetailPrice)
* Ціна оптова - дійсне (назва колонки за замовчуванням - WholesalePrice)
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* Ціна акційна (з товарної знижкою) - дійсне (назва колонки за замовчуванням RetailPriceWithDiscount)
* Мінімальна кількість для замовлення клієнтом, шт - цілочисельне (назва колонки за
замовчуванням - MinQuantityForOrder)
* Висота, см = 0 - дійсне (назва колонки за замовчуванням - Height)
* Ширина, см = 0 - дійсне (назва колонки за замовчуванням - Width)
* Ідентифікатор розділу Інтернет-магазину - Категорія - ціле число (назва колонки за
замовчуванням - Category)
* Кількість на складі - дійсне (назва колонки за замовчуванням - WarehouseQuantity)
* Відображення (0- не відображати на сайті; 1 відображати на сайті) (назва колонки за
замовчуванням - Display)
* Розмір - строкове (20) (назва колонки за замовчуванням - TheSize)
* Колір - строкове (50) (назва колонки за замовчуванням - Color)
* Матеріал - строкове (200) (назва колонки за замовчуванням - Material)
* Назва моделі товару - строкове (500) (назва колонки за замовчуванням - FashionName)
* Стать - цілочисельне (0 - стать не визначено, 1 - чоловіча, 2 - жіноча, 3 - хлопчик, 4 дівчинка, 5 - унісекс) (назва колонки за замовчуванням - Sex)
* Коротка назва товару - строкове (255) (назва колонки за замовчуванням - ShortName)
* Вид товару повністю - строкове, містить всю ієрархію виду товару зверху вниз,
розділені між собою комами (приклад "одяг, джинси, кльош") (максимальна довжина не
визначена) (назва колонки за замовчуванням - GoodTypeFull)
* Колекція виробника повністю - строкове, містить всю ієрархію колекції виробника
зверху вниз, розділені між собою комами (приклад "Польща, WOJCIK") (максимальна
довжина не визначена) (назва колонки за замовчуванням - ProducerCollectionFull)
* Сезон - строкове (100) (назва колонки за замовчуванням - Season)
* Штрих-код - строкове (40) // з версії бази даних 376 (назва колонки за замовчуванням
- Barcode)
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* Упаковка - строкове (255) // з версії бази даних 380 (назва колонки за замовчуванням Pack)
* Розмір упаковки - строкове (255) // з версії бази даних 380 (назва колонки за
замовчуванням - PackSize)
* Живлення - строкове (255) // з версії бази даних 380 (назва колонки за замовчуванням
- PowerSupply)
* Кількість штук в ящику - строкове (255) // з версії бази даних 380 (назва колонки за
замовчуванням - CountUnitsPerBox)
* Вік - строкове (255) // з версії бази даних 380 (назва колонки за замовчуванням - Age)
* Міра - дійсне // з версії бази даних 380 (назва колонки за замовчуванням - Measure)
* Одиниця виміру міри - строкове (255) // з версії бази даних 380 (назва колонки за
замовчуванням - MeasureUnit)
* Ознака уцінки товару - цілочисельне (0 - не знижений в ціні, 1 - знижений у ціні
товар) // з версії бази даних 403 (назва колонки за замовчуванням - Closeout)
* Ціна за одиницю міри - дійсне // з версії бази даних 428 (назва колонки за
замовчуванням - RetailPricePerUnit)
* Оптова ціна за одиницю міри - дійсне // з версії бази даних 428 (назва колонки за
замовчуванням - WholesalePricePerUnit)
* Еквівалент роздрібної ціни - дійсне // з версії бази даних 449 (назва колонки за
замовчуванням - EqualSalePrice)
* Еквівалент оптової ціни - дійсне // з версії бази даних 449 (назва колонки за
замовчуванням - EqualWholesalePrice)
* Валюта еквівалентної ціни - строкове (3) // з версії бази даних 449 (назва колонки за
замовчуванням - EqualCurrencyName)
* Собівартість - дійсне // з версії бази даних 461 (назва колонки за замовчуванням PrimeCost)
* Код постачальника - строкове (255) // з версії бази даних 461 (назва колонки за
замовчуванням - SuppLierCode)
Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1558

* Аналоги - строкове (1000) // з версії бази даних 481 (назва колонки за замовчуванням Analogs)
* Будь-які динамічні характеристики товару // з версії бази даних 481 (назва колонки за
замовчуванням - "Ім'я" динамічної характеристики)
* Мінімальна оптова кількість - дійсне // з версії бази даних 482 (назва колонки за
замовчуванням - WholesaleCount)
* Одиниця виміру - строкове (10) // з версії бази даних 482 (назва колонки за
замовчуванням - MesUnit)
* Знижка - дійсне // з версії бази даних 482 (назва колонки за замовчуванням PriceDiscountPercent)
* Виробник - строкове (100) // з версії бази даних 482 (назва колонки за замовчуванням
- PCName)
* ID Моделі- цілочисельне // з версії бази даних 482 (назва колонки за замовчуванням ModelGoodID)
* Вид товару - строкове (255), назву кореневого виду товару, на який посилається
синхронізований товар // з версії бази даних 492 (назва колонки за замовчуванням GoodTypeName)
* Розділ синхронізації - строкове (255), назва розділу синхронізації кореневого виду
товару, на який посилається синхронізований товар // з версії бази даних 492 (назва колонки
за замовчуванням - SynchronizationSection)
* Ціна у валюті роздрібна - дійсне, може бути кілька // з версії бази даних 492 (назва
колонки за замовчуванням - CurrencyPriceRetail_ "ID валюти")
* Ціна у валюті оптова - дійсне, може бути кілька // з версії бази даних 492 (назва
колонки за замовчуванням - CurrencyPriceWholesale_ "ID валюти")
* Термін гарантії - цілочисельне // з версії бази даних 493 (назва колонки за
замовчуванням GuaranteePeriod)
* Одиниця виміру терміну гарантії - строкове, може приймати одне з трьох значень (д.,
міс., р) // з версії бази даних 493 (назва колонки за замовчуванням GuaranteeMesUnit)

Прайс і замовлення знаходяться в якійсь папці на ftp сервері, Фотографії знаходяться в
іншій папці і мають назву, аналогічну GoodID, а розширення файлів фотографій відповідає
їх типу.
* З 452 версії бази даних, в папку з фотографіями переміщаються також додаткові
фотографії товару з ім'ям такого формату:
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Код фотогр афії (ID товар у) , нижнє підкр еслення, номер додаткової фотогр афії (не
обов'язково по пор ядку) , точка, р озшир ення файлу.
Як Ви назвете поля у Вашій базі інтернет-магазину - неважливо, чи будете Ви їх все
використовувати чи ні - теж.

Додаткові опції:
а) Налаштування порядку полів у * .csv файлі і можливість виключати непотрібні для
інтернет-магазину поля з файлу.
б) Формувати назву колонок в * .csv файлі. Вони можуть формуватися як автоматично,
так і вручну користувачем.
При вивантаженні в файл YML є список зарезервованих тегів (якщо ми так
назвемо Вивантажене поле, то воно вивантажитися саме як тег з такою назвою, а не
через тег param - тег додаткових характеристик товару):
· name (назва товару)
· model (модель товару)
· vendor (виробник товару)
· vendorCode (артикул)
· price (ціна зі знижкою)
· oldprice (роздрібна ціна)
· price_old (роздрібна ціна)
· categoryId (ID виду товару / категорії)
· description (опис)
· country (країна виробника)
· group_id (ID моделі товару)
· stock_quantity (кількість товару)
· barcode (штрих-код товару)
· url (URL сторінки товару на сайті магазина)
· enable_auto_discounts (Автоматичний розрахунок і показ знижок для пропозиції)
· vat (ставка ПДВ)
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· delivery (Можливість кур'єрської доставки true | false)
· delivery-options (Умови кур'єрської доставки товару по регіону магазину (види

доставки, терміни, вартість))
· option (Умови кур'єрської доставки товару по регіону магазину (види доставки,

терміни, вартість))
· cost (вартість доставки)
· days (термін доставки в робочих днях)
· order-before (час, до якого потрібно зробити замовлення, щоб отримати його в цей

термін)
· pickup (Можливість самовивозу з пунктів видачі (у всіх регіонах, в які доставляє

магазин) true | false)
· store (Можливість купити товар без попереднього замовлення. true | false)
· sales_notes (Елемент обов'язковий, якщо у вас є обмеження при покупці (наприклад,

мінімальна кількість товарів або необхідність передоплати). Також можна вказати
варіанти оплати, акції і розпродажі. У цьому випадку використання елемента
необов'язково.)
· min-quantity (Мінімальна кількість однакових товарів в замовленні (для випадків, коли

покупка можлива тільки комплектом, а не поштучно).)
· manufacturer_warranty (Офіційна гарантія виробника. true | false)
· adult (Товар має відношення до задоволення сексуальних потреб, або іншим чином

експлуатує інтерес до сексу. true | false)
· expiry (Термін придатності / термін служби або дата закінчення терміну придатності /

терміну служби.)
· weight (вага товару в кілограмах з урахуванням упаковки.)
· dimensions (Габарити товару (довжина, ширина, висота) в упаковці. Розміри вкажіть в

сантиметрах.)
· age (Вікова категорія товару.)
· typePrefix (Тип / категорія)
· country_of_origin (Країна виробник)
· partType (оплата частинами)
· partCount (кількість платежів в оплату частинами)
· sale (Товар доступний за програмою "Теплі кредити" (за умови обов'язкової наявності

блоку "Оплата частинами"), має бути значення hc)
· partPrice (сума платежу)
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Основні можливості синхронізації через формат YML:
· синхронізація працює через файл, також цей файл можна зберегти на FTP, який

вказується в налаштуваннях об'єкту синхронізації;
· дозволяє вивантажувати динамічні характеристики товару в вивантажуваний файл;
· дозволяє вивантажувати фото товару в файл (за попередньою налаштування куди

зберігати фото: свій сайт або сторонній сервіс - http://uploads.ru).
Також, можуть бути вивантажені динамічні характеристики товару. Поля динамічних
характеристик додаються вручну і потрапляють в блок <param>
Якщо назва тега не відповідає перерахованим вище, то ця характеристика (будь вона
динамічна або постійна) потрапить в блок <params> і на імпортованій стороні буде
називатися як характеристика для користувача. У різних товарів може бути свій набір
<param> і тільки у <param> може бути одиниця виміру характеристики, яка в Торгсофт може
бути тільки у цілочисельних і дійсних динамічних характеристик.

2. Для обробки замовлень в програмі:
Також Торгсофт може формуватися файл *.csv (роздільник ;) з клієнтською базою
TSClients.trs (чи формувати даний файл вирішує користувач, відповідним налаштуванням),
відправляється в ту ж папку, що і TSGoods.trs.
Набір полів:
1. ПІБ - строкове поле (100)
2. e-mail - строкове поле (50)
3. Номер телефону, мобільний - строкове поле (100)
4. Знижка клієнта - дійсне поле
5. Міський телефон - строкове поле (255)
6. Номер картки (штрих-код клієнта) - строкове поле (16)
7. Індекс - строкове поле (15)
8. Країна - строкове поле (50)
9. Область - строкове поле (100)
10. Місто - строкове поле (50)
11. Адреса - строкове поле (255)
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12. Додаткова інформація - строкове поле невизначений (максимальна довжина не
визначена)
13. Сума для розрахунку знижки - дійсне поле
14. Сума накопичених бонусів - дійсне поле

3. Формувати замовлення в файли такого типу
· текстовий файл з розширенням sal
кодування файла: Win-1251 або UTF-8 (з 428 версії БД), в залежності від
налаштування Об'єкту синхронізації.

· файл в форматі XML (з 493 версії бази даних)
кодування файла: UTF-8

· файл у форматі JSON (з 493 версії бази даних)
кодування файла: UTF-8
Файл замовлення повинен складатися з ASCII символів (латинські літер и, цифр и і
р оздільники)

Опис полів
Т
Файл
у форматі XML (з 493 версії
е
бази
даних):

Файл у форматі JSON (з 493 версії
бази даних):

к
с
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в
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л
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и
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м
s
a
l
:
[
<?xml
version="1.0" encoding="UTF-8"?>
C
<Order>
l
i
<Client>
e
n
<Name>Пупкін Іван
tПетрович</Name>
]
(
<MPhone>0675746830</MPhone>
Б
<CPhone>7601828</CPhone>
л
о
<ZIP>61072</ZIP>
к
і
<Country>Украина</Country>
н
ф
<Region>Харьковская</Region>
о
р
<City>Харьков</City>
м
<Address>ул.Тобольская 42а
А</Address>
ц
і
<EMail>info@torgsoft.com.ua</EMail>
ї
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{
"Client": {
"Name": "Пупкин Иван Петрович",
"MPhone": "0675746830",
"CPhone": "7601828",
"ZIP": "61072",
"Country": "Украина",
"Region": "Харьковская",
"City": "Харьков",
"Address": "ул.Тобольская 42-А",
"EMail": "info@torgsoft.com.ua"
},
"Options": {
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п
</Client>
"SaleType": "1",
р
<Options>
"Comment": "Код подъезда 1685",
о
к
<SaleType>1</SaleType>
"OrderNumber": "12",
л
і
<Comment>Код подъезда
"DeliveryCondition": "Новая Почта",
є1685</Comment>
н
"ReserveDate": "28082013",
т
<OrderNumber>12</OrderNumber>
"BonusPay": "100.8",
а
<DeliveryCondition>Новая
)
"GiftCertificate":
Почта</DeliveryCondition>
"9567200000106,9567200000182
",
N
<ReserveDate>28082013</ReserveDate
a
"OrderDate": "2020-02-04 18:19:44",
>
m
e
"CurrencyInternationalCode": "USD"
<BonusPay>100.8</BonusPay>
=
П
},
<GiftCertificate>9567200000106,95672
І00000182 </GiftCertificate>
Б
"Goods": [
(
<OrderDate>2020-02-04 18:19:44
{
о
</OrderDate>
б
"GoodID": "38280",
о
<CurrencyInternationalCode>USD</Cur
вrencyInternationalCode>
'
</Options>
я
з
<Goods>
к
о
<Good_1>
в
е
<GoodID>38280</GoodID>
п
<Price>145.33</Price>
о
л
<Count>2</Count>
е
)
</Good_1>
p
h
o
n
e
=
0
6
7
2
3
5
6

"Price": "145.33",
"Count": "2"
},
{
"GoodID": "38281",
"Price": "131.61",
"Count": "1"
}

M <Good_2>

]

<GoodID>38281</GoodID>

}

<Price>131.61</Price>
<Count>1</Count>
</Good_2>
</Goods>
</Order>
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* Значення SaleType може бути від 1 до 5:
1 - попереднє замовлення (створюється замовлення, за яким можна буде створити
рахунок)
2 - оформлений продаж (створюється рахунок зі 100% передоплатою),
3 - оформлений продаж з відвантаженням (створюється рахунок зі 100% передоплатою,
за яким відбувається відвантаження товару (створення видаткової накладної))
4 - оформлений продаж з відвантаженням, але без оплати (створюється рахунок без
оплати, за яким відбувається відвантаження товару (створення видаткової накладної))
5 - тільки рахунок (замовлення не створюється, створюється відразу рахунок)
Пр имітка! У SaleTyp e 2 - 5 мається на увазі, що весь товар знаходиться в
необхідній кількості на даному центр і обліку. Якщо товар відсутній, то пр одажі будуть
пр оходити в мінус.
** Коментар відображається на формі Рахунок (після створення рахунку, щоб
побачити, потрібно відкрити рахунок на редагування) в поле Коментар (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.0.8)

4. Експорт політики оптових цін (з 447 версії БД)
При активованій додатковій опції Політика оптових цін є можливість зберігати
політику оптових цін в xml-файл і передати його на FTP-сервер.
Приклад файлу:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WholesalePrice>
<Good GoodID="1378">
<Price>
Версія 2022
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<Quantity>2</Quantity>
<QuantityPrice>33</QuantityPrice>
</Price>
<Price>
<Quantity>3</Quantity>
<QuantityPrice>32</QuantityPrice>
</Price>
<Price>
<Quantity>5</Quantity>
<QuantityPrice>30</QuantityPrice>
</Price>
</Good>
<Good GoodID="42">
<Price>
<Quantity>2</Quantity>
<QuantityPrice>6.5</QuantityPrice>
</Price>
<Price>
<Quantity>3</Quantity>
<QuantityPrice>6.3</QuantityPrice>
</Price>
<Price>
<Quantity>5</Quantity>
<QuantityPrice>6.1</QuantityPrice>
</Price>
</Good>
</WholesalePrice>

Опис тегів:
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WholesalePrice - батьківська секція (кореневий елемент)
Good - секція товару, має один параметр GoodID - ключ товару (пошуковий),
цілочисельний
Price - секція ціни
Quantity - секція кількості, значення - кількість для переходу, дійсний
QuantityPrice - секція ціни, значення - ціна при переході, дійсний

5. Експорт подарункових сертифікатів (з 470 версії БД) в файл *.csv
формата з назвою TSGiftCertificate.trs
Формувати даний файл (назва файлу можна змінити), вирішує користувач відповідним
налаштуванням, відправляється в ту ж папку, що і TSGoods.trs.
Набір полів:
1. Штрих-код сертифіката - строкове поле (40)
2. Сума сертифіката - дійсне поле
3. Дата закінчення терміну дії сертифіката - дата формату ddmmyyyy (якщо відсутня, то
у сертифіката немає терміну дії або він відраховується від дати продажу сертифіката, але ще
не проданий)
4. Тип сертифіката - може приймати значення 1 або 2 (1 випущений, можна продати, але
не можна використовувати для оплати покупок; 2 - куплений, куплений клієнтом, можна
використовувати для оплати покупок)
8.11.2 Питання по інтернет магазину
Даний розділ присвячений актуальні питання по інтернет-магазину:
· У чому різниця (технічно) між API і звичайної синхронізацією з інтернет-магазином?
· Як відбувається синхронізація з інтернет-магазином в програмі Торгсофт?
· Як завантажуються фотографії на сайт?
· Чи можна завантажити декілька фотографій на сайт?
· Як фіксуються продажі клієнтів з інтернет-магазину в програмі Торгсофт?
· На FTP можна створювати структуру папок для синхронізації (кілька папок)?
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· Чи можна синхронізувати Торгсофт з декількома сайтами? І що для цього потрібно?
· Як формується код фото?
· Чи відповідає код фото штрих-коду (останні цифри штрих-коду)?
· Якщо товар прийнятий зі штрих-кодом виробника, який повністю відрізняється від

сформованих автоматично штрих-кодів, то код фото повинен сходиться з автоматично
згенерували штрих-кодом?
8.11.2.1 У чому різниця (технічно) між API і звичайною синхронізацією з інтернет-магазином?

Обмін даними за допомогою API безпосередньо з інтернет-магазинами, минаючи таку
проміжну структуру, як файл з описом товарів і файли з фотографіями. Крім того, при
звичайній синхронізації, існують два таймера: один на вивантаження інформації з Торгсофт,
другий - на завантаження її інтернет-магазином. При API - тільки таймер на вивантаження,
так як дані відразу потрапляють в магазин.
8.11.2.2 Як відбувається синхронізація з інтернет-магазином в програмі ТОРГСОФТ?

На ftp в одну папку відправляється файл з переліком товарів (а також файли з іншими
даними з бази), в іншу - нові або змінені фотографії. Періодичність завантаження файлів
можна налаштувати.
Після чого інтернет-магазин за певним таймером обробляє ці файли або це ініціює
Post-запит від Торгсофт до інтернет-магазину.
Також інтернет-магазин повинен сформовані замовлення перетворювати в файли
формату * .sal і розміщувати їх в папці з переліком товарів.
Більш детально див. тут.
8.11.2.3 Як завантажуються фотографії на сайт?

Зображення відправляються в ftp-каталог, після чого інтернет-магазин їх обробляє і
завантажує в свою базу.
Чи можна завантажувати кілька фотографій?
Так, це можливо.
При повторній синхронізації з інтернет-магазином, всі фотографії товарів
вивантажуються заново на ftp?
Вивантажуються тільки ті фотографії, за якими були зміни з моменту останньої
синхронізації.
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8.11.2.4 Як фіксуються продажі клієнтів з інтернет-магазину в програмі ТОРГСОФТ?

В Торгсофт створюються рахунок і видаткова накладна. У рахунку є спеціальна ознака
про те, що він створений на замовлення з інтернет-магазину, а також піктограма у вигляді
глобуса.
8.11.2.5 На FTP можна створювати структуру папок для синхронізації (кілька папок)?

На ftp створюється тільки дві папки: одна - для фотографій, друга - для всього іншого.
8.11.2.6 Чи можна синхронізувати Торгсофт з декількома сайтами? І що для цього потрібно?

Це можливо. Вам необхідно в пункті меню Склад - Синхронізація з інтернет-магазином
створити другий об'єкт синхронізації.
8.11.2.7 Як формується код фото?

Код фотографії підтягується з бази даних у вигляді ID товару з таблиці товарів.
8.11.2.8 Чи відповідає код фото штрих-коду (останні цифри штрих-коду)?

Якщо штрих-код автоматично сформований програмою Торгсофт, і його не змінювали,
то так, відповідає.

Якщо товар прийнятий зі штрих-кодом виробника, який повністю відрізняється
від сформованих автоматично штрих-кодів, то код фото повинен сходиться з
автоматично згенерованим штрих-кодом?
Код фото не залежить від штрих-коду товару. Навпаки, автоматичний штрих-код,
сформований програмою Торгсофт, залежить від коду фото при його формуванні. Але
штрих-код у товару може бути будь-яким, як автоматичним, так і від виробника.

8.12

Подарункові сертифікати
Часто в магазині виникає ситуація, коли клієнт не може визначитися з вибором товару

для подарунку. Для того щоб його не відпустити без покупки, можна запропонувати
придбати подарунковий сертифікат. У Тор гсофт передбачена функція, яка дозволяє
генерувати штрих-коди подарункових сертифікатів, тобто випускати їх, продавати,
перевипускати і розплачуватися з їх допомогою за товари і послуги.
Ця функція доступна після активації в пункті головного меню Маркетинг Подарункові сертифікати (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Сертифікати з піктограмою

- позначають, що сертифікат був куплений, але не

використаний в термін. Також, є окремий фільтр Не використані сертифікати, якщо
встановити перемикач, то будуть відображатися всі не використані сертифікати.
У нижній частині вікна відображається Застосування сертифіката (історія) в якій Ви
можете переглянути Дату операції, Реалізацію, Оплату, Назва сертифікату, Суму,
Клієнта, Дату випуску сертифікату і Термін дії сертифікату в днях.
При натисканні на кнопку Випуск подарункових сертифікатів

, відкривається

форма, на якій вказується назва для сертифікатів, кількість випущених сертифікатів, термін
дії в днях, сума - це сума, яка вираховується з суми реалізації, якщо Робота з сертифікатом
буде обрана Як з грошима, а якщо обрана робота з сертифікатом Як з відкладеною
знижкою - сума, яка вказана в сертифікаті при реалізації буде відніматися як знижка на
товар в %.
Різниця цих двох режимів полягає в тому, що при роботі з сертифікатом як з
грошима - покупка буде відображатися в пункті головного меню Маркетинг - Подарункові
сертифікати. Тобто ми зробили з клієнтом обмін грошей на сертифікат, за допомогою якого
він або особи для яких цей сертифікат купувався, зможуть скористатися ним в зазначених
магазинах (центрах обліку). А якщо клієнт купує сертифікат як відкладену знижку, то в
цьому випадку ми продаємо клієнту послугу, яка буде у нього в майбутньому (в нашому
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випадку - це знижка на товар на вказану суму) і формується фінансовий документ, також в
картці клієнта покупка сертифіката буде відображена у вкладці Покупки. Варто зазначити,
що сума витрачена на сертифікат буде підсумовуватися до покупок тільки один раз тій
людині, яка купує даний сертифікат. (якщо у покупця, який здійснює покупку сер тифікату
немає кар тки клієнта, то сума за сер тифікат буде нар аховуватися на системного
покупця) .
Ціна продажу - це та ціна, яку буде платити клієнт при покупці даного сертифікату
(ціна продажу може бути менше або більше, ніж номінал сертифікату (сума)). Також, на цій
формі знаходиться перелік торгових точок, в яких буде діяти ця група сертифікатів - це
актуально лише для користувачів, які працюють через термінальний сервер, тому що
інформація про подарункові сертифікати не передається через канали передачі даних. Також
можна вибрати з якого моменту буде діяти сертифікат Діє від (з Дати випуску, або з Дати
продажу), а також до якого моменту його можна використовувати Дійсний до (якщо
заповнити одне з полів Термін дії в днях або Дійсний до - то друге поле заповниться
автоматично) (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Роздрукувати сертифікат можна роздрукувати його на
звичайному принтері. Шаблон друку є налаштованим, так що не складе труднощів внести
туди текст, додати картинку і т.д.
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Продати клієнту сертифікат можна з цього ж режиму після натискання на кнопку
Продати сертифікат

.

Однак, зручніше проводити продаж подарункових сертифікатів зі стандартного режиму
Реалізації (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб продати подарунковий сертифікат, продавцеві досить натиснути на
кнопку Продати подарунковий сертифікат

(попередньо відкривши доступ продавцеві

до продажу сертифікатів в налаштуванні ролей) і у вікні сканувати штрих-код сертифікату.
Після цього відкриється форма (Мал.4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

в якій має бути вказано покупця, якщо це іменований клієнт, то вибрати його з
довідника (якщо на початку на формі реалізації сканувати дисконтну картку клієнта, то
інформація про нього підставить в форму Оплата подарункового сертифіката автоматично) і вказати, куди надходять гроші - до каси або на розрахунковий рахунок,
після цього натиснути на кнопку Продати - друкується чек (якщо пр одається подар унковий
сер тифікат з відкладеним знижкою, то вікно Оплати подар ункового сер тифіката не
міститимуть поля Гр оші надходять до каси або на р озр ахунковий р ахунок) (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)
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Після чого відобразиться стандартне вікно Оплата (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Після того, як подарунковий сертифікат був проданий клієнту, його можна
використовувати при оплаті за товар, що купується. Для цього, після додавання товару на
форму Реалізації і натисканні на кнопку Оплатити, необхідно у вікні Оплата (Мал. 6)
(оплатити сер тифікатом можна

натиснути на кнопку

стільки р аз, скільки є сер тифікатів у клієнта) , у вікні вказати штрих-код сертифіката і далі
продовжити проведення реалізації в звичайному режимі. Сума, яку необхідно доплатити,
автоматично вираховується з урахуванням номіналу сертифікату. Якщо сума товарів не
досягла номіналу сертифіката, реалізація продовжиться без видачі решти.
У разі, якщо сертифікат був використаний, програма не дасть використовувати
повторно цей же сертифікат, або якщо сертифікат не поширюється на дану торговельну
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точку (центр обліку) і покаже повідомлення "Подарунковий сертифікат зі штрих-кодом
(номер штрих-коду Вашого сертифіката) не може бути використаний ". (Сер тифікат можна
пер евипустити, натисканням на відповідну кнопку

в пункті головного меню Мар кетинг

- Подар ункові сер тифікати і пр одати новому клієнтові) . Також буде відображатися це ж
повідомлення в разі, якщо буде введений некоректний штрих-код сертифіката вручну.
Також є можливість оплачувати товари і борги подарунковими сертифікатами при
роботі з VIP-клієнтами для всіх VIP-режимів. Оплачувати сертифікатами, робота з якими йде
як з відкладеною знижкою можна тільки поточні реалізації. Оплачувати товари раніше взяті
в борг такими сертифікатами не можна, про що буде відповідне повідомлення при його
скануванні. Якщо дозволено редагувати суму оплати (1-й і 2-й режим роботи з VIPклієнтами), то підсумкову суму до оплати (з урахуванням подарункового сертифіката
клієнта) потрібно встановлювати заздалегідь, так як після сканування першого сертифікату
можливості відредагувати суму до оплати не буде .
Додано новий тип сертифікатів, робота з якими ведеться Як з товаром (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Після вибору такого типу сертифіката, в поле Сертифікати надійдуть до центру
обліку необхідно вказати центр обліку, куди надійдуть подарункові сертифікати - після
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випуску сертифікатів створюється прибуткова накладна, яка містить товари (подарункові
сертифікати) на зазначений центр обліку, при цьому буде встановлена відповідна ціна
продажу цих сертифікатів на зазначеному складі. У стані складу сертифікати будуть
відзначені відповідною піктограмою.
Вар то зазначити, що такі товар и не можна додати в р еалізацію і повер нути чер ез
повер нення.
При продажу такого типу сертифіката створюється реальна реалізація цього товару,
при цьому кінцева ціна продажу сертифіката формується з урахуванням всіх поточних акцій і
клієнтських знижок. Собівартість такого сертифіката проставляється рівній ціні продажу і не
змінюється при розрахунку собівартості.
При оплаті реалізації такими сертифікатами, якщо на товари реалізації була
застосована клієнтська знижка, то знижка діє тільки на суму доплати клієнтом реальними
грошима.
Сума товарів, оплачених подарункових сертифікатів, не враховується в сумі для
розрахунку знижки. Купівля подарункового сертифіката - враховується.
Перевипустити сертифікати, робота з якими ведеться як з товаром, не можна.
Зверніть увагу, що неможливо використовувати такі подарункові сертифікати в
Торгівлі з випискою рахунку і при оплаті товарів, взятих в борг у реалізації. А також, при
роботі з сертифікатами як з товаром НЕ МОЖНА об'єднувати товари сертифікатів в Стані
складу.
У пункті Налаштування - Параметри - Додаткові функції відображається розділ
Подарункові сертифікати (якщо активована відповідна функція)
У цьому розділі можна вибрати які знижки не будуть діяти на суму реалізації,
оплаченої сертифікатом, робота з якими ведеться як з товаром. Напр иклад: якщо ми
вибер емо фіксовану знижку клієнта, і в р еалізації вибер емо такого типу клієнта з 50%
знижкою, пр одамо йому товар вар тістю 1000 без знижки, то після застосування
сер тифіката номіналом 500 сума до оплати клієнту буде 250, так як спочатку від ціни без
знижки 1000 відніметься сума сер тифіката 500, а потім на залишок буде застосована 50%
клієнтська знижка.

Продаж

подарункових

сертифікатів

через

фіскальний

реєстратор
При першому випуску подарункових сертифікатів Як з товаром, створюється
системний вид товару Подарунковий сертифікат. Для того, щоб проводити продаж
подарункових сертифікатів через фіскальний реєстратор, необхідно зайти в даний вид товару
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(Товарознавство - Вид товару - Подарунковий сертифікат) і встановити галочку
Фіскальний (Мал. 7а).

Мал. 7а (Версія програми 2020.4.6)

Для того, щоб бачити інформацію про оплату товару подарунковими сертифікатами, в
Товарний звіт за період можна додати змінні "Не використана сума сертифікатів (Як з
грошима)" і "Сума оплат сертифікатами (Як з грошима)". Для того, щоб додати змінні в
звіт, необхідно налаштувати шаблон.
Після того, як сертифікат був використаний і повернувся в магазин, його можна
перевипустити, тобто продати заново, новому клієнтові. Для цього на формі Маркетинг Подарункові сертифікати, виділяємо той сертифікат, який потрібно перевипустити і
натискаємо відповідну кнопку

. Вводимо нову дату випуску, за замовчуванням поточна, і

натискаємо кнопку перевипустити.
Довідка. На нефіскальний чек по реалізації і фіскальний чек ПРРО можна додати
змінну Оплачено подарунковими сертифікатами, яка буде показувати суму подарункових
сертифікатів, яка була застосована при оплаті реалізації. Як редагувати шаблон чека див. тут.
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Також, у вкладці Аналіз застосування подарункових сертифікатів Ви можете
скористатися фільтром за періодом операції та за центром обліку і перейти на одну з трьох
вкладок:
· Придбання сертифікату (Мал. 8) - тут Ви можете переглянути покупки всіх

сертифікатів, які були випущені і продані. На цій вкладці відображаються наступні
значення: дата операції, номер сертифіката, штрих-код, назва сертифіката, сума,
оплата, клієнт, термін дії сертифіката в днях і дата випуску сертифіката.

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

· Реалізації з використанням сертифікатів (Мал. 9) - ця вкладка необхідна для того,

щоб переглянути хто здійснював покупку за допомогою сертифіката, дата покупки,
сума реалізації і т.д. У цій вкладці доступні: Дата, Номер, Сума реалізації, Сума
сертифікатів, Доплата клієнта, Невикористана сума, Клієнт, Сума собівартості, Сума
знижки при продажу сертифікату (заповнюється для сертифікатів, робота з якими
ведеться як з товаром) та Прибуток.
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

· Товари, які оплачені подарунковими сертифікатами (Мал. 10) - за допомогою цієї

вкладки Ви можете переглянути товар, який був куплений за допомогою
сертифікатів, а також: Артикул, Штрих-код, Дата, Номер реалізації, Ціна по прайсу,
Собівартість, Знижка, Ціна продажу, Кількість, Сума , Сума собівартості.

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)
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Аналіз застосування подарункових сертифікатів необхідний в більшій випадку для
того, щоб перейшовши на необхідну вкладку, провести аналіз по певному періоду.
Варто зазначити, що в пункті головного меню Аналіз - Період в Прибутку будуть
враховуватися сертифікати, робота з якими ведеться як з грошима та як з товаром Якщо Ви
продали сертифікат, вартість якого перевищує суму сплаченого товару, то прибуток буде
більше на різницю між вартістю сертифіката і сумою сплаченого товару. Сертифікати, які
використовуються як з відкладеною знижкою будуть підсумовуватися до торгової виручки і
також будуть відображатися в Прибутки.

Використання подарункових сертифікатів в режимі Торгівля з
випискою рахунку.
У пункт меню Документ - Торгівля з випискою рахунку на вкладки Рахунок і
Видаткова накладна додана кнопка Оплатити подарунковим сертифікатом

(доступна

при активованій додатковій функції Подарункові сертифікати). Варто зазначити, що
оплачувати можна сертифікатами, робота з якими ведеться як з грошима.

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

Після оплати рахунку/видаткової накладної сертифікатом створюється відповідна
оплата, яка відображається на вкладці Видаткова накладна - Оплата і відзначена
піктограмою і відповідним коментарем (Мал. 12).
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Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

Одночасно разом з оплатою створюється небалансовая виплата клієнту. Зверніть увагу,
в разі видалення оплати видаляється і небалансовая виплата, але подарунковий сертифікат
буде вважатися використаним. Запис про застосування сертифіката може бути видалена
разом з відповідним документом (рахунок або видаткова накладна).
При оплаті рахунку подарунковим сертифікатом до створення видаткової накладної,
оплата передається на видаткову накладну (в разі як з передоплатою). Якщо оплатити
подарунковим сертифікатом рахунок або видаткову накладну, коли вже створена видаткова
накладна, то оплата буде закріплена за накладною. В цьому випадку, при видаленні
видаткової накладної, буде видалена і оплата сертифікатом.
У пункт меню Маркетинг - Подарункові сертифікати у вкладку Подарункові
сертифікати додано колонку Рахунок, в якій відображається номер і дата рахунку, за яким
був застосований подарунковий сертифікат (Мал. 13).
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Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

Облік подарункових сертифікатів в звітах і аналізах
Якщо прямо не вказано, що в звіті або аналізі враховуються сертифікати, то вони
враховуються за типом роботи з сертифікатом:

ШЯк з грошима - продаж таких сертифікатів і використання не потрапляють в товарні
звіти. Товар вважається просто оплачений на цю суму.

ШЯк з відкладеним знижкою - продаж таких сертифікатів потрапляє в товарні звіти,
якщо в ньому враховуються послуги. Застосування сертифіката не потрапляє в
товарні звіти. Баланс зберігається тим, що при застосуванні такого сертифіката, товар
продається зі знижкою, що дорівнює сумі сертифіката.

ШЯк з товаром - продаж таких сертифікатів потрапляє в товарні звіти. Застосування не
потрапляє в товарні звіти. Баланс зберігається тим, що при застосуванні такого
сертифіката, товар продається зі знижкою, що дорівнює сумі сертифіката.
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8.13

Масова розсилка SMS і e-mail
Ця функція буде відмінним доповненням програми Тор гсофт для масової відправки

SMS і електронної пошти клієнтам. Вам не буде потрібно переходити з Тор гсофт в якусь
іншу програму для того, щоб відправити те чи інше повідомлення, що значно прискорює
процес "спілкування" з клієнтом.
Після активації платної функції Масова розсилка, необхідно зайти в пункт головного
меню Маркетинг - Масова розсилка. Відкриється однойменне вікно. Дане вікно розділене
на закладки: Клієнти, Масові розсилки, Налаштування шаблонів масової розсилки,
Аналіз масової розсилки та SMA та Viber сервіси.

Розглянемо кожну з них більш

детально.

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.4)

Клієнти
На закладці Клієнти відображаються всі клієнти, які були внесені раніше в режимі
Маркетинг - Клієнти. Клієнтів можна відсортувати або за допомогою меню, що випадає в
поле Тип знижки (Накопичувальна знижка, Фіксована знижка, Бонусна система), або за
допомогою двох перемикачів, що знаходяться правіше цього поля: VIP-клієнт і Оптовики.
У закладці відображається наступна інформація про клієнта: найменування (ПІБ)
клієнта, відсоток його знижки, телефон, електронну адресу, місто, адреса, тип дисконтної
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карти і регіон. При бажанні, користувач може змінити інформацію про клієнта. При
натисканні на кнопку Змінити відкриється форма Клієнт.
При натисканні на кнопку Створити масову розсилку

, клієнти будуть додані в

масову розсилку для подальшої відправки SMS або електронного листа - обраним клієнтам.
Клієнтів, які беруть участь в масовій розсилці, можна вибрати за допомогою
багаторядкового виділення (комбінація клавіш CTRL + X-дозволяє багаторядкове виділення,
якщо воно було вимкнено. З'явиться відповідне інформаційне вікно. Після чого за
допомогою комбінації клавіш Shift +

к, або CTRL + A-вибір всіх клієнтів з форми).

У нижній частині вікна (Повідомлення масової розсилки) буде відображатися
інформація про раніше створених повідомленнях клієнту: датою відправки повідомлення,
кому було відправлено повідомлення, електронну адресу, або телефон, опис результатів
відправки (доставлено, в ході відправки, причина, по якій повідомлення не було доставлено),
час фактичної відправки повідомлення і співробітник, який здійснив масову розсилку.
При натисканні на кнопку "Оновити статус відправки"

, буде оновлено статус

відправки повідомлення клієнту, якщо повідомлення не було доставлено з якоїсь з причин
(буде відповідний текст з помилкою в поле "Опис результату відправки") (Мал. 2 ).

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.4)

Масові розсилки
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.4)

В даній вкладці (Мал. 3), відображаються всі діючі масові розсилки. Також тут можна
створити розсилку за допомогою кнопки Додати

Версія 2022

, відкриється відповідне вікно (Мал. 4).

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1614

Мал. 4 (Версія програми 2022.0.0)

У вікні Масове розсилка вказується:
· Дата
· Час
· Вид розсилки:

- Електронною поштою;
- SMS-розсилка.
· Кількість мов масової розсилки

- Одна мова розсилки;
- Шаблони мовної розсилки.
У списку вибрати раніше створений Шаблон масової розсилки, або створити новий
після натискання на кнопку Додати

. Також є можливість прив'язати розсилку до діючої

Акції, вибравши необхідну зі списку. Прив'язка до акції несе суто інформаційний характер.
Для виду розсилки Електронною поштою потрібно вибрати Метод відправки:
Компанія Торгсофт®
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· Outlook - стандартний, за замовчуванням.
· SMTP
· Сервіс SendGrid

При виборі методів SMTP або Сервіс SendGrid відображається поле Email
налаштування, в якому потрібно вибрати / додати
Для

метода SMTP

потрібно заповнити

настройки методу відправки.
такі

налаштування:

Для метода Сервіс SendGrid

потрібно

заповнити

такі

налаштування:
· Назва - назва налаштувань в Торгсофт

· Email відправника - від якого

· Email відправника - від якого Email буде

· Ім'я відправника - чиє ім'я буде відображатися в

сервер - поштовий сервер

для

відправник

отримуєте на сервісі SendGrid

· Порт - порт, через який буде відправка

ім'я

користувача

облікового запису
· Пароль

· Ім'я відправника - чиє ім'я

· Api ключ - Api ключ, який ви

відправки листа

-

здійснюватися

буде відображатися в листі як

листі як відправник

· Користувач

буде

розсилка

відбуватися розсилка

· Поштовий

Email

поштового Підключитися до сервісу можна
за адресою https://sendgrid.com/.

- пароль від поштового облікового

запису
· Потрібна аутентифікація - потрібна або не

потрібна аутентифікація для відправки пошти
(майже завжди ввімкнено).
· Потрібний TLS - налаштування TLS поштового

сервера.
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Пр иклад налаштувань для GMail:
· Email відпр авника - ваша електр онна адр еса на

GMail
· Поштовий сер вер - smtp .gmail.com
· Пор т - 25
· Кор истувач - ваша електр онна адр еса на GMail
· Пар оль - пар оль облікового запису GMail
· Потр ібна аутентифікація - ввімкнено
· Потр ібний TLS - UseImp licitTLS

Також в настр ойках самого аккаунта GMail
потр ібно

дозволити

доступ

до

вашої

пошти

стор онніх додатків.

При натисканні на кнопку Копіювати клієнтів

, відкриється вікно Створення

масової розсилки (Мал. 14), куди при її створенні будуть додані клієнти з тієї розсилки, яку
виділили при натисканні на кнопку Копіювати клієнтів.

Налаштування шаблонів масової розсилки
Необхідна для того, щоб створити відповідні за змістом шаблони. Немає потреби
створювати їх кожен раз при відправленні, у Вас буде можливість вибирати з раніше
створених шаблонів в Переліку шаблонів (приклад використання шаблону - привітання з
Днем Народження).
На закладці Налаштування шаблонів масової розсилки формуються шаблони
листів\повідомлень для подальшого використання при розсилці шляхом Електронних
листів, або SMS (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.6.4)

Використовуючи фільтр по Типу накладної, можна вибрати один з варіантів, або всі
після натискання на кнопку Очистити

:

· Стандартна
· По рахунку
· За оплатою з рахунку
· За накладною
· За контактом
· З Днем народження

У фільтрі за Видом розсилки також можна вказати один або всі після натискання на
кнопку Очистити

:

· Електронною поштою
· SMS-розсилка

Варто зазначити, що в стовпці Назва відображаються піктограми за Типом розсилки
та Видом розсилки.
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При натисканні на кнопку Додати, відкриється вікно Шаблон масової розсилки
(Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.6.4)

В поле Назва, необхідно вказати назву шаблону розсилки. За допомогою перемикача
Електронною поштою, або SMS-розсилка вкажіть, яким чином буде здійснюватися
розсилка. В поле Створив - автоматично відобразиться роль тієї людини, яка створила цей
шаблон. В поле Заголовок (тема листа) - необхідно ввести заголовок повідомлення, який
створюється (якщо обраний вид розсилки Електронною поштою). В поле Зміст шаблону
користувач вводить текст листа/повідомлення. При натисканні на кнопку Вставити змінну, є
можливість вибрати необхідну змінну зі переліку можливих (<адр еса>, <місто>, <клієнт
>, <відсоток знижки>, <телефон>, <електр онна пошта>, <днів до дня нар одження для
знижки> , <днів після дня нар одження для знижки>, <днів до дня нар одження для
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пр ивітання>, <сума бонусів>, <ім'я>, <пр ізвище>, <по батькові>). Також в редактор
повідомлень для електронних листів є можливість вставляти раніше підготовлений HTMLкод (за потреби), можна вибрати шрифт тексту, його колір і розташування, а також додавати
гіперпосилання або картинку.
Довідка. Вставити змінну. Під змінною <відсоток знижки> буде автоматично
підставлятися той відсоток знижки, який встановлений у клієнта; змінні <адр еса>,
<місто>, <електр онна пошта> - будуть автоматично підставлятися з кар тки клієнта.
Розглянемо пр иклад:
Що буде в тексті повідомлення на Вашому комп'ютері:
Шановний <клієнт>! Оплата за рахунком № <Номер р ахунку> пройшла успішно! На
Вашу карту буде нараховано <Сума бонусів> бонусів. Дякую за покупку!
Що буде бачити клієнт:
Шановний Іванов Іван Іванович! Оплата за рахунком № 111 пройшла успішно! На
Вашу карту буде нараховано 123 бонусів. Дякую за покупку!
В поле Інтервал відправки листів в сек. - ставимо значення в секундах (якщо обраний
вид розсилки Електронною поштою). Це необхідно, наприклад для режиму при відправці
електронних листів, щоб Ваші листи не вважалися за спам.
Прикріпити рахунок як додаток. За допомогою даного поля, можна прикріпити файл
рахунку при відправленні електронного повідомлення клієнту в Торгівлі з випискою
рахунку. Якщо в даному полі буде вказано Так, то разом з текстом повідомлення клієнт
отримає файл рахунку.
Є можливість вибрати Тип розсилки:

Стандартна - для відправки з режиму масової розсилки. Перелік Змінних включає
наступне:
· Адреса
· Місто
· Клієнт
· Відсоток знижки
· Телефон
· Електронна пошта
· Днів до дня народження для знижки
· Днів після дня народження для знижки
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· Днів до дня народження для привітання
· Сума бонусів
· Номер декларації
· Назва акції
· Штрих-код акції - генерується управляючий штрих-код акції (дозволить відправляти

клієнту індивідуальний промокод акції для залучення в магазин).

По рахунку - для відправки повідомлень пов'язаних з рахунком. Перелік Змінних
включаючи Стандартні:
· Номер рахунку
· Сума рахунку
· Реквізити рахунку - принцип формування змінної <реквізити розрахункового

рахунку>

-

Одер жувач

Сидор ов

І.П;

ЄДРПОУ

2489514979;

р

/

р

UA663515230000024009060014078
· Відправник рахунку
· Сума рахунку в національній валюті
· Номер розрахункового рахунку
· ЄДРПОУ (ОКПО)
· Підприємство
· Назва розрахункового рахунку.

З оплати з рахунку - для відправки повідомлень пов'язаних з оплатою рахунку.
Перелік Змінних включаючи Стандартні:
· Оплата за рахунком
· Сума рахунку в національній валюті
· Номер розрахункового рахунку
· ЄДРПОУ (ОКПО)
· Підприємство
· Назва розрахункового рахунку.

За накладною - для відправки повідомлень пов'язаних з накладної рахунку.
Перелік Змінних включаючи Стандартні:
· Номер рахунку
· Сума рахунку
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· Реквізити рахунку - принцип формування змінної <реквізити розрахункового

рахунку>

-

Одер жувач

Сидор ов

І.П;

ЄДРПОУ

2489514979;

р

/

р

UA663515230000024009060014078
· Відправник рахунку
· Сума рахунку в національній валюті
· Номер розрахункового рахунку
· ЄДРПОУ (ОКПО)
· Підприємство
· Назва розрахункового рахунку.

За контактом - для відправки повідомлень з режиму Маркетинг - Контакти і
нагадування. Перелік Змінних включаючи Стандартні:
· Ім'я
· Прізвище
· По батькові

З днем народження - для автоматичної відправки привітання з Днем
народження. Для налаштування Шаблону розсилки для привітання необхідно зайти в
пункт меню Налаштування - Параметри - Знижки - Вітання з днем народження.
Детальніше див. тут.
Перелік Змінних включаючи Стандартні:
· Ім'я
· Прізвище
· По батькові.

За ремонтом - для відправки повідомлень з режиму Документ - Ремонт. Перелік
Змінних включаючи Стандартні:
· Номер ремонту
· Сума ремонту
· Коментар стану товару ремонту
· Стан товару ремонту

Інформування

комітента - для відправки повідомлень постачальнику

(докладніше див. Інформування комітента). Перелік Змінних включаючи Стандартні:
· Найменування товару
· Артикул товару
· Сума постачальника проданого товару
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· Кількість проданого товару

Також, можна вибрати Дату створення повідомлення в разі необхідності (за
замовчуванням ставиться поточна дата).
При натисканні на кнопку Перевірити можна переглянути текст отриманого листа.
За бажанням, створений раніше шаблон можна відредагувати після натискання на
кнопку Змінити, або видалити, натиснувши на відповідну кнопку.
Варто зазначити, якщо обраний Вид розсилки - SMS-розсилка, то вікно буде мати
такий вигляд (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.6.4)

В даному вікні вводимо Назву, редагуємо (якщо необхідно) Дату створення,
вибираємо Мову шаблону масової розсилки і пишемо текст повідомлення в поле Зміст
Компанія Торгсофт®
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шаблону. Варто зазначити, що максимальна довжина смс-повідомлення 255 символів (в
залежності від використовуваних символів, максимальна довжина може бути менше). Також,
виберіть необхідний Тип розсилки:
Транслітерація. Для російської та української мов. Повідомлення, набране латиницею,
приблизно вдвічі коротше, ніж таке ж, набране кирилицею, відповідно повідомлення
стандартної довжини при використанні транслітерації може містити приблизно в два рази
більше тексту. Як приклад дивись Мал. 8.

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.0)

ВАЖЛИВО! Для того, щоб здійснювати р озсилку за допомогою SMS-р озсилки,
потр ібно бути клієнтом одного із сер вісів.
Якщо викор истовується р озсилка за допомогою Електр онного листа, то у Вас
повинен бути налаштований поштовий клієнт Microsof t Outlook, для кор ектної р оботи
р озсилки.

Шаблон Viber-розсилки
У разі вибору Вид розсилки - Viber, вікно шаблону розсилки матиме такий вигляд
(Мал. 9).
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.0)

Необхідно вибрати Тип Viber повідомлення:
· Транзакційне - це сервісні повідомлення, що не містять картинки, посилання,

рекламу і т.д., тобто має складатися виключно з тексту (це можуть бути повідомлення
про реєстрацію, код підтвердження, напр иклад, "Ваше замовлення № ...", "Ваш
р ахунок поповнено" і т.д.). Звер ніть увагу! Розсилка номер ів ТТН може бути р ізним
типом viber повідомлення. Напр иклад, повідомлення типу "Ваше замовлення № 1
відпр авлено до відділення Нової пошти у м. Хар ків, ТТН № ...." є тр анзакційне, а
повідомлення виду "Ваше замовлення № 1 відпр авлений. У нас нова поставка меблів"
- р екламним.
· Рекламне - можливість прикріплювати картинки і посилання в повідомлення. При

виборі такого типу повідомлення, вікно шаблону матиме вигляд (Мал. 10).
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.0)

В поле Зміст Viber (Мал. 10 (1)) записується текст повідомлення. Нижче вказуються
посилання на картинку (Мал. 10 (3)), яку ви хочете розмістити в повідомленні і посилання,
наприклад, на Ваш сайт (Мал. 10 (4)) у відповідних полях. Для того, щоб посилання на сайт
була активна, необхідно додати клікабельну кнопку, для цього заповнюємо поле Заголовок
кнопки (Мал. 10 (2)). Таким чином, в тексті повідомлення буде відображатися кнопка, після
натискання на яку можна буде перейти за вказаним Вами посиланням (Мал. 10 (4)). При
натисканні на дію Перегляд (Мал. 10 (5)), відкриється форма попереднього перегляду, в
якій можна подивитися як буде виглядати Ваше рекламне повідомлення, картинка і кнопка
(якщо вони є). А після натискання на кнопку у вікні попереднього перегляду, Ви можете
перейти за посиланням (для перевірки правильності зазначеного посилання). Після внесення
будь-яких змін в шаблон р озсилки, для поновлення попер еднього пер егляду, натискайте знову
дію Пер егляд.
Нижче виберіть або створіть Viber підпис (аналогічно смс розсилці).
Буває так, що у клієнтів не встановлено Viber, немає аккаунта Viber, відсутній інтернет
або телефон був вимкнений в період життя viber повідомлення, і щоб клієнт отримав ваше
повідомлення, можна налаштувати паралельно відправку повідомлення по смс. Для цього в
поле Довідправлення через SMS (Мал. 10 (7)) виберіть пункт Так. Після чого стане
доступним поле Зміст SMS і поле для вибору Смс підпису (Мал. 11).
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Мал. 11 (Версія програми 2020.4.0)

Таким чином, відправлення зазначеного повідомлення SMS відбудеться в разі статусу
viber повідомлення Помилка.
Після вказівки всіх необхідних параметрів, натисніть на кнопку Записати, створений
шаблон відобразиться в списку всіх шаблонів з відповідними іконками.
Вибираємо СМС-підпис або створюємо новий після натискання на кнопку Додати

.

Після вказівки всіх необхідних параметрів, натисніть на кнопку Записати, створений шаблон
відобразиться в переліку всіх шаблонів з відповідними іконками.

Налаштування SMS-розсилки.
Після того, як створили шаблон, переходимо у вкладку Масові розсилки. Тиснемо
Додати (F4), відкриється вікно Масова розсилка, в якому потрібно вказати Дату розсилки,
Час, написати опис даної розсилки, вибрати шаблон зі списку, або створити новий,
натисканням на кнопку Додати (F4) (Мал. 12).
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Мал. 12 (Версія програми 2020.6.4)

Якщо обраний шаблон SMS-розсилки, то відкриються додаткові поля: СМС-сервіс вибираємо той, клієнтом якого є. Детальніше див. тут і далі вибираємо акцію в поле До
акції, якщо розсилка буде ставитися до акції, яка була створена раніше. Якщо ж немає акції,
то поле залишаємо порожнім. Після заповнення всіх полів, необхідно натиснути на кнопку
Записати.

Налаштування Viber-розсилки аналогічно смс-розсилці, лише необхідно обрати
відповідний шаблон масової розсилки та смс сервіс (TurboSms Viber).
Час доставки (не обов'язково) - дата і час відправки даної розсилки з того сервісу, куди
вручну з Торгсофт сталася відправка даної розсилки; якщо час не вказано, то відправка на
сервіс відбудеться з програми (після ручної відправки з Торгсофт) і відразу миттєво з сервісу
кінцевим клієнтам.
Після формування розсилки, переходимо у вкладку Масові розсилки, після натискання
на кнопку Відправити повідомлення

, буде відправлено на електронні адреси, або

телефони, які увійшли в цю розсилку клієнтів.
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, в рядку опису даної розсилки, а

в поле Повідомлення масової розсилки ми бачимо наступні значення:
- Кому
- Електронна адреса
- Телефон
- Змінив
- Опис результату відправки
- Час фактичної відправки
- Ціна (тільки для SMS)
Якщо є якесь повідомлення, яке не доставилося, то в рядку опису даної розсилки буде
стояти червона галочка

. Для того, щоб відправити всі недоставлені повідомлення,

потрібно вибрати необхідні розсилки (якщо їх декілька) і натиснути на кнопку Надіслати
недоставлені

. Для того, щоб оновити статус повідомлень, потрібно в полі

Повідомлення масової розсилки, натиснути на кнопку Оновити статус відправки

.

Повідомлення, які можна відправляти повторно мають помаранчевий фон.
Також, є можливість здійснювати розсилку через форму Торгівля з випискою рахунку
в пункті меню Документ. Форма для відправки повідомлень через Торгівлю з випискою
рахунку має свої шаблони. Для створення нового шаблону повідомлення для Рахунку,
натискаємо на кнопку Додати (F4)

(надалі, можна вибрати зі списку потрібний).

Відкриється вікно налаштування шаблону масової розсилки, воно налаштовується так само,
як описано вище, тільки тут можна вставити додаткові змінні. Після створення шаблону для
Торгівлі з випискою рахунку, в поле Текст повідомлення вставляється то, що було
створено в шаблоні, також Ви маєте можливість додати туди щось своє. При відправленні
нового повідомлення, буде підставлятися попередній шаблон. Можна вибрати шаблон з
Довідника, також там можна створити новий, після натискання на відповідну кнопку.
У Торгівлі з випискою рахунку, після активації додаткової функції Масова розсилка
SMS і e-mail, з'являється вкладка Відправлені повідомлення. В якій ми можемо
переглянути всі відправлені повідомлення. Також є можливість вибрати клієнта і відправити
повідомлення повторно, натисканням на кнопку Надіслати повідомлення повторно
оновити статус відправки натисканням на кнопку

, або

. У нижній частині вікна

відображається текст повідомлення.
До переваг відправки повідомлень з Торгівлі з випискою рахунку можна віднести:
- підтримка з клієнтом зв'язку;
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- немає потреби витрачати час на дзвінок, відволікати клієнта від своїх справ, а просто
відправити повідомлення, яке збережеться у нього в телефоні / електронній пошті і він в
будь-який зручний для себе час зможе прочитати його;
- автоматизуючи процес, відправляючи повідомлення - клієнт завжди буде в курсі про
стан рахунку;
- відправляти SMS-повідомлення, що рахунок оплачений, або написати будь-який
текст, що стосується його рахунку не виходячи з даного режиму;
- також можна відправити клієнту суму до оплати за цим рахунком;
- повідомлення про відправлення товару і т.д.

Масова розсилка на декількох мовах.
За допомогою розсилки на декількох мовах Ви можете відправляти клієнту
повідомлення на тій мові, на якій йому буде зручніше.
Для того, щоб створити масову розсилку на декількох мовах, необхідно включити
перемикач Шаблони мовної розсилки (Мал. 13)

Мал. 13 (Версія програми 2020.6.4)
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Після включення даного перемикача, стає доступною вкладка Шаблони мовної
розсилки (Мал. 14).

Мал. 14 (Версія програми 2020.6.4)

Для додавання необхідних шаблонів натискаємо кнопку Додати

. Після чого

відкриється вікно Шаблон масової розсилки, в якому вибираємо необхідний мовний
шаблон з раніше створених або після натискання на кнопку Додати
створюємо новий шаблон.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

(Мал.15 (1)),

1631

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 15 (Версія програми 9.3.8)

Записуємо текст шаблону, наприклад, українською мовою. Далі в поле Мова шаблону
масової розсилки (Мал. 15 (2)) необхідно зі списку вказати відповідну мову або створити
нову після натискання на кнопку Додати

. Зберігаємо шаблон кнопкою Записати

.

Вказуємо створений шаблон і тиснемо Вибрати.
Далі додаємо шаблон на іншій мові (наприклад, російською). Таким же чином
створюємо шаблон, тільки текст записуємо російською і в поле Мова шаблону масової
розсилки вказуємо (додаємо) Російська. Зберігаємо шаблон кнопкою Записати
Після того, як шаблони будуть створені і додані в розсилку, тиснемо кнопку Записати
(Мал. 14). Буде створена масова розсилка з декількома мовами. Така розсилка позначена
іконкою

.

Для вказівки мови клієнту, необхідно в Картці клієнта - закладка Інше в поле Мова
масової розсилки (Мал. 16 (1)) необхідно вказати потрібну мову. Таким чином, при
відправленні масової розсилки на декількох мовах, клієнтові прийде лист саме на тій мові,
яка вказана в його картці. Вар то зазначити, що якщо в масову р озсилку на декількох мовах
доданий клієнт, у якого в кар тці товар у не заповнене поле Мова масової р озсилки або
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вказано ту мову, якої немає в р озсилці, повідомлення даному клієнту відпр авлено не буде.
Після створ ення масової р озсилки відобр азиться відповідне вікно, яке повідомить Вас пр о
те, хто з клієнтів не має відповідної мови масової р озсилки або шаблону.

Мал. 16 (Версія програми 9.3.8)

Аналіз масової розсилки.
Даний пункт меню дозволяє зробити аналіз ефективності масової розсилки і
подивитися, хто взяв участь в певній розсилці і хто скористався запропонованими
пропозиціями (наприклад, була акція на певний товар).
Насамперед можна встановити Період проведення акції, вказати Центр обліку та
скористатися фільтрами: Масова розсилка, Партнер-реферер, Регіон, Співробітник
реферера (Мал. 17).
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Мал. 17 (Версія програми 2022.0.0)

Для більш точного пошуку можна скористатися фільтром Вибрати всіх клієнтів, які за
період аналізу зробили: не більше або не менше придбань і встановити поріг
спрацьовування фільтру. Відповідно до зазначених параметрах буде відображатися
інформація.
· Дане вікно відображає наступну інформацію:
· Найменування - ПІБ клієнта
· Електронна адреса
· Телефон
· Штрих-код - картки клієнта
· Виручка реалізацій
· Дата видачі дисконтної карти
· Кількість покупок
· Сума реалізацій
· Адреса

При натисканні на кнопку Картка клієнта

- відкриється вікно картки виділеного

клієнта.
При натисканні на кнопку Блокування / Розблокування дисконтної карти

- є

можливість заблокувати або розблокувати дисконтну карту виділеного клієнта.
При натисканні на кнопку Перерахувати собівартість

- є можливість перерахувати

собівартість.
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- відкриється вікно

створення масової розсилки (Мал. 18).

Мал. 18 (Версія програми 9.3.8)

У Вас також є можливість додавати клієнтів до розсилки повідомлень з пункту
головного меню Маркетинг - Клієнти. Натисканням на кнопку Додати в масову розсилку
, клієнта буде додано до розсилки, яку ви оберете, після натискання на цю кнопку.
Аналогічним способом можна здійснити масову розсилку з пункту меню Маркетинг Склад сім'ї, що зручно для привітання клієнтів з Днем народження. Варто відзначити, що є
можливість встановити нагадування при вході в програму про Дні народження.

SMS і Viber сервіси
Для того, щоб здійснювати розсилку за допомогою SMS або Viber розсилки, потрібно
бути клієнтом одного із сервісів:
·

TurboSms. Буде потрібно Логін і Пароль SQL-шлюзу. Необхідно вр ахувати, що
логін в Тур боСмс може бути тільки цифр о-буквеним і не містити знаків "+ - =! ~.," і
інших спец. символів, а також не р екомендується викор истовувати e-mail в якості
логіна до даного сер вісу.
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Мал. 19 (Версія програми 2020.4.0)

Звер ніть увагу! У р азі, якщо чер ез TurboSMS не р обити р озсилки з викор истанням API
пр отягом 6-ти місяців, то TurboSMS відключить спосіб підключення SQL. Для відновлення
р оботи р озсилки, необхідно в особистому кабінеті включити даний спосіб підключення
(Мал. 20) .

Мал. 20

·

Epochta (сайт для Тимчасово окупованих територій України), (сайт для України).
Вводимо Публічний і приватний ключі, Час життя повідомлення вводити не
обов'язково.

Версія 2022
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Мал. 21 (Версія програми 2020.4.0)

Поле Вибір маршруту ePochta (для України і Тимчасово окупованих територій
України). Для країн, крім України і Тимчасово окупованих територій України, маршрут
вибирається в настройках особистого кабінету ePochta. Вибір маршруту через API тільки для
України і Тимчасово окупованих територій України.
По Україні існує три маршрути відправки:
o Національний (маршрут з реєстрацією імені) - для відправки смс через цей маршрут
потрібно перед відправкою смс зареєструвати ім'я відправника у оператора України
через особистий кабінет смс-сервісу https://atomic.center/sms/senders (реєстрація
безкоштовна).
o Sim-канал - дозволяє направляти смс абонентам України без попередньої реєстрації
імені відправника, але з його заміною на довільний номер телефону або випадкове
слово (наприклад, info). Даний канал не гарантує доставку і можливі затримки за
звітами.
o Маршрут без реєстрації імені - дозволяє використовувати персональне ім'я
відправника без попередньої реєстрації його в операторів України. Даний варіант
дорожчий, але дозволяє не реєструвати заздалегідь ім'я відправника і відправляти
смс.
Для Тимчасово окупованих територій України теж три маршрути відправки:
o Прямий - відправляти смс по прямому каналу до схваленого літерним ім'ям (потрібна
реєстрація імені).

Компанія Торгсофт®
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o Фікс. ім'я - відправити смс на Мегафон, Білайн, Теле2 і МТС з підмінне на
стандартне фіксоване буквене ім'я загального характеру.
o Непрямий - відправити смс по не прямому каналу, з підміною заданого імені
відправника на довільний номер телефону.
·

AlphaSMS. Ключ, який можна отримати в свого облікового запису на сайті
https://alphasms.ua/ в розділі Настройки-API. В поле Адреса підключення можна
прописати іншу адресу підключення (до сервісу партнеру) для використання
розсилок.

Мал. 22 (Версія програми 2022.0.8)

·

СМС-центр (сайт для Тимчасово окупованих територій України), (сайт для
України). При створенні облікового запису на сайті необхідно дочекатися
підтвердження імені відправника від сервісу, для України необхідно поставити
галочку Зар еєстр увати ім'я для Укр аїни на знижений тар иф за національною
тр афіку і заповнити всі необхідні поля і потім ще раз дочекатися підтвердження.

o для МТС (Vodafone) - для відправки рекламних, масових або комерційних
повідомлень необхідно укласти договір. Детальніше див. тут. Якщо Ви відправляєте
поодинокі повідомлення, то Вам потрібно лише надати документи на Торгову марку /
Товарний знак / Домен на support@smsc.ua для оператора Vodafone;
o Київстар працює без відправлення документів
Оператор, через якого йде відправка визначається по телефону одержувача.
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Мал. 23 (Версія програми 2020.4.0)

·

Nikita Online (для Киргизії). Для валідації підпису необхідно заповнити форму, яку
надає техпідтримка сервісу. Ім'я відправника повинно бути не більше 11 символів і
містити тільки букви латинського алфавіту (великі і / або маленькі), а також знаки
"підкреслення", "дефіс", "точка", "пробіл".

Мал. 24 (Версія програми 2020.4.0)

Для того, щоб здійснювати розсилку за допомогою Viber, потрібно бути клієнтом
сервісу TurboSMS Viber.
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Мал. 25 (Версія програми 2020.4.0)

Токен HTTP API авторизації береться з особистого кабінету TurboSMS (Мал. 26).

Мал. 26

Аналітика Viber розсилки
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Для категорії розсилки Viber доступно ведення статистики переходів, а також
відображення

процентного

співвідношення

по

статусах

повідомлень

Доставлено,

Прочитано і Перехід за посиланням щодо загального числа повідомлень в розрізі обраної
масової розсилки (Мал. 27).

Мал. 27 (Версія програми 2020.8.0)

Значення в колонках вважаються на основі кількостей повідомлень з відповідними
статусами в масову розсилку з категорією Viber за наступним принципом:
· Доставлено % = (кількість повідомлень зі статусами "доставлено" + "прочитано" +

"перехід за посиланням" * 100) / загальне число повідомлень в масову розсилку.
· Прочитано % = ( "прочитано" + "перехід за посиланням") * 100 / загальна кількість

повідомлень
· Перехід за посиланням % = "перехід за посиланням" * 100 / загальна кількість

повідомлень.
У таблиці Повідомлення масової розсилки в колонці Телефон відображаються іконки
статусів Відправлено, Доставлено

, Прочитано

і Перехід за посиланням

, а

також відображається відповідний статус обраного повідомлення на панелі станів.
За допомогою фільтра Статус Viber повідомлення можна відобразити повідомлення в
залежності від обраного значення в фільтрі:
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· Не відправлено - всі повідомлення, які не були доставлені з якихось причин,

наприклад, якщо користувач не зареєстрований в Viber або заблокував прийом
повідомлень. Тобто відображаються всі повідомлення масової розсилки, які мають
статуси відмінні від Відправлено, Доставлено, Прочитано і Перехід за посиланням.
· Відправлено - повідомлення зі статусом відправлено, Доставлено, Прочитано,

Перехід за посиланням.
· Прочитано - повідомлення зі статусами Прочитано, Перехід за посиланням.
· Доставлено - всі повідомлення які мають статус доставлено, Прочитано, Перехід за

посиланням.
· Перехід за посиланням - зі статусом Перехід за посиланням.

8.14

Політика оптових цін
Політика оптових цін дозволить встановити різну націнку на вид товару в залежності

від придбаної кількості. Це дозволяє вибудувати більш гнучку цінову політику, залучати і
працювати не тільки з роздрібними клієнтами, а й з оптовими. Наприклад, можна продавати
шурупи поштучно для прикручування полички, можна десятками, щоб прикрутити плінтус, а
можна сотнями, якщо планується масштабний ремонт і в залежності від придбаної кількості
буде відповідна ціна. Також це дозволить робити подібні пороги переходу тільки для
обраних видів товару і друкувати прайс-лист для клієнтів.
Після активації платної функції Політика оптових цін, необхідно зайти в пункт
головного меню Налаштування - Параметри - закладка Облік і в поле Переходити від
роздрібних

цін

до

оптових

залежно

від

кількості

потрібно

вибрати

пункт

Використовувати політику оптових цін. Після чого, натиснути на кнопку Записати і
перезавантажити програму Тор гсофт.
Після активації даної функції, по-замовчуванню не будуть діяти знижки клієнта і
Політика знижок на товар, який потрапляє в Політику оптових цін. Для того, щоб
Поширювати знижки на оптові продажі необхідно встановити відповідний перемикач в
пункті меню Налаштування - Параметри - Знижки - напроти Налаштування умов
продажів "Удосконалений", натиснути на кнопку Налаштування - у вікні Налаштування
вдосконаленого режиму встановити перемикач Поширювати знижки на оптові продажі.
Після перезапуску в пункті меню Маркетинг з'явиться пункт - Політика оптових цін.
При натисканні на цей пункт, відкриється однойменне вікно, розділене на дві частини. У
верхній частині необхідно вказати кінцеву гілку дерева виду товару (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

До даної гілки повинні належати товари, на які буде поширюватися політика оптових
цін, на підлеглі види вона не буде поширюватися. Додати гілку дерева можна після
натискання на кнопку Додати

в верхній частині вікна. Відкриється форма Політика

оптових цін, де за допомогою списку або довідника, необхідно вказати інформацію, про
гілку дерева з товарами, яка Вас цікавить. Після вибору такої гілки, необхідно натиснути на
кнопку Записати.
У нижній частині вікна створюються так звані пороги спрацьовування оптової ціни.
При натисканні на кнопку Додати

Компанія Торгсофт®
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переходу. В поле Назва потрібно ввести назву порога, в поле Кількість - вказати кількість
товару, яка буде в формі Реалізація, для спрацьовування даного порогу. В поле Націнка /
Знижка,% - необхідно вказати Націнку на товар від облікової (закупівельної) ціни або
Знижку від роздрібної ціни в залежності від обраного Методу формування ціни (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Після заповнення всіх полів, натисніть на кнопку Записати. Таким же чином,
користувач може створити стільки порогів переходу, скільки йому необхідно. При
натисканні на кнопку Сформувати оптові ціни

Версія 2022
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товари вказаної групи (напр иклад, пр и покупці 5 кур точок - це буде др ібний опт, знижка на
нього буде становити допустимо 15%, пр и купівлі 10 кур точок - сер едній опт, знижка 30%
, пр и покупці 20 кур точок - великий опт, знижка 40%) . При натисканні на кнопку Друк
оптового прайс-листа

- сформується друкована форма звіту, в якій буде міститися

інформація про назву товару і від якої кількості одного товару на формі Реалізація буде діяти
та чи інша ціна.
Якщо користувач не хоче, щоб оптові ціни сформувалися на весь існуючий товар, що
належить даній групі, то для цього йому потрібно зайти в режим Склад - Стан складу. Після
чого, знайти товар, що цікавить і подвійним кліком миші викликати картку цього товару. У
вікні потрібно натиснути на кнопку Оптові ціни

. При натисканні на цю кнопку,

відкриється вікно Оптовий прайс-лист (Мал. 3).

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

При натисканні на кнопку

можна сформувати існуючі оптові ціни на даний товар.

Також є можливість після натискання на кнопку
натискання на кнопку

- видалити виділену оптову ціну, після

- можна видалити всі оптові ціни. Крім того, є можливість

скорегувати отриману оптову ціну вручну, клікнувши мишкою на ціну в колонці Оптова
ціна і ввести з клавіатури потрібну ціну. Після всіх коригувань, досить просто закрити
форму Оптовий прайс-лист для вступу всіх змін в силу. При оприбуткуванні нового товару,
таким же чином встановлюються оптові ціни.
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При реалізації товару, дана функція буде підставляти ціну за товар, встановлену за
допомогою Політики оптових цін в залежності від кількості товару, що купується і
політики оптових цін на дану кількість.
Довідка! Ціни політики розповсюджуються на всю торговельну мережу. Навіть якщо в
одного товару роздрібна ціна на різних центрах обліку є різною, то оптова ціна від політики
оптових цін буде одна.
Зверніть увагу! Можна заборонити перехід до оптових цін на поточному центрі обліку.
Для цього необхідно активувати налаштування в пункті меню Налаштування - Торгова
мережа - Центр обліку (вкладка Налаштування) - Заборонити перехід до оптових цін в
залежності від кількості товару - дозволяє заборонити перехід до оптових цін на поточному
центрі обліку як при встановленій кількості в картці товару, так і при функції Політика
оптових цін.
Варто зазначити, що політику оптових цін можна додати на етикетку, для цього
необхідно налаштувати шаблон друку етикеток. Більш докладно про те, як додати необхідні
поля на етикетку див. тут.

8.15

Складський облік за форматом Ф1-Ф2
Складський облік за форматом Ф1-Ф2 дозволяє розділяти прихідні накладні за

формою. Тобто при оприходуванні вказується до якого типу належить накладна - Ф1
(офіційна поставка) або Ф2 (неофіційна). Ця функція буде корисна тим, хто працює на
загальній системі оподаткування з використанням фіскального реєстратора і повинен
контролювати залишки товару офіційними документами.
Насамперед, що необхідно зробити після активації даної функції, зайти в пункт
головного меню Налаштування - Параметри - Склад - і встановити Метод збирання
складу Ф1 (Мал. 1):
· Динамічний
· Статичний

Пр и статичній збір ці складу, стан складу збер ігається в окр емій таблиці і
змінюється пр и зміні складських документів (склад збир ається набагато швидше, ніж пр и
динамічній збір ці. Рекомендується) .
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

В такому випадку, при оприходуванні товару весь товар повинен бути фіскальним.
Іншими словами в налаштуванні виду товару, на кожній гілці дерева повинна стояти ознака
фіскальності (Мал 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

При створенні "шапки" прихідної накладної, потрібно вказати, який товар буде
міститися в створюваній накладній Ф1 або Ф2 (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо один і той же товар був оприбуткований по формату Ф1 і за форматом Ф2, то в
стані складу він буде відображатися в сумарній кількості.
На формі Склад - Стан складу Ф1 (Мал. 4) буде відображатися лише та кількість
товару, яка була оприбуткована в форматі Ф1.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Кількість товару на складі Ф1 - це різниця між кількістю товару за всіма прихідними
накладними з формою обліку Ф1 і кількістю реалізованого товару через фіскальний
реєстратор.
Іншими словами, якщо товар був приходуваний по формату Ф1, а потім був проданий
через фіскальний реєстратор, то в такому випадку, кількість цього товару на формі Стан
складу Ф1 зміниться. Дана форма є опорною інформацією для підприємця, про те скільки
товару повинно бути на полицях в разі несподіваної перевірки.
Вар то зазначити, що якщо до моменту активації опції Складський облік за
фор матом Ф1-Ф2 товар пр одавався чер ез фіскальний р еєстр атор , то він буде на складі Ф1
у від'ємній кількості
Для коригування кількості товару на складі Ф1, необхідно виділити товар мишею і
натиснути комбінацію клавіш CTRL + SHIFT + ALT + E (англійською). При натисканні на
цю комбінацію клавіш відкриється форма Змінення кількості товару за складом Ф1 (Мал.
5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

В поле Кількість на складі, можна вказати необхідну кількість даного товару для
відображення на формі Стан складу Ф1. В поле Користувач буде вказано, який користувач
(власник, товарознавець, продавець) змінив кількість. Після внесення змін, необхідно
натиснути на кнопку Записати. Кількість товару буде змінено.
На закладці Коригування (Мал. 6) можна переглянути всі зміни кількості товару,
зроблені за весь час за датою, зазначеної в поле Стан на дату.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)
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У відповідних колонках буде вказано дата та час зміни, назва товару, кількість до
зміни, кількість зміни, кількість після зміни, користувач, який зробив цю зміну.
Для видалення такої зміни, необхідно натиснути комбінацію клавіш CTRL + SHIFT +
ALT + D. Відкриється вікно з підтвердженням видалення обраної зміни. Необхідно
підтвердити, натиснувши на кнопку Так. Запис з закладки Коригування буде видалено, на
закладці Склад Ф1 буде відображатися колишня кількість товару.
На формі Стан складу Ф1 доступний фільтр по Центру (об'єкту) обліку. Можна
вибрати число і переглянути стан на дату за допомогою поля Стан на дату. Є також звичний
нам Фільтр по товару і Фільтр за кількістю товару - де можна вибрати:
- Весь товар
- Товар в наявності
- Тільки з нульовою кількістю
- Тільки з негативним кількістю
- Тільки з нульовою і негативною кількістю.
Також в цій формі доступна кнопка Перерахувати собівартість
на яку буде проведений перерахунок собівартості відповідно. Кнопка

, після натискання
відповідає за друк

стану складу.
За допомогою цієї додаткової функції Вам буде дуже легко стежити за станом складу
за форматом Ф1-Ф2 і бути готовим будь-якої миті до перевірки, а також стежити за
товаром, який знаходиться в залі.

8.16

Розрахунок зарплати

Переглянути відео по налаштуванню опції можна за посиланням

:

Частина 1. Активація опції - посилання ;
Частина 2. Налаштування центрів обліку - посилання ;
Частина 3. Налаштування посади - посилання ;
Частина 4. Перезмінка та налаштування ролі - посилання ;
Частина 5. Планування - посилання ;
Частина 6. Налаштування виплати за посадою - посилання ;
Частина 7. Платіжна відомість (як видати зарплатню) - посилання ;
Частина 8. Робота (авансування, премії та штрафи) - посилання .
Можливості програми для обліку зарплати в Тор гсофт:
- Контроль приходу / виходу співробітників потрібен не тільки для дотримання
дисципліни, а й для захисту від несанкціонованого доступу кого-небудь в систему;
- Складання графіку роботи і його автозаповнення за фактом виходу співробітника;
- Автоматичне нарахування відсотків і премій від продажів;
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- Автоматичний розрахунок зарплати і авансу;
- Різні комбінації доплат для мотивації співробітників і інші методи заохочення;
- Система штрафів продавців і інші фінансові санкції (утримання недостачі та ін.);
- Колективна мотивація в магазині. Як організувати роботу магазину так, щоб особиста
вигода кожного співробітника залежала від успіху колективної роботи. Наставництво і
робота стажистів;
- Плани продажів - індивідуальні і колективні;
- Облік персональних даних співробітників і особисте досьє - допомагає в плануванні і
розподілі штату;
- Друк зарплатних відомостей і архів виплат.
Режим роботи Розрахунок зарплати для зручності використання розділені на кілька
пунктів:
· Налаштування;
· Планування;
· Робота;
· Платіжна відомість;
· Рейтинг співробітників;
· Архів розрахунку зарплати;
· Питання - відповідь;
· Мій розрахунковий лист.

Обмеження користувача по центрам обліку діє на такі форми режиму Розрахунок
зарплати:
1. Планування:
- графік роботи, план продажів, план особистих продажів - в розшифровці тільки
дозволені для користувача торгові точки;
- журнал роботи бригад і журнал роботи співробітників - в списку співробітників тільки
ті, у яких є посада на дозволених торговий точках.
2. Робота:
- список співробітників обмежений тільки тими, у яких є посада на дозволених
торгових точках;
- авансування відображається і доступне до створення тільки для співробітників, які
працюють на дозволених торгових точках;
- досьє не обмежене центрами обліку.
3. Платіжна відомість:
- платіжні відомості по всіх торгових точках доступні всім;
Компанія Торгсофт®
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- якщо в списку торговельних точок відомості є дозволена для користувача, то
відомість доступна для користувача;
- список співробітників обмежується тільки тими, хто працює на дозволених торгових
точках.
4. Рейтинг співробітників.
5. Налаштування (при додаванні посади доступний повний список співробітників).
8.16.1 Налаштування
Для початку ведення обліку зарплат співробітників, необхідно налаштувати програму.
Для цього необхідно зайти в пункт меню Розрахунок зарплати - Налаштування.

На закладці Торгова точка необхідно створити торгові точки, які будуть
відповідати центрам обліку в програмі (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

На формі редагування Торгова точка на закладці Загальні (Мал. 2) у відповідних
полях за допомогою списку потрібно вибрати:
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Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

1) Центр обліку, якому відповідає торгова точка;
2) Спосіб розрахунку виторгу і виручки:
· По проданих товарів - в розрахунку виторгу і виручки беруть участь всі

відвантажені товари;
· За оплаченими товарами - для коректного розрахунку виторгу і виручки повинен

бути встановлений режим роботи з VIP-клієнтами Часткова розшифровка по
товару (Налаштування - Параметри - VIP). Важливо! Не викор истовуйте спосіб
р озр ахунку За оплаченими товар ами, якщо відбуваються пр одажі в р ежимі
Тор гівля з випискою р ахунку, тому що ці пр одажі не потр аплятимуть в план
пр одажів і, відповідно, за цими пр одажу не буде ніяких нар ахувань співр обітникам.
3) Метод обліку роботи продавців:
- Бригадна робота - при такому виді роботи кілька продавців працюють одночасно, а
реалізації реєструються на бригаду. У кожного продавця в бригаді є «коефіцієнт участі в
бригаді», відповідно до якого розраховується бригадна премія;
- Індивідуальна робота - бригада складається з одного продавця;
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- Бригадна робота з урахуванням особистих продажів - кілька продавців працюють
одночасно, але для кожної реалізації потрібно сканування бейджа продавця. Метод
розрахунку бригадної премії використовується як для звичайної бригадної роботи, але можна
побудувати рейтинг роботи продавців в бригаді.
4) Спосіб розрахунку оплати за вихід в бригаді:
- За фактом реєстрації в бригаді - реєстрація бригади за дією Нова зміна на формі
Реалізація та Торгівля з випискою рахунку в відповідну зміну;
- За фактом реєстрації бригади + хоча б один продаж в зміну - реєстрація бригади за
дією Нова зміна і хоча б одна реалізація для цієї бригади в відповідну зміну.
Перемикач Обов'язкова реєстрація бригади в ТВС. Якщо перемикач активний, то в
режимі Торгівля з випискою рахунку при створенні рахунку і комерційної пропозиції буде
відбуватися перевірка реєстрації бригади: коли бригада не зареєстрована, то буде
відображено вікно про необхідність реєстрації бригади.
5) Спосіб розрахунку бригадної премії:
- % від виторгу - % від суми виторгу в складі кожної бригади, помноженого на
коефіцієнт участі продавця у відповідній бригаді;
- % від прибутку - % від суми прибутку в складі кожної бригади, помноженої на
коефіцієнт участі у відповідній бригаді;
- % від виторгу з обмеженням по ціні товару - в цьому випадку виторг
розраховується за формулою: якщо ціна продажу товару не перевищує розмір обмеження
ціни товару, то виторг збільшується на ціну товару, якщо ціна продажу товару перевищує
суму обмеження - виторг збільшується на розмір обмеження;
- % від ціни товару - % доплати встановлюється для діапазону ціни товару;
- не розраховувати премію.
6) Доплата до бригадної премії. Вар то зазначити, що в р азі, якщо Спосіб р озр ахунку
бр игадної пр емії встановлений Чи не р озр аховувати, то Доплата до бр игадної пр емії
р озр аховуватися не буде.
- доплата за видами товару - доплата за видами товару розраховується на підставі
доплат, встановлених в Виді товару. Для продавця нараховується відповідно до його
коефіцієнта участі в бригадній премії. Якщо продавець не бере участі в бригадній премії
(коефіцієнт участі в бригадної премії 0), доплата за продаж товару для нього не
розраховується;
- доплата від ціни товару;
- не використовувати доплати.
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Якщо встановлений Спосіб розрахунку бригадної премії - Відсоток від ціни товару,
або в Доплата до бригадної премії - Доплата за видами товару, слід заповнити у вкладці
Доплата від ціни товару необхідні дані. Для початку створіть Групу цін після натискання
на кнопку Додати

, введіть назву Групи премії за ціною товару і натисніть кнопку

Записати. Виберіть зі списку створену групу цін, потім в лівій частині вікна виберіть вид
товару, якому буде призначатися премія від ціни товару і натисніть кнопку Додати

.У

вікні введіть значення Ціна від і Ціна до, вкажіть зі списку Вид премії (відсоток або сума), а
також Розмір премії, після чого натисніть кнопку Записати. Премія від ціни товару
прив'язана до виду товару даного Центру обліку. Надалі, премія може нараховуватися
співробітникам у яких буде Спосіб нарахування зарплати:
Бригадна премія - премія за продаж товару, розрахована відповідно до способу
розрахунку бригадної премії Торгової точки до якої відноситься посада.
Доплата від ціни товару - доплата від ціни товару за особисто продані товари.
Якщо Спосіб розрахунку бригадної премії встановлений, або Відсоток від виторгу,
або Відсоток від виручки - обов'язково потрібно заповнити поля Відсоток премії при
виконанні плану продажів і Відсоток премії при невиконанні плану продажів.
При Спосіб розрахунку бригадної премії - Виторг з обмеженням по ціні товару
обов'язково завдання максимальної ціни товару і % премії та % премії.
Перемикач Обов'язкова реєстрація бригади в Виробництві. При активному
перемикачі, в режимі Виробництво всі операції будуть прив'язані до бригади і будуть
враховуватися при розрахунку зарплати.
Перемикач Віднімати бонуси, які були нараховані клієнту. Рекомендується
увімкнути перемикач!, так як це позбавить користувача від "подвійних" виплат продавцю:
перший раз при купівлі товару, продавцю буде вестися розрахунок зарплати від повної ціни
товару, а другий раз, коли клієнт розплатиться нарахованими бонусами, продавцеві буде
вестися розрахунок зарплати від повної ціни товару, незалежно від того, що в касу надійшли
гроші не за повну ціну товару.
Розглянемо на прикладі як це працює.
Проводимо реалізацію товару з нарахуванням бонусів клієнту при включеному
перемикачі.
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Потім заходимо в пункт меню Розрахунок зарплати - Планування - вкладка План
продажів - поле Виторг фактичний (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Необхідно створити план в який входитиме поточна оплата з рухом бонусів і виконати
розрахунок.
Для того, щоб побачити різницю, знімаємо галочку з перемикача Віднімати бонуси,
які були нараховані клієнту і виконуємо дії, описані вище (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Порівнявши обидва малюнка видно, що різниця "Виторг фактичний" = 303,3.
Подивитися, кому були нараховані ці бонуси можна в пункті меню Аналіз - Аналіз
руху бонусів (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Перемикач Продажі системного продавця розподіляти між співробітниками
бригади. При включеному перемикачі всі продажі системного продавця з ШК 000000000000
розподіляються між продавцями, які продавали з ним в бригаді. Розподіл ведеться
відповідно до коефіцієнта участі в бригаді.
На закладці Додатково є можливість встановити Автоматичне створення посади для
участі в бригаді.
При реєстрації бригади, в складі якої є співробітник, у якого немає посади на торговій
точці з дозволом участі в бригаді, для такого співробітника при реєстрації бригади буде
автоматично створена посада з дозволом участі в бригаді, з відповідною зарплатою для
посади і ознакою участі в бригадної премії .
В іншому випадку, реєстрація бригади в складі якої є співробітник, у якого на торговій
точці немає посади з дозволом участі в бригаді неможлива.
Для кожної торгової точки, з якої проводиться реалізація, обов'язкове завдання змін
(права верхня частина вікна), або вкладка Зміни (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Для зміни встановлюється час початку зміни і час закінчення зміни. Також
встановлюється тривалість зміни, яка не обмежена періодом між часом початку і часом
закінчення зміни і може становити будь-який часовий інтервал в межах доби. Також можна
вибрати Понаднормова зміна або звичайна. Понаднормова - заборонена автоматична
реєстрація в цю зміну. Для такої зміни може бути вказаний окремий спосіб нарахування
заробітної плати: оплата за понаднормові години або оплата за понаднормовий вихід.
Для роботи співробітника на торговій точці, необхідно створити Посаду (ліва нижня
частина вікна). У співробітника на кожній торговій точці може бути кілька посад.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Вказуємо Співробітника у відповідному полі, Посаду, потім встановлюємо дату
початку роботи на посаді і дату закінчення роботи за посадою (якщо необхідно).
При створенні посади (Мал. 7) необхідно встановити:
Спосіб розрахунку відпрацьованого часу:
· За тривалістю зміни - тривалість зміни проставиться ТІЛЬКИ для запланованих

виходів.
· За журналом роботи співробітників
· За журналом роботи бригад

Поле Позначення для графіка - призначене для сортування співробітників в графіку
робіт.
1) Робота в нічну зміну - ця функція дозволяє співробітнику проводити реєстрацію
виходу на наступний день. Не варто цю функцію застосовувати для співробітників, що
працюють не в нічну зміну, тому зареєструвавши прихід в один день, а вихід в інший - вони
собі збільшать відпрацьований час;
2) Не бере участь в плануванні графіка роботи - це може бути тимчасовий працівник,
відображення якого в графіку - заважає;
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3) Дозволено участь в бригаді - реалізація неможлива для посад, які не беруть участі в
бригаді;
4) Бере участь в бригадній премії (недоступно, якщо в торговій точці встановлено
«Не розраховувати бригадну премію») - якщо посада бере участь в бригадній премії, її
коефіцієнт участі в бригаді розраховується за формулою: 1 / к-ть посад в бригаді, що беруть
участь в бригадної премії. Якщо посада не бере участь в бригадної премії - коефіцієнт її
участі в бригаді дорівнює 0;

Створення зарплати посади
У посади може бути одночасно кілька видів розрахунку зарплати:
1) ставка - фіксована ставка за місяць (період);
2) ставка за вихід - ставка за вихід в складі бригади в зміну;
3) годинна ставка;
Оплата за годину і за вихід можуть бути викор истані як понаднор мова зар плата;
4) бригадна премія - розраховується відповідно до методу, який встановлено в
торговій точці;
5) індивідуальний %, що розраховується за такими методами:
а) Для посади з дозволом участі в бригаді:
- від виторгу бригади.
- від прибутку бригади. Якщо налаштований такий вид нарахування, то не
рекомендується продавати товари нижче за собівартість (при продажу товару нижче за
собівартість, співробітнику просто не нараховуватиметься відсоток від виручки). Якщо всетаки налаштований продаж нижче за собівартість, рекомендується вказати співробітнику вид
індивідуального відсотка "від виторгу...".
- від виторгу торгової точки;
- від прибутку торгової точки;
- від особистого виторгу;
- від особистого виторгу з обмеженням ціни товару - якщо ціна товару перевищує
обмеження, то до виторгу додається не ціна товару, а сума обмеження ціни товару.
Може бути застосований для посад, які не бер уть участі в бр игадній пр емії
(напр иклад, стажер ) . А також для посади, що гр ає ключову р оль в бр игаді, як доповнення
до бр игадної пр емії або замість неї.
б) Для посад без дозволу участі в бригаді:
- від прибутку торгової точки;
- від виторгу торгової точки.
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Може бути застосований для таких посад, як бухгалтер і т. д.
6) виконані роботи - оплата за виконані роботи по замовленнях клієнта на вироби, які
були відвантажені в період розрахунку платіжної відомості. Для розрахунку зарплати,
необхідно, щоб в пункті меню Документ - Замовлення клієнта на виріб при додаванні
Роботи було заповнене поле Оплата виконавцеві (сума береться з суми оплати виконавцю в
операції замовлення).
7) премія за продаж виду товару - доплата за видом товару за особисто продані
товари;
8) доплата від ціни товару - доплата від ціни товару за особисто продані товари.
9) бригадна премія виробництво - оплата за операції у виробництві, які були виконані
бригадою.
10) виконані операції - оплата за виконані операції у виробництві. Вартість операції
береться з оплати виконавцю, встановленої в операції (встановлено значення Вид оплати
виконавцю і Значення оплати виконавцю (Мал. 8)). Якщо в опер ації це значення не
задано, то значення бер еться з каталогу опер ацій.

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

11) премія за планом продажів - премія за кожен виконаний план продажів, який
зазначено в полі Тип плану продажів. Після вибору такого способу нарахування, в поле
Сума премії потрібно ввести необхідну суму, а в поле Тип плану продажів необхідно
вибрати план продажів, за виконання якого буде нарахована премія.
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Перемикач Помножити на % виконання плану продажів. За допомогою даної
настройки можна змінити будь-який спосіб нарахування пропорційно відсотку виконання
плану продажів. Даний перемикач має підпорядковану настройку Тільки виконаний план.
При активному перемикачі, відсоток виконання буде вважатися тільки по виконаним планам
продажів. Напр иклад, пр емія за виконання плану пр одажів 200 гр н + встановлений
пер емикач Помножити на % виконання плану пр одажів. Якщо план пр одажів виконаний
на 150%, то співр обітник отр имає 300 гр н.
Також перемикач можна встановити для, наприклад, способу нарахування Ставка продавець отримає ставку за вихід пропорційно виконанню плану продажів.
Для виду зарплати Індивідуальний % від виторгу/виручки торгової точки можна
вказати Тільки за дні виходу. При включеному перемикачі відсоток розраховується від
виторгу/виручки торгової точки, розрахованих за дні роботи співробітника (заповнено
відпрацьований час в графіку роботи).
Якщо для торгової точки встановлено доплату за продаж товару, для кожної посади з
дозволом участі в бригаді і участю в бригадній премії буде нараховуватися доплата за продаж
товару.
На форму Зарплата також додано ознаку Діє (Мал. 9). Розрахунок зарплати по посаді
виконується тільки за діючими нарахуваннях.
Для зручності, відображається дата створення запису, коли був створений той чи інший
спосіб нарахування зарплати. Також при нарахуванні, є можливість встановити дату вручну
(Мал. 9).
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

Також, є можливість встановити перемикач Показати тільки ставки за місяць. При
його включенні показуються підсумки за сумами ставок.

На закладці Співробітник можна створювати і редагувати співробітників (Мал.
10).
Для виплати зарплати співробітнику повинен відповідати Контрагент (Налаштування
- Контрагент), з яким будуть вестися розрахунки. Для цього необхідно заповнити поле
Контрагент на закладці Загальні форми редагування Співробітник.

Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)
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На закладці Зарплата (Мал. 11) форми редагування Співробітник, якщо співробітник
працевлаштований офіційно, можна вказати дані трудової книжки, трудового договору і
офіційну зарплату в відповідних полях.
Якщо роботодавець хоче утримувати з нарахувань співробітника % від офіційної
зарплати, необхідно вказати % відрахувань із офіційної зарплати.

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

Співробітник може отримувати офіційну мінімальну зарплату. У цьому випадку розмір
мінімальної зарплати слід вказати в Налаштування - Параметри - Торгівельна мережа поле Мінімальна зарплата. І при зміні мінімальної зарплати, у всіх співробітників, які
отримують мінімальну офіційну зарплату, офіційна зарплата буде змінюватися автоматично.
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Поле Самостійне отримання зарплати. За допомогою даного поля можна встановити
дозвіл на самостійне отримання співробітником зарплати при перегляді розрахункового
листа на формі Мій розрахунковий лист. У списку необхідно вибрати відповідний дозвіл:
· Ні - у працівників не буде прав на самостійне отримання зарплати;
· За день - можливість самостійно отримати зарплату за день;
· За відомістю- можливість самостійно отримати ще не виплачену суму за платіжною

відомістю з дати початку по поточну дату.
Кнопка Скидання пароля служить для видалення пароля співробітника, необхідного
для перегляду розрахункового листа.
Для співробітника можна створювати Постійне нарахування (нижня частина закладки
Співробітник) з наступними параметрами:
1) дата початку;
2) дата закінчення - якщо встановлена дата закінчення - нарахування буде
нараховуватися по зазначену дату, якщо не вказана - постійно;
3) вид:
- начислення;
- утримання;
4) сума - сума, що включається в платіжну відомість;
5) загальна сума - загальна сума, яка повинна бути нарахована або утримана у
співробітника. Нарахування буде включено в платіжну відомість до тих пір, поки сума
нарахована/утримана в усіх платіжних відомостях з цього нарахуванню не досягне загальної
суми. Якщо встановлена дата закінчення, нарахування не включатиметься в платіжну
відомість після дати закінчення незалежно від того, чи досягла сума виплат/утримань із
цього нарахуванню загальної суми.
6) періодичність:
- в кожну платіжну відомість;
- щомісяця - нарахування може бути включено тільки в одну платіжну відомість
періоду.

Закладка Бригада
Містить інформацію про бригади і склад бригад (Мал. 12), які формуються динамічно
при дії Нова зміна на формі Реалізація.
Містить дію Розрахувати коефіцієнти участі в бригаді, за допомогою якого для всіх
посад, які беруть участь в бригаді, розраховується Коефіцієнт участі в бригаді за
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формулою: 1 / к-ть посад в бригаді, що беруть участь в бригадній премії для всіх посад, які
беруть участь в бригадній премії і 0 - для посад, які не беруть участі в бригадній премії.

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

Закладка Довідник
Містить довідник посад і довідник штрафів (Мал. 13).
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Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

8.16.2 Планування

Закладка Графік роботи
Графік роботи призначений для планування роботи співробітників, а також для
заповнення фактичного відпрацювання (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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Запланувати вихід для посади можна клавішами F2 або Enter і подвійний клік на
відповідній порожній клітці (якщо встановлено перемикач Планування). Скасувати - тими
ж діями на заповненій клітині.
Встановити Фактичне відпрацювання можна за допомогою клавіш F3 або Enter і
подвійний клік (встановлений перемикач Фактичне відпрацювання).
При заповненні Фактичного відпрацювання відкривається діалогове вікно, в якому
можна ввести результат роботи в зміні, кількість відпрацьованих годин і коментар (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Види фактичного відпрацювання в зміну:
1) відпрацював;
2) прогул;
3) запізнився;
4) був відсутній з поважних причин;
5) хвороба;
6) відрядження;
7) відпустка;
Якщо фактичне відпрацювання встановлюється через діалогове вікно, на записи
графіка ставиться мітка Змінено вручну.
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Відрядження і відпустку можна запланувати за допомогою клавіш F4 і F5 відповідно
або через вікно заповнення фактичного відпрацювання.

Опції відображення графіка роботи
Графік може показувати план виходів, результати фактичного відпрацювання,
відпрацьований час, ознака ознайомлення з графіком, наявність коментаря і підсумкові
показники. Ці опції відображення можуть бути включені разом і окремо.

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Також в наслідки кожної колонки графіку показується кількість посад, які працюють в
зміну (Мал. 3).
Під графіком роботи розташований статус-рядок, який відображає всі дані поточного
запису графіка.

Умовні позначення на графіку роботи можна подивитися, натиснувши на кнопку
(Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Для графіку роботи є дія Автоматичне заповнення, яке заповнює графік роботи, при
цьому:
1) Записи графіку роботи, у яких фактичне відпрацювання заповнена вручну, в
автоматичному заповненні графіку не беруть участь;
2) Для інших запланованих виходів, час розраховується відповідно до способу,
встановленого на посаді;
3) Якщо у посади відпрацьований час розраховується за журналом роботи бригад або
по журналу роботи співробітників, то будуть заповнені незаплановані виходи.
Якщо є понаднор мова зміна і співр обітник відпр ацював більше тр ивалості звичайної
зміни, то "зайвий" час буде включено в понаднор мові години.
Також, є можливість одночасного редагування графіка декількома користувачами.
Після внесення змін до графіку, необхідно використовувати кнопку Зберегти

для вступу

в силу запроваджених змін, а також для того, щоб інші користувачі бачили актуальну
інформацію.
Для зручності планування, графік можна згрупувати за Позначенням, Торговельній
точці

або

Співробітникові.

Наприклад,

угруповання

по

співробітнику

зручно

використовувати в тому випадку, якщо співробітник працює на декількох торгових точках.
Для цього потрібно необхідну колонку (Позначення, Співробітник, Торгова точка)
"зачепити мишкою" (клікнути лівою клавішею миші і не відпускати) і "перетягнути" на сіру
смугу з написом Drag a column header here to group by that column. Слід зазначити, що є
можливість згрупувати графік не по одній, а по декільком колонкам (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Співробітник може ознайомитися з графіком роботи на формі Реалізація (Документ Реалізація - кнопка Додаткові дії - пункт Ознайомлення з графіком роботи). Для
співробітника буде виведений графік роботи на наступний тиждень, який може бути
роздрукований.
Використовуючи фільтр Заповнення і відображення, можна істотно скоротити
відображення даного графіка, використовуючи ті, які потрібні користувачеві програми:
Планування або Фактична відпрацювання - використовується для заповнення графіка,
необхідно вибрати один;
· Фактичне відпрацювання;
· Відпрацьований час;
· Ознайомлення з графіком;
· Коментар;
· Підсумкові показники - відображають планові і фактичні показники графіку роботи

для кожної посади за період:
-кількість запланованих днів роботи;
-кількість запланованих і відпрацьованих змін;
-кількість запланованих і відпрацьованих годин;
-кількість днів відпустки;
-кількість змін прогулів, запізнень, відгулів, хвороб;
-кількість днів відряджень.
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Нижче відображається Фільтр по Співробітникові або Позначення (вказується в
Посади) - після вибору використовуваного фільтру - введіть в поле назву і натисніть на
кнопку Застосувати (Enter).

На вкладці План продажів розташовані Плани продажів, Продажі в складі
бригад та Продажі в складі бригад за день (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Варто зазначити, що в даній формі є можливість здійснити друк або експорт в Excel
файл.
Створення планів продажів обов'язково, якщо для торгової точки встановлено
розрахунок премій за продаж товару і "вилка" відсотків.
При створенні Плану продажів потрібно заповнити наступні параметри (Мал 7):
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

1. Торгова точка - для якої створюється план продажів.
2. Дата початку плану;
3. Дата закінчення плану;
4. Товарна група - для розрахунку плану продажів за товарними групами. При
створенні плану продажів можна зі списку вказати, з якої саме групи товарів буде
розраховуватися план продажів. Щоб створити нову групу необхідно натиснути на кнопку
Довідник

. Після чого відкриється вікно Товарні групи, у верхній частині якого після

натискання на кнопку Додати

є можливість створити нову групу. У нижній частині вікна

додається вид товару, який буде відноситься до даної товарної групи. При натисканні на
кнопку Додати

відкриється вікно Вид товару групи, де за допомогою списку або за

допомогою Довідника
Записати

слід вибрати необхідний вид товару. При натисканні на кнопку

вигляд товару буде додано до товарної групи. При необхідності можна

обмежити діапазон товарів, що відносяться до вибраного виду товару, вказуючи виробника,
сезон, постачальника і т.п. Після вибору всіх необхідних видів товару слід натиснути кнопку
Вибрати. Після цього, створена товарна група буде вказана в полі Товарна група на формі
План продажів.
Таким чином, якщо в поле вказана товарна група, то план продажів буде
розраховуватися тільки по тих товарах, які входять до цієї товарної групи. При цьому, планів
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продажів з різними товарними групами може бути кілька для одного центру обліку та
періоду.
5. Кількість планова - для створення плану продажів на кількість. В даному полі
необхідно вказати планову кількість проданого товару.
У свою чергу, в таблиці План продажів відображаються колонки Кількість фактична
і Кількість планова, в яких відображається відповідно кількість проданого товару і планову
кількість.
6. Сума середнього чека планована - для створення плану продаж за середнім чеком.
У цьому полі необхідно вказати плановану суму середнього чека.
7. Вид плану - служить для вибору типу розрахунку виконаності плану:
· На суму -% виконання буде розрахований щодо планового і фактичного виторгу;
· На кількість -% виконання буде розрахований щодо планового і фактичної

кількості;
· На суму і кількість.

8. Тип плану продажів - дозволяє провести відповідність планів продажів і способів
нарахувань, які будуть виконані від плану продажів. У випадаючому списку необхідно
вказати тип плану продажів або за допомогою кнопки Довідник

, створити новий. При

натисканні на кнопку відкриється вікно Типи плану продажів (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)
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є можливість створити новий тип плану

продажів. Відкриється вікно Тип плану продажів, в якому необхідно написати назву плану
(Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

Напр иклад, можна створ ити план пр одажів з якої-небудь товар ної гр упи, пр и цьому
створ ити тип плану пр одажів з відповідною назвою і вказати даний тип пр и створ енні
плану пр одажів.
Таким чином, при нарахуванні зарплати (Розрахунок зарплати - Налаштування Зарплата за посадою), вибравши Спосіб нарахування, який прив'язаний до продажу
(Індивідуальний відсоток, Премія за продаж виду товару і Доплата від ціни), необхідно
вказати Тип плану продажів (Мал. 10) і нарахування зарплати будуть розраховуватися за
всіма планами продажу зазначеного типу.
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Мал. 10 (Версія програми 2020.4.6)

8. Виторг планований;
9. Виключити покупки ВІП - клієнтів - якщо даний перемикач включений, то при
розрахунку плану продажів не враховуються покупки ВІП-клієнтів.
Спочатку план продажів створюється зі станом Не виконаний.
Дія Розрахувати план продажів - розраховує виторг, прибуток і виторг з обмеженням
(якщо потрібно) за період виплат. Також заповнюється Продажі в складі бригад для кожної
бригади, яка виконувала план продажів, розраховується виторг, прибуток, виторг з
обмеженням по ціні товару (якщо потрібно) і доплата за продаж товару (якщо потрібно) за
кожен день і за планом продажів в цілому. Ще заповнюються особисті продажі, якщо
встановлена Бригадна робота з урахуванням особистих продажів.
Сума виторгу - це сума виторгу за кожен день плану продажів;
Сума середнього чека - Сума витор гу / Сума кількості чеків по днях, в яких був
позитивний витор г, де
· Виторг - це сума реалізацій мінус сума повернень;
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· Кількість чеків за день - це кількість чеків тільки реалізації (в кількість чеків

не потрапляють дні, в яких виторг менше нуля).

Закладка План особистих продажів - містить плани продажів для кожного
співробітника.
План особистих продажів розраховується для співробітника по всій торговій мережі,
але тільки за тими торговими точками, у яких встановлено Метод обліку роботи продавців
- Бригадна робота з урахуванням особистих продажів.
При створенні Плану особистих продажів (Мал. 11) вказується:

Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

1. Співробітник;
2. Дата початку плану;
3. Дата закінчення плану;
4. Тип плану продажів;
5. Виторг планований;
6. Товарні групи.
За Планом особистих продажів можна створити нарахування для співробітника, для
цього потрібно вибрати дію Створити нарахування.
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Особистий план продажів розраховується за всіма планами продажів торгової точки з
таким же типом і товарною групою.

Вкладка Журнал роботи бригад містить Журнал роботи бригад (Мал. 12)
який заповнюється по дії Нові зміна.

Мал. 12 (Версія програми 2020.4.6)

Зеленим рядком підсвічуються ті бригади, час закінчення у яких встановлене не
автоматично після дії Перезмінка, а було змінено. Час закінчення може бути змінено по
кнопці Змінити. На формі Робота в бригаді вказати потрібний час закінчення і зберегти по
кнопці Записати.

Вкладка Журнал

роботи

співробітників містить Журнал роботи

співробітників (Мал. 13), який заповнюється за діями Реєстрація початку і закінчення
робочого дня.
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Мал. 13 (Версія програми 2020.4.6)

Кнопка

(Мал. 13 (1)) відображає фото співробітника, створене в момент

реєстрації початку/закінчення робочого дня через мобільний додаток або Hybrid, після
натискання на яку відкриється вікно Фото співробітника. Якщо було кілька реєстрацій
приходу, то в даному вікні буде відображено кількість фотографій з описом під фото до якої
події відноситься - "Початок роботи" або "Закінчення роботи". Варто зазначити, що для
зберігання фотографій початку / закінчення роботи співробітника необхідно, щоб в програмі
було встановлено Місце зберігання фотографій - У каталозі (Налаштування - Параметри Товар - вкладка Фотографія). Фотографії реєстрації співробітників зберігаються в каталозі
зберігання фото в папці user_f oto_dir (папка буде автоматично створена в разі її відсутності).
За допомогою кнопки

(Мал. 13 (1)) можна задати кількість днів зберігання фото.

Фотографії, старіші за вказане число днів, будуть видалені.
· Для реєстрації початку/закінчення робочого дня з фото через мобільний додаток,

необхідно, щоб в налаштуваннях доступу мобільного додатку в гілці Реєстрація
робочого дня співробітника була активована настройка Робити фото при
реєстрації робочого часу. Детальніше про режим мобільного додатку Реєстрація
робочого дня співробітника див. тут.
· Для реєстрації початку/закінчення робочого дня співробітника з фото через Hybrid

необхідно активувати настройку Фотографувати співробітника при реєстрації
закінчення/початку роботи (Hybrid) (Налаштування - Параметри - вкладка Сервіс).
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8.16.3 Робота
Закладка Нарахування та утримання містить перелік нарахувань і утримань
посад і співробітника, створених автоматично при розрахунку Платіжної відомості і вручну.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Вручну для співробітника можливе створення нарахувань і утримань за посадою. Для
цього потрібно виконати наступні кроки:
1) Вибрати співробітника;
2) Вибрати торговельну точку, на якій він працює;
3) Вибрати посаду, для якої Ви хочете створити нарахування;
4) Створити нарахування.
При створенні нарахувань, необхідно вказати наступні дані:
1) Назва;
2) Категорія:
-премія;
-штраф.
3) Якщо зазначено вид нарахування Штраф, можна вибрати штраф з Довідника
штрафів;
4) Сума;
5) Статус:
-враховуються в платіжній відомості;
-не враховувати в платіжній відомості.
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6) Коментар.

Кнопка Виплатити

дозволяє видати суму нарахування. Якщо є відомість і

нарахування вже прив'язане до неї, то виплата одразу прив'язується до відомості, якщо
відомості немає або вона не розраховувалася і нарахування до неї не прив'язане, то виплата
здійснюється як аванс.
Редагування нарахувань, створених автоматично, є тільки для категорії Постійне
нарахування, такого нарахування можна змінити Статус.
Для нарахувань, створених автоматично, буде видалено тільки для категорії Борг
співробітника.
На закладці Авансування розташовані Розрахункові листи за видом Аванс
співробітників і Оплати за ними
Для створення авансу для співробітника необхідно вказати:
1) Співробітника, для якого створюється аванс;
2) Суму авансу;
3) Дату авансу, за якою датою аванс відноситься до відповідного періоду і платіжної
відомості;
4) Коментар.
Для оплати авансу, необхідно створити Оплату. При створенні оплати у вікні
необхідно вказати:
1) Касу, з якої здійснюється оплата;
2) Суму. При відкритті вікна в поле Сума вказана вся сума, доступна до виплати по
розрахунковому листу.
3) Коментар.

Також на закладці є дія Нарахувати аванс. При натисканні на кнопку
відкривається вікно, в якому потрібно вказати:
1) Дату авансу;
2) Спосіб нарахування:
- % від ставки - при цьому способі нарахування для кожного співробітника
підсумовується зарплата його посад по категорії Ставка і аванс нараховується в зазначеному
% від цієї суми;
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- Сума - для всіх співробітників, що працюють на дату авансу, нараховується аванс в
сумі, зазначеній в поле Сума.
Також на формі нарахування авансу є кнопка Прогноз суми, яка відповідно до
обраного способу нарахування розраховує суму, яка буде нарахована всім співробітникам.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Записати створюються розрахункові листи по категорії
Аванс, які потім можна відредагувати вручну.

Закладка Досьє призначена для ведення обліку подій, пов'язаних з посадою.
При створенні запису досьє, необхідно заповнити поля:
1) Посада;
2) Зміст, коротко описує подію;
3) Категорія:
- позитивна подія;
- негативна подія;
4) Дата події;
5) Опис.
Можливе створення Нарахування за подією.
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8.16.4 Платіжна відомість
Платіжна відомість призначена для виплати зарплати співробітникам.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для

створення

платіжної

відомості натискаємо кнопку Додати, відкриється

однойменне вікно (Мал. 2), в якому необхідно вказати Дату початку і Дату закінчення
платіжної відомості, а також Період, до якого буде віднесена відомість. Створення
платіжних відомостей доступно тільки в хронологічному порядку проходження періодів
виплат. Перетин платіжних відомостей заборонено.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)
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Відомість можна створити як по всій торговій мережі, так і окремо по торговий точках,
для цього необхідно активувати відповідну опцію на формі створення платіжної відомості.
Після активації налаштування Розраховувати за центрами обліку, нижче стане доступною
таблиця для вибору центрів обліку, за якими буде розраховуватися платіжна відомість (Мал.
3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Якщо обраний фільтр Торгова точка, то будуть відображатися платіжні відомості, в
яких є вказана торгова точка, а також відомості за всією торговою мережею.
Дія Розрахувати платіжну відомість

:

Для кор ектного р озр ахунку платіжної відомості необхідно, щоб була заповнена
фактичне відпр ацювання на гр афіку р оботи, р озр ахована собівар тість і для всього пер іоду
відомості, для кожної тор гової точки були створ ені плани пр одажів.
При натисканні на дію, відкриється однойменне вікно (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

1) Виконується розрахунок планів продажів.
2) Створюються нарахування для співробітників по постійним нарахуваннях з
періодичністю У кожну платіжну відомість.
3) За бажанням користувача, створюються нарахування для співробітників по
постійним нарахуваннях з періодичністю Щомісяця, якщо вони не були включені в платіжні
відомості періоду. Для цього необхідно включити настройку Включити щомісячні постійні
нарахування (буде доступна в разі, якщо в обраному періоді хоча б одному із співробітників
буде створено Постійне нарахування з періодичністю Щомісяця (Розрахунок зарплати Налаштування)).
4) За бажанням користувача, створюється

утримання

з офіційної

зарплати

співробітників, якщо вони не були включені в платіжні відомості періоду. Для цього
необхідно активувати перемикач Включити утримання із офіційної зарплати (перемикач
буде доступний в разі, якщо хоча б у одного із Співробітників (Налаштування Співробітник) будуть заповнені поля Офіційна зарплата і % відрахувань із офіційної
зарплати).
5) В платіжну відомість включаються нарахування, створені вручну для періоду до
якого належить платіжна відомість, які не були включені в інші платіжні відомості періоду.
6) У платіжну відомість включаються аванси співробітників.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1687

Торгсофт 2022.0.17

7) Виконується розрахунок зарплати за посадами і створення відповідних нарахувань:
-Виплати по категорії зарплати Ставка, розраховуються за формулою: ставка х
кількість днів в періоді виплат / кількість днів в періоді. Нарахування зарплати за ставкою не
залежить від графіка роботи;
-Виплати по категорії зарплати Вихід за графіком розраховуються за формулою:
кількість змін, в яких є відпрацьований час х ставку за вихід;
-Виплати по категорії зарплати Погодинна за графіком розраховуються за формулою:
кількість відпрацьованих годин х годинну ставку;
-Виплати по категорії зарплати Індивідуальний % розраховуються за формулами:
а) від виторгу бригади -% від суми виторгів бригад, в яких бере участь посада;
б) від прибутку бригади -% від суми прибутку бригад, в яких бере участь посада;
в) від виторгу торгової точки -% від виторгу торгової точки, до якої відноситься
посада;
г) від прибутку торгової точки -% від прибутку торгової точки;
д) від особистого виторгу -% від суми особистого виторгу.
- виплати по категорії зарплати Виконані роботи розраховуються за формулою: сума
оплат виконавця за виконані роботи по замовленнях клієнта на виріб.
- виплати по категорії зарплати Премія за продаж виду товару розраховуються за
формулою: премія за видом товару за особисто продані товари.
- виплати по категорії зарплати Доплата від ціни товару розраховуються за
формулою:% доплати від ціни товару x ціну товару.
- виплати по категорії зарплати Бригадна премія - премія за продаж товару,
розрахована відповідно до способом розрахунку бригадної премії Торгової точки, до якої
відноситься посада.
8) Для кожного співробітника створюється Розрахунковий лист, в якому записана
остаточна Сума до виплати.
9) У платіжну відомість записується загальна сума До виплати, що дорівнює сумі
розрахункових листів працівників.
Оплата розрахункового листа платіжної відомості здійснюється так само, як і оплата
розрахункового листа за категорією Аванс. При визначенні суми, доступної до виплати,
враховуються оплати розрахункового листа платіжної відомості і оплати авансів.
Звер ніть увагу! План пр одажу не буде автоматично р озр аховуватися пр и р озр ахунку
платіжної відомості, якщо для жодної з посад, зар еєстр ованих на тор говій точці, для якої
створ ювався план пр одажів, немає активних нар ахувань, які пер едбачають необхідність
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р озр ахунку плану пр одажу (такою умовою є обр аний план пр одажів для відповідного
нар ахування (доступний пр и включенні пер емикача "Помножити на % виконання плану
пр одажу" або пр и вибор і відповідного способу нар ахування) ) .
До розрахунку в платіжну відомість можна включити Борг співробітника, який є
обов'язком контрагента, з яким пов'язаний співробітник. Для цього використовується дія
Включити борги співробітників в платіжну відомість

. При натисканні на кнопку

відкривається вікно зі списком співробітників і їх боргів.

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Далі в колонку Погасити борг необхідно внести суму боргу, яку потрібно включити в
платіжну відомість.
При натисканні на кнопку Включити борги в відомість для співробітників буде
створено нарахування по категорії Борг співробітника і Оплата від клієнта особистими
грошима.
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Дія Друк платіжної відомості

показує список співробітників і суму до видачі для

виплати зарплати співробітникам і можливістю роздрукувати.
Дія Закрити платіжну відомість

виконує розрахунок платіжної відомості,

контролює виплату всієї суми співробітників і закриває платіжну відомість:
1) Для графіка роботи, що потрапляє в період платіжної відомості заборонені всі зміни.
2) Для нарахувань, які були включені в платіжну відомість, заборонені всі зміни.
3) Для планів продажів, за якими розраховувалася платіжна відомість, заборонені всі
зміни.
4) Зарплата за посадами зберігається в Архів.
5) Офіційна зарплата і % відрахувань із офіційної зарплати зберігаються в Архів.
6) Перенесення боргів в наступну відомість. Є можливість вибрати Вид боргу відомості
і в яку відомість будуть перенесені борги (якщо її немає, то є можливість створ ити нову) , а
також переглянути Список боргів. Нижче, є можливість вибирати Касу, по якій буде
відображено рух грошей по перенесенню боргів платіжної відомості. Це потрібно для того,
щоб такий рух не заважав в реальних касах (Мал 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

З вер сії пр огр ами 2018.2.0 бор ги за платіжною відомістю пер еносяться у вигляді двох
нар ахувань / утр имань. Пр и видаленні одного нар ахування пер енесення бор гу, віддаляється і
пар не йому нар ахування (якщо якесь із нар ахувань знаходиться в закр итій відомості, то
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забор онено видалення будь-якого з пар и) . Пр и відкр итті платіжної відомості, пер енесені
бор ги видаляються. За стар им платіжними відомостями все залишається по-стар ому.
Якщо відомість буде відкр ита і р озр ахована, р озр ахунок буде вестися за даними,
збер еженим в Ар хіві.
Дія Перевірити період служить для перевірки, щоб всі щомісячні постійні
нарахування та утримання із офіційної зарплати, були включені хоча б в одну платіжну
відомість періоду.
Дія Включити борги співробітників в платіжну відомість служить для включення
боргів співробітників в платіжну відомість.
Дія Планування виплат (Мал. 7) служить для того, щоб робити виплати за такими
видами нарахування:
· Ставка;
· Вихід за графіком;
· Погодинна за графіком;
· Бригадна премія;
· Премія;
· Індивідуальна премія;
· Доплата за продаж товару;
· Постійні нарахування;
· Борг перед співробітником.

У цій формі також можна "Враховувати утримання при розрахунку суми" До
виплати "", а також змінювати суму "До виплати" - вручну (якщо необхідно) .
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні на кнопку Розрахувати

, враховуються вибрані перемикачі та

відображається інформація по співробітниках.
Якщо виділити конкретного співробітника, є можливість видати йому гроші, які
відображаються в стовпці Виплатити. При натисканні на кнопку Виплатити

,

відкриється вікно (Мал. 8) в якому є можливість змінити Дату оплати, вибрати форму
видачі грошей: З каси або З розрахункового рахунку. Залежно від обраної форми оплати,
вказати касу / розрахунковий рахунок. Також є можливість змінити Суму і внести Коментар
по необхідності. Після цього натисніть на кнопку Записати, відкриється вікно
Підтвердження в якому пропонується надрукувати чек отримання зарплати. Після видачі,
клієнти, яким видали зарплату, виділяються кольором і не доступні для видачі повторно в
поточній відомості.
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Мал. 8 (Версія програми 2020.4.6)

Дія Розшифровка платіжної відомості відкриває вікно, яке містить вкладки
Співробітники та Торгові точки.
На закладці Співробітники (Мал. 9) докладно описані нарахування та утримання
співробітника, які були включені в платіжну відомість:
1) Нарахування за посадами.
2) Утримання за посадами.
3) Постійні нарахування співробітника.
4) Постійні утримання співробітника.
5) Борг співробітника.
6) Утримання із офіційної зарплати.
7) Підсумкова сума нарахувань.
8) Сума виплачена.
9) Сума до виплати.
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Мал. 9 (Версія програми 2020.4.6)

На цій формі розташовано дію Друк розрахункового листа для співробітника, який
дозволяє роздрукувати детальну розшифровку нарахувань і утримань співробітника по
платіжній відомості.

Мал. 10 (Версія програми 9.3.8)

Дія Друк відомості

дозволяє роздрукувати відомість.

На вкладці Торгові точки (Мал. 11) розшифровані суми нарахованої зарплати і
нарахувань за посадами для кожної торгової точки. Є друк відомості по торговим точкам.
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Мал. 11 (Версія програми 2020.4.6)

8.16.5 Рейтинг співробітників
Рейтинг співробітників може бути побудований за двома способам розрахунку:
· Середні показники за день:

Даний режим роботи дозволяє побудувати рейтинг співробітників, бригад за період за
кількістю і сумою проданого товару в середньому за зміну. Тобто сума або кількість
проданого товару за період, ділиться на кількість відпрацьованих змін (співробітником,
бригадою або співробітником в бригаді відповідно). Такий метод побудови рейтингу
дозволяє нівелювати різницю в рейтингу для співробітників / бригад, які можуть працювати
різну кількість змін і визначити середню інтенсивність роботи за зміну в періоді.
· Абсолютні показники за період.

Графік може будуватися за трьома показниками:
- виторг;
- кількість відпрацьованих днів;
- прибуток.
Побудова рейтингу співробітників стосовно торгової мережі / торговій точці, можлива
тільки за умови, якщо в Торговій точці встановлений метод обліку роботи продавців
бригадна робота + реєстрація продавця для кожної реалізації. Рейтинг бригад будується
незалежно від методу обліку роботи продавців.
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Варто зазначити, що додано рольове управління відображення графіків.

8.16.6 Архів розрахунку зарплати
Даний пункт меню служить для відображення зарплати за посадами, офіційної
зарплати і % відрахувань із офіційної зарплати за закритими платіжними відомостями (Мал.
1).
Містить дію Застосувати поточні параметри розрахунку зарплати, за допомогою
якої можна змінити параметри розрахунку зарплати для попередніх відомостей.

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)
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8.16.7 Питання - відповідь

Як отримати зарплату за день?
Один із способів, заходимо в пункт меню Документ - Реалізація - Додаткові дії Одержати зарплату за день.
Співробітникові необхідно сканувати свій бейдж і ввести пароль для отримання
зарплати (при першому використанні цієї дії співробітник може задати пароль, при
подальшому використанні - змінити, якщо співробітник забув пароль, кнопка Скидання
пароля знаходиться на формі редагування співробітника Зарплата - Налаштування Співробітник)
Після сканування бейджа і введення пароля, виконується розрахунок зарплати для всіх
посад співробітника, яким дозволено участь у бригаді і які сьогодні працювали.
Співробітникові буде виведена інформація про всі нарахування і сума, яку можна сьогодні
отримати. Після введення співробітником суми, яку він хоче отримати, йому буде видано
повідомлення про те, яку суму він повинен взяти з каси (поточної).
Отримання зарплати співробітником за день вважається авансом, при розрахунку
зарплати за день створюється розрахунковий лист по виду аванс.
Пр и р озр ахунку зар плати за день не виконуються нар ахування за видами зар плати, які
нар аховуються від пр ибутку бр игади або тор гової точки, ці нар ахування будуть
р озр аховані пр и р озр ахунку платіжною відомістю.

Як зареєструвати бригаду?
Документ - Реалізація - Додаткові дії - Нова зміна
Для проведення реалізації, співробітникам необхідно зареєструвати бригаду. Для цього
слід вибрати дію Нова зміна. При цьому відкриється вікно введення штрих-коду в яке
співробітники, що працюють разом, повинні по черзі сканувати свої бейджи і натиснути
кнопку Зареєструвати бригаду.
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Для кожного співробітника буде знайдено посаду на цій торговій точці з дозволом
участі в бригаді і буде зареєстрована бригада.
У разі, якщо для будь-якого співробітника не буде знайдена посада з дозволом участі в
бригаді і в торговій точці заборонено автоматичне створення посад, в реєстрації бригаді буде
відмовлено.
Якщо в торговельній точці дозволено автоматичне створення посад для співробітника,
у якого відсутня посада з дозволом участі в бригаді, буде створена така посада і бригада буде
зареєстрована.
8.16.8 Мій розрахунковий лист
За допомогою цього пункту меню користувач програми має можливість подивитися і
роздрукувати свій розрахунковий лист.
Для того, щоб користувач під обмеженою роллю мав можливість це зробити, йому
необхідно відкрити доступ до даного пункту меню. Після того, як користувач виконав вдалий
вхід в програму, йому буде доступний пункт меню Розрахунок зарплати - Мій
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розрахунковий лист. Після чого відкриється вікно Введення штрих-коду співробітника
(Мал. 1)

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.7)

В даному вікні необхідно сканувати бейдж в поле для пошуку, або ввести його вручну.
Після того, як буде встановлено курсор в поле вводу Пароля, якщо він не заданий, його
необхідно буде створити, відкриється вікно Створення пароля (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Видалити пар оль можна після натискання на кнопку Скидання пар оля на фор мі
р едагування Співр обітник - вкладка Зар плата.
Після створення пароля і вдалого входу, користувачеві відобразиться вікно Вибору
розрахункового листа (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.7)

В даному вікні необхідно вибрати Розрахунковий лист, який відноситься до відомості
обраного періоду. При натисканні на кнопку Переглянути та закрити, буде відкритий
Розрахунковий лист (Мал. 4), після закриття вікна розрахункового листа, вікно Вибору
розрахункового листа (Мал. 3) теж буде закрито, а якщо натиснути на кнопку
Переглянути, вікно Вибір розрахункового листа (Мал . 3) - не закриється.

Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

При друку розрахункового листа відображається дата і час розрахунку платіжної
відомості в правому верхньому куті розрахункового листа (Мал. 4).
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Кнопка Отримати зарплату за відомістю (або Отримати зарплату за день) буде
активна в тому випадку, якщо у співробітника встановлений відповідний дозвіл на
самостійне отримання зарплати на закладці Зарплата форми редагування Співробітник.
При натисканні на цю кнопку відкриється вікно Оплата розрахункового листа (Мал. 5).
Форма видачі грошей: З каси (каса вказано ту, яка прив'язана до співробітника, вибрати
іншу касу неможливо). Є можливість змінити Суму і внести Коментар по необхідності.
Після цього, після натискання на кнопку Записати, відкриється вікно Підтвердження в
якому пропонується надрукувати чек отримання зарплати. Після отримання зарплати, на
формі Фінансовий документ буде зроблено відповідний запис з коментарем, наприклад,
"Виплата зарплати за платіжною відомістю №2, самостійне отримання зарплати
співробітником".

Мал. 5 (Версія програми 2020.4.7)

При натисканні на кнопку Розшифровка за товари, роботи і операцій відкривається
звіт (Мал. 6), який формує список товарів, від продажу яких співробітник отримує зарплату.
Також в звіті міститься інформація про операції замовлення клієнта на виріб, виробництва і
ремонту. По продажам відображаються дані в розрізі бригадних продажів, продажів по
торговій точці (якщо у співробітника є нарахування, які від цього залежать) і особисті
продажі. За замовчуванням звіт налаштований під найбільш використовувану схему роботи
(додаткові дані можуть бути додані за допомогою настройки шаблону). За допомогою даного
звіту можна подивитися список товарів і операцій, які вплинули на зарплату.
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Мал. 6 (Версія програми 2019.0.5)

8.17

Підключення електронних ваг для зважування товару при
продажу
Платна функція Підключення електронних ваг для зважування товару при продажу

є відмінним доповненням до програми Тор гсофт для обліку ваги товару і автоматичного
формування ціни виходячи з "цієї" ваги. Після зважування товару, програма показує на
екрані монітора Ціну товару, вагу, а також Вартість даного товару, щодо ваги.
Після активації платної функції потрібно вибрати і налаштувати ваги. Для цього,
користувач повинен зайти в пункт головного меню Налаштування - Параметри - закладка
Вага - перемикач Використовувати ваги для визначення маси товару в реалізації (Мал.
1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Після цього стане видимим поле Модель електронних ваг. При натисканні на кнопку
Встановити / Налаштувати - відкриється вікно Налаштування робочого місця Торговельні ваги (Мал. 2). В поле Тип ваг вибираються використовувані ваги за
допомогою меню, що випадає.Перелік ваг, які Ви можете вибрати:
1. ВТА60;
2. Axis A..R;
3. CAS AP-15M;
4. Digi DS-788;
5. CAS CP1.5, CP1.6, CL5000J;
6. CAMRY.
7. ICS NT, Mettler Toledo, ДНЕПРОВЕС (ВТД-РС), Vagar (в самих вагах потр ібно
вибр ати пр отокол пер едачі Mettler Toledo; вар то зазначити, що дані ваги
підтр имують максимальну ціну до 999,99 гр н, якщо ціна товар у, що зважується,
починається від 1000 гр н, то на вагах буде відобр ажатися некор ектні ціна товар у
і сума до оплати) ;
8. Datalogic Magellan 8400. Для забезпечення роботи ваг в ТОРГСОФТ, необхідно:
· встановити драйвера OPOS;
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· підключити пристрій через USB-RS232 перехідник (або до наявного порту). В

налаштуваннях драйвера (диспетчера пристроїв) швидкість порту повинна бути
встановлена 9600.
Зверніть увагу, Торгсофт працює в вагами CAS серій AP, DB, AD через СОМ-порт.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Для прикладу розглянемо ваги ВТА60. Дані ваги підключаються за допомогою COMкабелю. Слід зазначити, що COM-кабель необхідно приєднати наступним чином: синій вхід
кабелю в ваги, білий - в комп'ютер. В поле Номер COM-порту ваг необхідно вказати 1. Після
чого натиснути на кнопку Записати. Користувач повернеться у вікно Параметри. У цьому
вікні також слід натиснути на кнопку Записати.
При включеному перемикачі Зберігати з'єднання з вагами (доступний тільки для цієї
моделі ваг), процес зважування товару в термінальному режимі істотно прискорюється
(варто зазначити, що при цьому стає неможливим відкрити другу або додаткову реалізацію).
Пр имітка. У р азі виникнення будь-яких помилок пр и скануванні вагового товар у,
необхідно з диску, який постачається з вагами і пр огр амою, скопіювати два файли
install.bat і ScalesCOMServer.dll в р обочий каталог пр огр ами (за замовчуванням Локальний
диск С - папка Torgsof t - папка Programm) . Далі необхідно запустити файл install.bat і якщо
ваги кор ектно підключені, то має з'явитися повідомлення пр о успішне виконання (Мал. 3) .

Мал. 3
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При оприходуванні, товар повинен мати ознаку вагового товару. Ця ознака
встановлюється в поле Розмірність (Товарознавство - Вид товару - клікнути по гілці до
якої буде належати ваговий товар - кнопка Змінити - правий верхній кут вікна)

.
Після оприходування такого товару і сканування штрих-коду, під час реалізації буде
з'являтися вікно (Мал. 4)

Мал. 4 (Версія програми 7.5.4.28)

При бажанні, користувач може встановити перемикач Встановити вагу вручну. Даний
перемикач служить в основному для випадків, коли, наприклад, ваги, підключені до
комп'ютера, з яких-небудь причин, - вийшли з ладу, а продажу товару не можна зупиняти.
При включеному перемикачі в поле Вага, користувач може ввести вагу товару з клавіатури
вручну. Після чого натиснути на кнопку Записати. Після цього, необхідно оплатити дану
реалізацію, або сканувати такі товари.
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Облік мір і ваг для ювелірних виробів
Ця додаткова функція буде необхідна підприємцям, які торгують ваговим товаром,

таким як золото, срібло, товар, який має свою міру ваги і ціна у цього товару формується в
залежності від ваги виробу. Програма буде автоматично прораховувати ціну виробу в тому
випадку, якщо Ви зробите попередні налаштування і вкажете міру і ціну за одиницю міри,
тоді без проблем Ви зможете здійснювати продажу такого товару.
Отже, приступимо до налаштування. Приходуємо товар як зазвичай. Вносимо товар,
який продається в залежності від міри ваги. В оновленій версії програми створено новий
розділ Міра (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

При виборі якого з'являється перелік одиниць вимірювання. Одиниці виміру вносяться
окремо в меню Товарознавство - Одиниця виміру. Натисканням на кнопку Додати Додати підлеглий, відкриється вікно Одиниця виміру (в нашому випадку, ми додаємо
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підлеглий. Еталонна одиниця виміру (додати поточний) вже створена - кілограм, кг) в
якій потрібно ввести Назву міри, в нашому випадку - "грам" і позначення "гр" (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Еталонна одиниця виміру - не є обов'язковою, можна створити Еталонну одиницю
виміру і вимірювати все наприклад в грамах, а можна створити Еталонну одиницю виміру і
одиницю виміру, яка відноситься до цієї еталонної одиниці виміру, наприклад Кілограм
(кг) і грам (гр) відповідно. При створенні Одиниці виміру є можливість ввести Коефіцієнт
перерахунку до еталонної одиниці виміру. (В нашому випадку еталонною є Кілограм, а
Одиниця виміру - Грам, відповідно Коефіцієнт одиниці виміру буде = 0,001). Виходячи з
останнього в стані складу ми можемо відобразити ці колонки, натиснувши на кнопку
Налаштування

і додати необхідні поля, наприклад Міра, Еталонна одиниця виміру і

т.д., в яких можемо легко зробити підрахунок, який загальна вага товару у нас на складі
виходячи з кількості.
При виборі цього пункту, можна буде в описі товару вказувати його вагу або інші
параметри міри. Якщо ж поставити галочку «Введення ціни за од. міри », то при
оприходуванні товару буде заблокована можливість вносити ціну закупівлі і продажу (Мал.
3). З'явиться кнопка «Ціна міри», при натисканні на яку відкриється вікно «Введення міри і
вартості».
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

Так як опція розроблялася для ювелірного магазину, то, поклавши виріб на ваги, вага
автоматично скидається в програму (попередньо потрібно поставити галочки в пункті
головного меню Налаштування - Параметри - Вага - Використовувати ваги для
визначення маси товару в приході). Також у Вас є можливість ввести вагу вручну (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Форма Введення міри і вартості має дуже зручну функцію автоматичного
перерахунку. Наприклад, при зміні Міри - буде змінюватися Закупівельна ціна виробу.
Після введення Закупівельної ціни за одиницю міри - буде автоматично змінюватися
Роздрібна ціна за одиницю ваги, Закупівельна ціна виробу і Роздрібна ціна виробу. При
зміні Роздрібною ціни за одиницю ваги буде автоматично перераховуватися Націнка,% і
Роздрібна ціна виробу.
Закупівельна ціна на виріб не залежно від його складових визначається заводомвиробником.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

Відпускну ціну можна редагувати (Мал. 5). Після запису, ціни вносяться в потрібні
поля і не доступні для редагування. Для того, щоб їх змінити, потрібно знову скористатися
кнопкою «Ціна міри» (Мал. 6).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1710

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Також, щоб налаштувати відображення міри в назві товару, потрібно зайти в пункт
головного меню Налаштування - Параметри - Товар - Найменування - Правило
формування короткої назви товару - Налаштувати - поставити галочку напроти пункту
Міра. У нижній частині вікна, в кінці рядка Ви побачите додане значення Міри (Мал. 7).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

Інформація, яка пов'язана з додатковою функцією Облік мір і ваг для ювелірних
виробів, міститься в:
- Стан складу - Міра, Сума міри, Еталонна одиниця виміру міри і Ціна за одиницю
міри;
- Внутрішній передачі - Одиниця виміру, Міра, Сума міри, Еталонна одиниця виміру
міри;
- Повернення товару постачальнику - Сума міри, Еталонна одиниця виміру міри;
- Реалізації - Одиниця виміру, Міра, Сума міри, Еталонна одиниця виміру міри;
- Приході - Одиниця виміру, Міра, Еталонна одиниця виміру міри;
- Списання - Одиниця виміру;
- Аналізі реалізацій за видами товару - Міра поставки, Міра реалізації, Міра
повернення, Міра залишку і Еталонна одиниця виміру.
Також є можливість подивитися результат (сума міри), в якому відображається
залишок в еталонної одиниці виміру міри (загальна вага виробів на складі).
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8.18.1 Калькулятор міри
Калькулятор міри дозволяє в Реалізації перераховувати кількість товару, що має міру, з
одиниці виміру міри в одиниці виміру товару і навпаки.
Для роботи з калькулятором міри необхідно в пункті меню Налаштування Параметри - вкладка Документи активувати перемикач Показувати калькулятор міри в
реалізації (доступний тільки при активованій додатковій функції Облік мір і ваг для
ювелірних виробів).
Калькулятор працює тільки з товаром, який має міру (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.4.6)

Для таких товарів в картці виду товару необхідно встановити перемикач Міра (Мал. 1
(1)), після чого стане доступним поле Одиниця виміру міри (Мал. 1 (2)). В даному полі
необхідно зі списку вибрати одиницю виміру міри для виду товару або додати нову, після
натискання на кнопку Довідник

. Далі необхідно в поле Од. вим. (Мал. 1 (3)) вибрати

або записати одиницю виміру товару, в якій буде приходуватися даний вид товару.
Компанія Торгсофт®
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Наприклад, це може бути Шланг, який зазвичай оприбутковується в бухті, яка містить в собі
певну кількість метрів. При оприбуткуванні в поле Кількість (Мал. 2 (1)) можна вказати
кількість приходуємих бухт, а в поле Міра (Мал. 2 (2)) - кількість метрів в одній бухті.

Мал. 2 (Версія програми 2020.4.6)

Далі необхідно обов'язково активувати настройку Запитувати кількість в реалізації
(Мал. 1 (4)). Таким чином, при додаванні такого товару в реалізацію відобразиться
Калькулятор міри (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.4.6)

За допомогою перемикача Продаж у необхідно вибрати в якій одиниці виміру буде
реалізований товар. Нижче відображається Роздрібна ціна по прайсу згідно із зазначеною
одиницею виміру товару. Залежно від обраної одиниці виміру відповідне поле Кількість
підсвічується блакитним кольором, в яке необхідно записати кількість товару, що
продається. Нижче відображається кількість товару на складі в обраній одиниці
вимірювання (можна налаштувати доступ до відображення кількості товару на складі за
допомогою налаштування Відображати кількість товару на складі в пункті меню
Налаштування - Параметри - Роль - Реалізація).
Далі тиснемо Продати, після чого товар буде доданий в реалізацію (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.4.6)

Товари, які реалізовані в одиницях міри, на формі Реалізація та Перелік витрат
позначаються відповідною піктограмою в колонці Назва товару

.

Значення полів Кількість, Од. вим., Ціна прайсу і Ціна у видатковій накладній
заповнюються в залежності від одиниці виміру, обраної при реалізації товару. Аналогічно в
товарному чеку (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

Також для товарів, які мають міру, калькулятор міри можна відкрити з форми Склад
реалізації, яка викликається після натискання на кнопку Змінити

форми Реалізація

(Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

При натисканні

на кнопку Показати калькулятор

міри

відкриється

Калькулятор міри (Мал. 7). В даному випадку Роздрібна ціна по прайсу і Кількість на
складі не відображаються.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.4.6)

8.19

Промоакція "Приведи друга"
Програма Тор гсофт дозволяє побудувати "дворівневу бонусну систему" для залучення

нових клієнтів.
Власник дисконтної карти мотивований рекомендувати своїм друзям магазин. За
покупки друзів, клієнту автоматично нараховується бонус. Розмір бонусу може бути
фіксованим або залежати від суми покупки друга. А другу клієнта надається знижка.
Для побудови такої бонусної системи, необхідно активувати додаткову функцію
Приведи друга. Після цього, налаштуйте умови акції Приведи друга і створіть одноразові
промо-коди на знижку для друзів клієнтів. Для цього в картці клієнта (пункт головного меню
Маркетинг - Клієнти) на вкладці Приведи друга натисніть кнопку Додати

Версія 2022
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Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

У вікні вкажіть Дату створення (Мал. 1 (2)) нового випуску карт для друзів клієнта. За
замовчуванням вказані поточні час і дата.
В поле Термін дії в днях (Мал. 1 (3)) - вкажіть період дії промо-акції для клієнта і
його друзів (поставте значення 0 для безстрокової дії акції)
Вкажіть бажаний відсоток знижки для одного клієнта в поле Знижка для друга, %
(Мал. 1 (4))
Виберіть зі списку Умови нарахування на основну карту (Мал. 1 (5)):
1) Фіксована сума бонусів. Клієнту з дисконтною карткою за покупку друга
нараховується фіксована сума бонусів. В поле Нараховувати бонуси на основну карту
(Мал. 1 (6)) введіть суму бонусів, які нараховуються клієнту за покупку друга.
2) Відсоток від суми придбання друга. Клієнту нараховуються бонуси, як відсоток від
суми придбання друга. Після вибору цієї умови - з'являється поле Нарахувати відсоток на
основну карту для вказівки відсотка (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

3) Відсоток від суми придбання друга з обмеженням. Клієнту нараховуються бонуси,
як відсоток від суми придбання друга, але кількість нараховуваних бонусів обмежена. Після
вибору цієї умови, з'являються два поля:
- Нарахувати відсоток на основну карту для вказівки відсотка нарахування (Мал. 3
(1)).
- Максимальна сума бонусів нарахування на основну карту для вказівки граничної
суми нарахованих бонусів (Мал. 3 (2)).

Мал. 3 (Версія програми 2020.6.0)

Далі вкажіть Мінімальну суму покупки друга для нарахування бонусів (Мал. 1 (7)).
Поставте значення 0 для нарахування клієнту бонусів за покупку друга на будь-яку суму.
В поле Товарна група (Мал. 1 (8)) виберіть зі списку або довідника - групу товарів, на
яку поширюватиметься промо-акція "Приведи друга". Даний параметр впливає на те, чи
буде застосована Знижка для друга на товари даної групи, якщо вони будуть додані в
реалізацію. Тобто якщо товарна група вказана, то знижка буде застосована тільки на товари
цієї товарної групи, якщо не вказана товарна група - на всі товари в реалізації. Варто
зазначити, що на суму бонусів, що нараховуються на основну карту клієнта, який привів
друга, параметр Товарна група ніяк не впливає. За умови використання промокода, бонуси
Версія 2022
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будуть нараховані в будь-якому випадку згідно з умовою нарахування бонусів на всю суму
реалізації.
В поле Кількість карт (Мал. 1 (9)) необхідно вказати число випущених карт зі
знижкою для друзів клієнта. (Наприклад, клієнтові будуть видані 3 карти зі знижкою для
його друзів). Натисніть кнопку Записати

(Мал. 1 (10)). Програма створить

індивідуальні промо-коди на знижку для кожної карти друга (Мал. 4 (1)).

Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)

Промо-коди необхідно надрукувати за допомогою кнопки Друкувати промо-коди
(Мал. 4 (2)). Роздруковані промо-коди наклейте на карти і видайте клієнту, щоб він роздав
їх своїм друзям. Можна Скопіювати промо-коди в буфер обміну

(Мал. 4 (3)) і

вставити їх (Ctrl + V) в будь-який документ (наприклад, в електронного листа).
При здійсненні одним клієнтом першої покупки, необхідно сканувати промо-код карти.
У вікні "Реалізація" - промо-код сканується в поле введення штрих-коду і артикулу
ШК/Арт (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.6.0)

Якщо штрих-код не розпізнається, необхідно зайти в пункт головного меню
Налаштування - Параметри - Штрих-код і прибрати галочку Коригувати штрих-коди
починаються з нуля, потім перезапустити систему і повторити провести реалізацію.
У вікні підтвердіть використання промо-коду для поточної реалізації та другу клієнта
буде надана одноразова знижка на цю реалізацію.

Мал. 6 (Версія програми 2020.6.0)

Внесіть оплату і програма автоматично нарахує бонус клієнту від покупки друга.
У вікні Торгівля з випискою рахунку при виписуванні рахунку (вкладка Рахунок) або
видаткової накладної (вкладка Видаткова накладна) для одного клієнта натисніть кнопку
Сканувати керуючий штрих-код. У вікні скануйте промо-код карти (Мал. 7) і підтвердіть
його використання. Після цього програма надасть другові клієнта - знижку на цей рахунок
(або видаткову накладну).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1722

Мал. 7 (Версія програми 2020.6.0)

Внесіть оплату за рахунком (або видатковою накладною) і програма автоматично
нарахує клієнту бонус від покупки друга.
Всі промо-коди по акції Приведи друга надають одноразову знижку. Оплачені промокоди будуть відзначені в картці клієнта (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.6.0)

Для перегляду нарахування бонусів за промо-акції Приведи друга виберіть пункт
головного меню Аналіз - Аналіз руху бонусів - вкладка Приведи друга (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.6.0)
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Після того, як Ваш клієнт назбирав якусь кількість бонусів, є можливість перевести в
готівку їх декількома способами (якщо є необхідність)
Варіант №1. Заходимо в пункт меню Документ - Реалізація - вибираємо Клієнта натискаємо на кнопку Додаткові дії

- Перевести в готівку бонуси. У вікні (Мал. 10)

відобразиться ПІБ клієнта, Кількість бонусів, Сума бонусів, Дата видачі і Сума бонусів
(для видачі) в якому можна вказати кількість бонусів (Мал. 10 (1)), яку хочете видати, але
не більше, ніж є у клієнта (за замовчуванням автоматично прописується та кількість бонусів,
яка є у клієнта), потім натискаємо кнопку Видати (Мал. 10 (2)).

Мал. 10 (Версія програми 2020.6.0)

Варіант №2. Заходимо в пункт меню Документ - Торгівля з випискою рахунку Створюємо рахунок, додаючи Бонусного клієнта при створенні рахунку - Створюємо
видаткову накладну - тиснемо кнопку Бонуси - Перевести в готівку бонуси. У вікні
потрібно вибрати Форму оплати: Готівкова (вибрати Касу з якої буде здійснюватися
видача грошей) або Безготівкова (вибрати Розрахунковий рахунок на який будуть
нараховуватися кошти), а також слід вибрати Підприємство. У нижній частині вікна бачимо
Дату видачі та Суму бонусів, які є можливість редагувати на свій розсуд (Мал. 11).
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Мал. 11 (Версія програми 2020.6.0)

Аналіз підсумків за акцією "Приведи друга"
У пункті меню Маркетинг - Клієнти є можливість подивитися Аналіз підсумків за
акцією "Приведи друга". Для виклику форми необхідно вибрати клієнта і натиснути дію
Аналіз підсумків за акцією "Приведи друга"

, після чого відкриється однойменно

вікно (Мал. 12). У свою чергу, аналіз також можна подивитися з форми Реалізації. Для
цього необхідно вибрати клієнта в реалізації, перейти в Додаткові дії
підсумків по акції "Приведи друга"

і вибрати Аналіз

.
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Мал. 12 (Версія програми 2020.6.0)

Даний аналіз дозволяє подивитися підсумки за акцією для клієнта, якому
нараховуються бонуси в розрізі створених акцій (Випуск карт для друга). Містить наступну
інформацію:
· Карта друга - інформація за промокодом для обраної акції;
· Рух бонусів - інформація про нарахування / списання за конкретно. акцією або за

конкретним промокодом (увімкнено Тільки для поточного промокоду). Доступні
фільтри за періодом і клієнтом (другом), який скористався акцією;
· Склад товару в документі - інформація про товари за обраним документом

Також даний аналіз можна роздрукувати, використовуючи дію Звіт по акції

8.20

.

Реферальна програма: облік партнерів і рекомендацій
Власники магазинів можуть співпрацювати з організаціями (і працівниками цих

організацій) з метою залучення нових покупців. Організації направляють клієнтів в
партнерський магазин. Цей магазин, натомість, надає організаціям і їх співробітникам
спеціальні пропозиції, знижки і т.п. Така практика взаємовигідного співробітництва
поширена в галузі охорони здоров'я (наприклад, лікар може направити пацієнта в якусь
конкретну аптеку для купівлі медикаментів від конкретного виробника), фізичної культури,
краси і спорту (наприклад, тренер спортивного клубу направляє свого підопічного в
конкретний магазин за біодобавками, інвентарем і ін.) і т.д.
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Додаткова функція Реферальная програма: облік партнерів і рекомендацій надає
наступну інформацію:
- за рекомендацією якої організації (партнер-реферер) прийшов новий клієнт;
- за рекомендацією якого співробітника (співробітник реферера) цієї організації
прийшов новий клієнт.
Після активації додаткової функції Реферальная програма: облік партнерів і
рекомендацій в пункті головного меню Налаштування будуть доступні 2 підпункту:
1) "Партнер-реферер". За вибором цього підпункту відкривається форма для вказівки
організації (партнера-реферера). Для створення нового партнера-реферера натисніть кнопку
Додати

. З'явиться вікно для введення назви. Вкажіть назву і натисніть Записати.

Редагувати або видалити назву можна за допомогою кнопок Змінити

або Видалити

.

2) "Співробітник реферера". За вибором цього підпункту відкривається форма для
вказівки співробітника організації. Для створення нового співробітника реферера натисніть
кнопку Додати

. З'явиться вікно для введення ПІБ співробітника. Вкажіть ПІБ і натисніть

Записати. Редагувати або видалити його зі списку можна за допомогою кнопок Змінити
або Видалити

.

У Картці клієнта (пункт головного меню Маркетинг - Клієнти) на вкладці Інше з'являються два випадаючі списки Співробітник реферера і Партнер-реферер. У них
необхідно вибрати партнера і співробітника, які залучили даного клієнта (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2022.0.0)

У програмі є можливість переглянути або роздрукувати Звіт за партнерами-реферера
і їх співробітникам. Для цього на формі Маркетинг - Клієнти, натисніть кнопку Звіт за
партнерами-реферера і їх співробітниками (Мал. 2 (1).

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.0)
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У звіті показано кількість залучених клієнтів кожним партнером-реферером,
співробітником реферера і сумарна кількість залучених клієнтів (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2022.0.0)

На формі Клієнти доступні фільтри по партнеру-реферера і співробітникові реферера
(Мал. 2 (2)), за допомогою яких можна відобразити список клієнтів за обраним партнером
або співробітником.
Також такі фільтри доступні на формах Аналіз активності покупців (Мал. 4) і
Масова розсилка - Аналіз Масової розсилки (Мал. 5).

Мал. 4 (Версія програми 2022.0.0)
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Мал. 5 (Версія програми 2022.0.0)

8.21

Метричні характеристики товару (Калькулятор плиток)
Ця функція буде незамінним помічником для тих підприємців, які торгують товаром,

що вимірюється в метрах квадратних/погонних (плитка, плінтус, лінолеум, ламінат, паркет,
килими), який відвантажується за фактом в штуках.

Де ми можемо зустріти метричні характеристики товару?
· При оприходуванні товару (Мал. 1, 2);
· При реалізації товару (Мал. 3);
· При розподілі товару по торгових точках (Мал. 4, 5)

При оприходуванні товару.
Активуйте додаткову функцію - Метричні характеристики товару.
Оприходуємо товар в пункті меню Документ - Прихід товару (пер ед тим, як додавати
новий товар , створ іть вид товар у, напр иклад: "Плитка", в поле од. вим. Напишіть
одиницю вимір у, напр иклад "м. кв" і в пункті Розмір ність вибер іть Метр ичний (Мал. 1) ) .

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

Операції такі ж, як і при звичайному оприходуванні товару, тільки з додатковою
функцією, яку видно в додатковому блоці (Мал. 2)
Компанія Торгсофт®
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

Додаємо вид товару, Країну, матеріал і т.д., після того, як все що необхідно додали,
переходимо на вкладку метрики

і вибираємо Розмірність (Одновимірна - плінтус, брус,

підвіконня, лінолеум, килими; двовимірний - плитка, паркет, вагонка, пінопласт,
теплоізоляційні матеріали для стін, дахів і т.д. або тривимірний). Оскільки у нас плитка, яка
продається в залежності від площі, то нас цікавить довжина і ширина - вибираємо
Двовимірний. У нас з'явиться два поля, куди потрібно ввести розмір плитки (довжина і
ширина). Якщо у виді товару вказали одиницю виміру в метрах квадратних (м.кв), то і
розміри потрібно вказувати в метрах. Після цього, в поле Кількість в упаковці вказуємо
(якщо потрібно), яка кількість плиток в одній упаковці. Тиснемо на кнопку Записати.
ВАЖЛИВО!
Метр ичний товар пр одається і пер еміщається в таких одиницях, які були вказані в
виді товар у.

При реалізації товару.
Для того, щоб побачити, як працює ця функція, зайдіть в пункт меню Налаштування Параметри - Документ і поставте галочку Показувати калькулятор метричного товару в
реалізації.
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Тепер при реалізації товару у нас з'явиться Калькулятор метричного товару з
можливістю вибрати, скільки плиток окремо продати, або скільки потрібно квадратних
метрів плитки (Мал. 3). Програма сама розрахує кількість плиток і отримані фактично м.кв
.. Продавцю не треба буде брати калькулятор і проводити розрахунки, які затягують
процедуру продажу товару, втрачаючи при цьому дорогоцінний час клієнта.
Калькулятор сам пор ахує, скільки потр ібно пр одати плиток в штуках для бажаної
площі і в р азі, якщо ця кількість не ціла, окр углити і пер ер ахує фактичну площу.

Мал. 3 (Версія програми 2020.6.0)

При розподілі товару по торгових точках.
- При внутрішньому переміщенні. Заходимо в пункт меню Документ - Внутрішня
передача, створюємо нове переміщення, додаємо товар. Тепер ми можемо спостерігати
колонку Кількість в упаковці (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)
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- При розподілі товару по торгових точках з прихідної накладної.
Заходимо в пункт меню Документ - Прихід товару і або створюємо новий прихід
товару, або вибираємо з уже оприходуваного товару. Далі натискаємо на кнопку
Розподілити товар по торгових точках, де можемо спостерігати Кількість в упаковці
(Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.0)

У разі, якщо не відображається колонка Кількість в упаковці, потрібно зайти в пункт
меню Опції відображення і поставити галочку навпроти Кількість в упаковці (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.6.0)

Для чого потрібно знати кількість в упаковці?
Дуже часто багато хто стикається з такою проблемою, коли при розподілі товару по
торгових точках, товар передається в упаковках, а в програмі потрібно вказати в кількості
одиниць товару, а не упаковок. При введенні кількості одиниць, той хто передає, може
помилитися і вказати кількість одиниць не кратну кількості товару в упаковці. В такому
випадку, реальне переміщене кількості товару не буде відповідати кількості переміщених в
програмі і на торгових точках буде недостача / пересорт. Щоб уникнути такого випадку,
якщо розподіляється кількість товару не кратно кількості в упаковці, то програма сигналізує
про це.
Підіб'ємо підсумки, дана функція дозволяє розраховувати, скільки необхідно фактично
продати клієнтові товару в залежності від розмірів виробу і бажання покупця. Також
дозволяє побачити, яка кількість штук виробу буде продано при зазначеній кількості в
одиницях виміру, наприклад, в метрах квадратних і роздрукувати цю інформацію для
відвантаження комірником.
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Оповіщення персоналу
Оповіщення персоналу надає можливість донести інформацію до співробітників

засобами текстових повідомлень з можливістю ідентифікації

хто ознайомився

з

повідомленням, а хто ні. Це буде корисно тим, у кого великий колектив і є необхідність
нагадувати або сповіщати про будь-які події, заходи. Всі комп'ютери повинні бути об'єднані
в одну локальну мережу або повинен використовуватися термінальний сервер.
Розглянемо, як ця функція працює, на прикладі.
Після того, як функція була успішно активована, необхідно зайти в пункт меню
Налаштування - Параметри - Торгівельна мережа, де потрібно поставити галочку
Увімкнути колективне оповіщення (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

Тиснемо Записати і перезапускаємо програму натиснувши на кнопку

, яка

знаходиться в правому верхньому куті. Далі, заходимо в пункт меню Налаштування Колективне оповіщення, в якому створимо оповіщення натисканням на кнопку Додати

.

Відкриється вікно Колективне оповіщення (Мал. 2), в якому заповнюємо поля Тема (Мал.
2 (1)), Текст повідомлення (вводимо текст, який буде бачити пер сонал) (Мал. 2 (2)).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

Далі, потрібно вибрати Тип повідомлення (Мал. 2 (3)), оскільки ми створюємо текст
вперше, наш список порожній (після того, як ми створ имо кілька повідомлень, можна буде
скор истатися списком, змінюючи пр и цьому тільки Текст повідомлення) . Для того, щоб
створити список, натискаємо на кнопку Додати

(F4), відкриється вікно Тип

повідомлення (Мал. 3) в якому можемо вносити зміни щодо Назви типу повідомлення
(Мал. 3 (1)), Кольори фону (Мал . 3 (2)), Шрифту (Мал. 3 (3)) і Блимання повідомлення
(при включеному перемикачі повідомлення буде блимати) (Мал. 3 (4)).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.0)

У нашому прикладі, ми ввели Назву типу повідомлення - Акція, вибрали Колір фону Жовтий і поставили галочку Блимання повідомлення. Після того, як внесені всі зміни,
натискаємо на кнопку Записати. Ми можемо відразу бачити приклад, як буде відображатися
повідомлення, внизу вікна. Далі належить вибрати дату і час, коли буде відображатися
повідомлення на комп'ютерах користувачів. Потім, натискаємо на кнопку Вибрати
користувачів ... (Мал. 2 (4)) (в пер еліку кор истувачів відобр ажаються тільки ті, які
пр ацюють в даний момент) , де, в вікні Активні користувачі (Мал. 4) відзначаємо
галочкою тих, кому ми хочемо відправити повідомлення. Можна вибрати всіх користувачів,
натиснувши на кнопку Вибрати всіх (Мал. 4 (2)), тоді виберуться всі користувачі, які є в
списку, або Скасувати всі, в цьому випадку у всіх користувачів, які були відзначені,
заберуться галочки. У нашому прикладі натиснемо на кнопку Вибрати всіх, після чого
бачимо, що навпроти всіх користувачів, які є в списку, стоять галочки (Мал. 4 (1)). Тиснемо
Вибрати, щоб продовжити (Мал. 4 (3)).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)

Далі ми можемо виставити час Інтервал відправки, хвилини (Мал. 2 (5)). Цей
параметр необхідний в тому випадку, якщо нам по яких-небудь причин потрібно, щоб
повідомлення приходило користувачам через заданий інтервал, який ми задаємо в цьому полі
в хвилинах. У нашому випадку, ми створюємо повідомленням про те, що в магазині буде
проходити акція, про яку повинні дізнатися всі користувачі, яких ми вказали. Тому, ми це
поле не чіпаємо і залишаємо значення "0", тиснемо Записати.
Якщо значення "0", то на комп'ютер і кор истувача воно відобр азиться на пр отязі 3
хвилин від часу, яке вказали пр и створ енні оповіщення. Пер евір ка на наявність повідомлень
пр огр амою Тор гсофт відбувається автоматично.
Після того, як повідомлення було створено, воно з'явиться на комп'ютері зазначених
користувачів в заданий час. Після прочитання оповіщення, натискаємо на кнопку
Ознайомлений (а) (Мал. 5 (1)). При натисканні на кнопку Відкласти (Мал. 5 (2)) є
можливість відкласти колективне оповіщення на 5, 15 або 30 хвилин. Для вибору часу, на яке
потрібно відкласти сповіщення, необхідно натиснути на стрілку праворуч від кнопки і
вибрати відповідне значення. Останнє вибране значення запам'ятовується і автоматично
спрацьовує при подальшому натисканні на кнопку Відкласти. Вар то зазначити, для того,
щоб у кор истувача була можливість пр очитати великий текст повідомлення колективного
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оповіщення, додано скр олл для пр окр утки. Також можна змінювати р озмір вікна
повідомлення.

Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

Також, є можливість переглянути, хто прочитав оповіщення, в який час і т.д. Для цього
потрібно зайти в пункт меню Налаштування - Колективне оповіщення, де будуть
відображатися всі оповіщення, які були створені. У нашому випадку маємо одне сповіщення
в якому ми спостерігаємо поле Повідомлення (Мал. 6, А) - Дата, Тема, Текст
повідомлення і Відправник (той, хто створив повідомлення). В поле Користувач (Мал. 6,
Б) ми бачимо Користувач Торгсофт (Власник, Пр одавець, Товар ознавець і т.п.) ,
Користувач Windows (ім'я комп'ютера), Час доставки, Час ознайомлення, Швидкість
реакції, хв і Час показу (час, коли буде показано повідомлення).

Мал. 6 (Версія програми 2020.6.0)
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Варто зазначити, що видні ті користувачі, які натиснули кнопку Ознайомлений (а) виділені чорним кольором, заповнені стовпці Час ознайомлення і Швидкість реакції, хв.
Користувачі, які не натиснули кнопку Ознайомлений (а), виділені червоним кольором і
стовпці Час ознайомлення і Швидкість реакції, хв. - незаповнені. Користувачі, які
натиснули кнопку Відкласти, відображаються курсивом. За допомогою фільтру Стан
ознайомлення, можна відобразити перелік співробітників які ознайомлені або не
ознайомлені, вибравши в фільтрі дію Ознайомлений і Не ознайомлений відповідно. Якщо
вибрати Всі, то буде відображатися перелік всіх співробітників, доданих в це оповіщення.
Додано обмеження на перегляд оповіщень поточним користувачем:
· Якщо користувач не є системним адміністратором, то в таблиці Повідомлення

відображаються тільки записи, створені поточним користувачем (співробітником). У
свою чергу, для поточного користувача також будуть відображатися записи, створені
раніше, для яких не вказано користувач (співробітник), який їх створив.
· Якщо обліковий запис користувача без обмежень, то в таблиці Повідомлення

відображаються вся інформація, створена всіма користувачами. Крім того, на формі
будуть доступні фільтри Користувач Торгсофт і Співробітник.
На вкладці Оповіщення співробітника (Мал. 7) відображається інформація про всі
оповіщення співробітника.

Мал. 7 (Версія програми 2020.6.0)
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При натисканні на кнопку Переглянути оповіщення

(Мал. 7), співробітник може

викликати на перегляд оповіщення, з яким ще не був ознайомлений або відкладене
оповіщення (такі оповіщення виділені синім кольором).
Однією з особливостей функції Оповіщення персоналу є те, що підприємцю не треба
буде ходити по касам і кожному касиру говорити, щоб здавали касу, а може з легкістю,
замовивши цю функцію, створювати оповіщення і зробити це дистанційно, перебуваючи у
себе в офісі.

8.23

Прокат товару
Дана платна функція буде незамінною для підприємців, які здають свій товар в прокат

на певний час. Припустимо, Ви здаєте в прокат весільні сукні, або костюми, але не знаєте, як
це здійснити? Програма Тор гсофт вирішила цю задачу і пропонує Вашій увазі додаткову
функцію Прокат. За допомогою цієї додаткової функції Ви легко зможете:
· Вести облік товару, який знаходиться, або планується бути в прокаті;
· Товар, який в прокаті, не зможе "випадково" продатися, так як він заноситься в склад

резерву і не буде можливості додати товар в реалізацію;
· Є можливість друку:

- Договору прокату;
- Витратної накладної;
- Акту виконаних робіт;
- Фінансового документа прийому застави;
- Фінансового документа повернення застави.
Для того, щоб скористатися даною послугою, після активації, потрібно зайти в пункт
головного меню Документ - Торгівля з випискою рахунку - вкладка Прокат.
Насамперед необхідно провести Налаштування прокату (Мал. 1 (1)), а саме в який
момент буде запропоновано клієнтові оплатити прокат: При створенні прокату або В
момент початку прокату, а також є можливість встановити перемикач Зменшувати суму
застави на вартість прокату (Мал. 1 (2)).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

Після встановлення необхідних параметрів і натискання на кнопку Записати (Мал. 1
(4)), необхідно перезапустити програму Тор гсофт.
Потім можна продовжити створення нового прокату, зайти в пункт меню Документ Торгівля з випискою рахунку - вкладка Прокат і після натискання на кнопку Додати

,у

верхній частині вікна Прокат, відкриється вікно Прокат, в якому потрібно ввести такі дані:
поля обов'язкові для заповнення
- Номер прокату - підставляється автоматично, якщо потрібно, можна змінити;
- Вид прокату:
а) Добовий;
б) Погодинний.
- Термін - підставляється автоматично, виходячи з дати початку і закінчення;
- Дата початку - вибрати дату і час;
- Дата закінчення - вибрати дату і час;
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- Клієнт - вибрати клієнта зі списку, або натиснувши на кнопку Довідник
нового клієнта натисканням на кнопку Додати

, додати

.

- Співробітник - вибрати співробітника зі списку, який буде відповідати за створення
прокату.
поля не обов'язкові для заповнення
- Серія паспорта
- Номер паспорта
- Дата видачі паспорта
- Ким виданий паспорт
- Адреса прописки
- Коментар
Після заповнення всіх необхідних полів натискаємо кнопку Записати. Статус прокату Чекає прокату.
Після цього, потрібно додати товар до прокату, вікно якого знаходиться в нижній його
частині. При натисканні на Довідник прокату
вибравши товар, натиснути кнопку Додати

, відкриється вікно в якому необхідно

з'явиться вікно Довідник прокату (Мал. 2).

У цьому вікні потрібно вказати Ціну за добу, Ціну за годину і Суму застави, після чого
натиснути на кнопку Записати. Після виконаних операцій у колонках будуть відображатися
введені дані.

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

ВАЖЛИВО! Якщо товар у пр изначена Сума застави, то пр и здійсненні пр окату
пр огр ама запр осить її і не дозволить здійснювати пр окат без застави. У р азі, якщо товар у
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не пр изначена Сума застави - пр огр ама запр осить Суму пр окату для здійснення пр окату.
Пр окат може бути оплачений пр и здачі товар у в пр окат, або пр и завер шенні пр окату.
Після того, як ввели дані для необхідного товару в Довіднику прокату, можна закрити
це вікно і Додати товар в прокат, натисканням на відповідну кнопку

. Відкриється

Довідник прокату в якому відображається тільки той товар, який не планується до прокату
в заданий період і не знаходиться в прокаті. Вибираєте той товар, який необхідний і
натискаєте на кнопку Вибрати, товар доданий. У верхній частині вікна в стовпці
відображається Сума прокату, виходячи з Терміну прокату, а також видно Сума застави,
яка вимагається за товар.
Далі є кілька способів почати прокат:
1) Приймаємо заставу, натисканням на кнопку Прийняти заставу

, відкриється

вікно Прийом застави по прокату (Мал. 3) в якому вибираємо Форму оплати (готівкова
або безготівкова), Дату оплати і Оплачену суму (підставляється автоматично). При
натисканні на кнопку Внести оплату у вікні Прокат буде відображатися в стовпці Сума
застави іконка

- що підтверджує прийняття застави від клієнта. Якщо клієнт бажає

оплатити відразу, то натискаємо кнопку Оплатити прокат

, якщо клієнт буде оплачувати

по закінченню терміну прокату, то після того, як він вніс передоплату, тиснемо кнопку Стан
прокату

-

Прокат розпочато.

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)
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2) Оплачуємо прокат натисканням на кнопку Оплатити прокат

, з'являється вікно

Передоплата за рахунком (Мал. 4), де потрібно вибрати Готівкова або Безготівкова
оплата, Дата оплати і Сплачена сума заповнюються автоматично (є можливість внести
зміни в разі потреби). Також можна Надіслати повідомлення клієнту про надходження
оплати, встановивши галочку.

Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

Після заповнення всіх необхідних даних натискаємо Внести оплату. Далі, або вносимо
заставу натисканням на кнопку Прийняти заставу
натисканням на кнопку Стан прокату

-

, після чого починаємо прокат

Прокат розпочато, або відразу починаємо

прокат і програма запропонувати внести заставу. Без застави - прокат товару не почнеться.
Програма підсвічує зеленим кольором прокат, який розпочато, сірим - який завершений. У
стовпці Номер - з'явиться іконка рахунку (Мал. 5).
Якщо іконка пр исутня, значить створ ено р ахунок за даним пр окатом (пер ейти на
відповідний р ахунок можливо за допомогою кнопки

) і якщо пр окат активний, то товар ,

який в пр окаті, знаходиться в р езер ві (вкладка Резер в) і не доступний в списку товар ів
пр окату , а також не доступний для р еалізації) .
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Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

3) Починаємо прокат натисканням на кнопку Стан прокату

-

Прокат

розпочато, програма автоматично запропонує внести Суму застави і Суму оплати. Прокат
буде підсвічений зеленим кольором, якщо внесли Суму застави. Суму оплати можна внести
після закінчення прокату, натисканням на кнопку Стан прокату

-

Прокат

закінчений, програма автоматично запропонує внести суму оплати, або спочатку внести
суму оплати за допомогою кнопки Оплатити прокат

, а тільки після цього закінчувати

прокат.
По закінченню прокату, можна повернути заставу натисканням на кнопку Повернути
заставу

, або натисканням на кнопку Стан прокату

-

Прокат закінчений,

програма автоматично відкриє вікно Повернення застави по прокату (Мал. 6), де буде
автоматично підставлені дані в тому порядку, в якому були внесені (наприклад, якщо
вносили гроші за безготівковим розрахунком, то програма автоматично підставить
розрахунковий рахунок на який вносилася застава і оплачена сума).

Мал. 6 (Версія програми 9.3.8)
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Зміни прокату можливі тільки в статусі прокату Чекає прокату, який можна змінити
натиснувши на кнопку Стан прокату

-

Чекає прокату.

Також є можливість скасувати прокат, використовую кнопку Стан прокату

-

Прокат скасовано. Якщо в налаштуваннях прокату відзначено Повертати оплату вартості
про скасування прокату (Мал. 1 (3)), то при скасуванні прокату клієнтові буде повернена
вартість прокату.
Є можливість друку, після натискання на яку відкриється перелік для друку:
· Договору прокату;
· Витратної накладної;
· Акту виконаних робіт;
· Фінансового документа прийому застави;
· Фінансового документа повернення застави.

За допомогою додаткової функції Прокат товару, підприємець здійснює легкий облік
товару, який знаходиться, або планується бути в прокаті, а також зможе надрукувати ряд
документів, які необхідні при прокаті товару, таких як Договір прокату, Видаткова
накладна і т.д.

8.24

Ремонт і гарантійне обслуговування

Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням
Після активації даної функції, заходимо в пункт Документ - Ремонт, відкриється вікно
Ремонт (Мал. 1), який розділений на такі області: Ремонт, Товар в ремонті, Матеріали
ремонту і Стан товару ремонту.
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Розглянемо кожну з них.

Ремонт.
Дана область вікна відповідає за:
· Дату прийому в ремонт,
· ПІБ клієнта,
· Телефон клієнта,
· Вартість ремонту,
· Оплата (сума, яку вніс клієнт),
· Стан (береться з області вікна Стан товару ремонту),
· Центр обліку, який прийняв товар в ремонт,
· Коментар.

Для того, щоб прийняти товар від клієнта, натискаємо на кнопку Додати

, відкриється

вікно Ремонт (Мал. 2) в якому автоматично присвоюється Номер ремонту. Якщо товар
клієнта Вашого магазину (іменований клієнт), то виберіть його зі списку, або з Довідника
. Якщо це не іменований клієнт, то введіть ПІБ і Телефон. Якщо необхідно, введіть
Коментар. В поле Центр обліку для списання матеріалів для ремонту можна вказати
центр обліку, з якого будуть списуватися всі матеріали з даного ремонту. Також додана
можливість прикріплювати файли, після натискання на кнопку Файли документа
Компанія Торгсофт®
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дає можливість до створеного замовлення за ремонтом прикріплювати фотографії,
відеофайли, просто файли. Воно буде зберігатися в окремій папці програми, але майстер
може відкрити замовлення та переглянути файли. Далі тиснемо Записати

.

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

При натисканні на кнопку Друк квитанції в ремонт

, друкується квитанція по

виділеному ремонту.
При натисканні на кнопку Друк штрих-коду ремонту

, є можливість відправити на

друк штрих-код ремонту.

Товар в ремонті.
Після введення інформації про клієнта (той, хто здав товар в ремонт), додаємо товар
натисканням на кнопку Додати

. У вікні Товар в ремонті (Мал. 3), вибираємо товар за

допомогою кнопок Вибір зі складу

(відкриється вікно Стан складу), Вибір з переліку

(відкриється вікно Повний перелік товару і послуг), Вибір чека
Перелік витрат), або скористатися кнопкою Сканувати

(відкриється вікно

(штрих-код товару, артикул,

штрих-код чека, серійний номер (якщо активований пошуку за серійними номерами в
Налаштування - Параметри - Облік, а також активована додаткова функція Облік
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гарантійного товару за серійними номерами), також, є можливість ввести вручну). Поле
Залишилося днів гарантії і Постачальник - заповняться автоматично, якщо знаєте
постачальника, виберіть його зі списку, або з Довідника. В поле Описи проблеми
записується

несправність зі слів замовника. При необхідності заповнюємо поле

Комплектація.

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

У разі, якщо товар Отримано через транспортну компанію

, після натискання на

відповідну кнопку, відкриється вікно Введення номеру ТТН (Мал. 4). В даному вікні
вводимо Номер товарно-транспортної накладної та Коментар, які будуть додані в стан
товару ремонту як коментар.
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

Після вказівки всіх необхідних параметрів, натискаємо Записати

. Товар додано в

ремонт.
Щоб знайти товар ремонту, можна використовувати поле пошуку, яке знаходяться в
правому верхньому куті основної форми. Пошук можливий по штрих-коду товару ремонту,
серійним номером товару, а також номером товарно-транспортної накладної.

Матеріали ремонту
Ви можете додати матеріали, які будуть використані в ремонті, для цього переходимо у
вкладку Матеріал ремонту (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

При натисканні на кнопку Додати

(Мал. 5 (1)), відкриється вікно Матеріали

ремонту (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 9.3.8)

Вибираємо матеріал за допомогою кнопок Вибір з переліку

або Вибір зі складу

. В поле Кількість вказуємо необхідну кількість матеріалу, поле Ціна заповнюється
автоматично (при необхідності можна змінити). Після чого тиснемо Записати
Кнопка Списати матеріал ремонту

.

(Мал. 5 (2)) служить для списання обраного

матеріалу зі складу. Для того, щоб списати весь матеріал відразу, можна використовувати
кнопку Списати матеріали ремонту

, яка знаходиться в області вікна Товар в ремонті.

При необхідності можна скасувати списання матеріалу, використовуючи кнопку Скасувати
списання матеріалу

. Варто зазначити, що в разі, якщо матеріалу на складі недостатньо,

списання неможливо.
У разі, якщо при створенні ремонту не було вказано центр обліку для списання матеріалу,
Ви можете вибрати центр обліку в момент списання товару. При натисканні на кнопку
Списати товар, відобразиться вікно вибору центру обліку для списання (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 9.3.8)
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Після чого, матеріал буде списаний з обраного центру обліку.
При цьому, можна зберегти обраний центр обліку для списання матеріалів для поточного
ремонту, встановивши галочку Запам'ятати вибір для поточного ремонту. Після чого, всі
наступні списання матеріалів поточного ремонту будуть списуватися з обраного центру
обліку.
Для того, щоб додати послугу ремонту, перейдіть на вкладку Послуги і натисніть кнопку
Додати

. Після чого відкриється вікно Послуги ремонту, в якому вибір послуги ремонту

здійснюється аналогічним чином як і при виборі матеріалу. При натисканні на кнопку
Вибрати послугу ремонту, відкриється вікно Повний перелік товарів і послуг. У цьому
вікні після натискання на кнопку Додати

, відкриється вікно Послуга (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні додаєте Назву послуги, Артикул (не обов'язково), Роздрібну і Оптову
ціни. Встановити, якщо необхідно, перемикач Знижка, додасться додаткове поле, куди
необхідно ввести% знижки. За необхідності заповнити поля "Вид товару" і "Виробник,
колекція, торгова марка". При натисканні на кнопку Склад, є можливість додати в обрану
послугу необхідні компоненти. Якщо зняти перемикач Діє, дана послуга буде не доступна
для вибору.
На вкладці Роботи є можливість додати операції ремонту. При натисканні на кнопку
Додати

відкриється вікно Операції ремонту (Мал. 9).
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Мал. 9 (Версія програми 9.3.8)

Для того, щоб додати операцію використовуйте кнопку Додати

. При натисканні на

кнопку відкриється вікно Операція (Мал. 10).

Мал. 10 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні потрібно ввести Назву операції. В поле Одиниця виміру вводимо
одиницю виміру операції або вибираємо з раніше створеної в випадаючому списку. В поле
Ціна за одиницю вказуємо ціну операції. Потім по необхідності зі списку вибираємо Вид
оплати виконавцю: Сума або Відсоток (%) і вводимо значення оплати виконавцю. Також
можна вказати зі списку Каталог операцій до якого саме вона буде відноситися. В поля
Артикул і Розмір вводити дані за потребою. Після всіх виконаних дій натисніть на кнопку
Записати

.
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Після вибору або створення операції вказуємо необхідну кількість операції в поле
Кількість. При необхідності вказуємо Виконавця. Тиснемо кнопку Записати

, після

чого операція буде додана в ремонт.
Звер ніть увагу, що вартість ремонту формується виходячи з сумарної вартості матеріалів,
послуг і операцій. У разі, якщо ремонт здійснюється по гарантії, вартість ремонту може бути
дорівнювати нулю. Для цього, для матеріалу, послуги або операції можна вказати ціну рівну
нулю. Для того, щоб змінити ціну матеріалу, використовуйте кнопку Змінити

.

Аналогічно для послуг і робіт.
Оплачуємо ремонт після натискання на кнопку Оплата ремонту

, відкриється

однойменно вікно (Мал. 11), де потрібно вибрати Готівкова або Безготівкова оплата (в
цьому випадку необхідно вибрати Розрахунковий рахунок), Дата оплати і Оплачено сума
і натиснути Внести оплату.

Мал. 11 (Версія програми 9.3.8)

Після оплати за ремонт автоматично створюється рахунок в режимі Торгівля з випискою
рахунку (рахунок створюється в національній валюті; одержувач - клієнт ремонту (якщо
клієнта вказано вручну - системний покупець); відправник - центр обліку, на якому був
створений ремонт). Матеріали ремонту додаються в рахунок з того центру обліку, який
вказаний для списання матеріалів ремонту і автоматично резервуються. Якщо товар вручну
був знятий з резерву, то він при перестворенні рахунку не резервується.
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За допомогою пункту Налаштування (Мал. 12) (знаходиться в лівому верхньому кутку)
можна вказати Спосіб додавання операцій в рахунок:
· Окрема послуга для кожної операції - для кожної операції ремонту автоматично буде

створена послуга з назвою операції;
· Одна послуга для всіх операцій - в рахунок буде додана одна послуга Роботи з

ремонту, вартість якої буде розрахована як загальна вартість всіх операцій.

Мал. 12 (Версія програми 2020.0.4)

Вар то зазначити, якщо в настр ойках р емонту вказана настр ойка Одна послуга для
всіх опер ацій, то додавати вр учну стандар тну послугу Роботи з р емонту пр и наявності
опер ацій (р обіт) безглуздо, тому що ця послуга буде створ ена автоматично. У р ахунку для
цієї послуги завжди кількість дор івнює 1 і сумар на вар тість опер ацій р емонту. Додавати
стандар тну послугу Роботи з р емонту в список послуг р емонту має сенс коли немає
опер ацій (р обіт) р емонту або в налаштуваннях р ежиму вказана настр ойка Окр ема послуга
для кожної опер ації.
Налаштування Включати в рахунок операції з нульовою вартістю - якщо в ремонті
операції вказуються без вартості (наприклад для розрахунку зарплати), настройка дозволяє
примусово додати в рахунок такі операції з нульовою ціною.
Ви можете роздрукувати акт виконаних робіт. Для цього необхідно в меню Друк вибрати
дію Друк акту виконаних робіт

. Акт виконаних робіт буде мати такий вигляд (Мал.

13). При необхідності шаблон друку може бути налаштований.
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Мал. 13 (Версія програми 9.3.8)

Стан товару ремонту.
Після додавання товару в ремонт, в області вікна Стан товару ремонту, з'явиться рядок з
автоматично заповненою Датою і Станом - Прийнято на ремонт. Далі, після того, як
відправили товар в ремонт, натискаємо кнопку Додати

, і вибираємо зі списку новий стан,

припустимо Відправлений у ремонт і в разі потреби пишемо Коментар. Дата і час
заповнюються автоматично. Наприклад, пройшло якась кількість часу, товар повернувся з
ремонту, слід додати новий стан ремонту після натискання на кнопку Додати

(Мал. 14).

Мал. 14 (Версія програми 9.3.8)

Якщо стан товару - Гарантійний товар не підлягає ремонту, тоді в області вікна
Ремонт, стануть активними наступні кнопки:
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Наявність товару на складах торговельної мережі (наприклад, для заміни товару,
якщо клієнт згоден);

·

Повернути клієнту гроші і повернути товар постачальнику (Мал. 15). Стовпець
Стан, буде автоматично переведено в Гарантійний товар не підлягає ремонту. (Стан
в області вікна Ремонт, буде автоматично змінюватися на те, яке буде вибрано в
області вікна Стан товару ремонту)

Мал. 15 (Версія програми 9.3.2)

·

Обмін товару. При натисканні на кнопку відкриється вікно Обмін гарантійного
товару (Мал. 16), в якому необхідно ввести новий серійний номер, який є на складі і,
при необхідності, можна записати Коментар, а також після натискання на кнопку
Файли документа
,

автоматично

, додати файли документа. При натисканні на кнопку Записати
створюється

повернення

товару

від

клієнта,

повернення

постачальнику старого серійного номера і проводиться операція продажу нового
серійного номера. При цьому по касі ніякого руху не відбувається.
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Мал. 16 (Версія програми 9.3.8)

·

Продовжити термін гарантії. За допомогою даної кнопки можна продовжити
гарантійний термін. Варто зазначити, що продовження гарантії друкується в
гарантійному талоні. Змінити / Видалити продовження гарантії можна з пункта меню
Склад - Гарантійний облік.

Також, для комунікації продавців, існує стан Інше, в якому вони можуть додавати
коментарі, щодо товару і клієнта.
При необхідності можна ввести номер товарно-транспортної накладної після натискання
на кнопку Додати номер товарно-транспортної накладної

(аналогічно як при додаванні

товару в ремонт).
У всіх інших випадках стану товару ремонту, слід Внести оплату за ремонт, після
натискання на відповідну кнопку

.

При створенні стану, що відповідає закінченню ремонту, за рахунком створюється
видаткова накладна і закривається.

Також, Ви можете відправити повідомлення клієнту про стани ремонту. Для цього
необхідно, щоб була активована додаткова функція Масова розсилка SMS і e-mail. При
активній додаткової функції стане доступним перемикач Надіслати повідомлення клієнту
(Мал. 14 (1)). Для того, щоб відправити повідомлення клієнту, при додаванні стану ремонту
необхідно активувати даний перемикач. У цьому випадку після додавання стану ремонту,
відкриється вікно Надіслати повідомлення клієнту (Мал. 17).
Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1760

Мал. 17 (Версія програми 9.3.8)

У вікні необхідно вибрати шаблон для розсилки. Для того, щоб створити шаблон,
натисніть кнопку Додати

. Щодо налаштування / створення шаблону масової розсилки

див. тут.
Усі надіслані клієнту повідомлення про стан і стадії ремонту відображаються у вкладці
Контакти (Мал. 18).

Мал. 18 (Версія програми 9.3.8)
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Також дана інформація доступна в пункті меню Маркетинг - Контакти (Мал. 19). Такі
контакти ставляться до Категор ії - Відпр авлено повідомлення.

Мал. 19 (Версія програми 9.3.8)

Рух товару ремонту
Після натискання на кнопку Повернути клієнту гроші і повернути товар
постачальнику

, з'являться два складських документа, які відповідають за повернення

товару від клієнта і повернення постачальнику. А також при Обміні товару
відобразяться документи, які відповідають за повернення товару від клієнта, повернення
товару постачальнику і продаж товару клієнту (з новим серійним номером).

Вкладка Товар в ремонті.
У таблиці відображаються всі товари ремонту, у яких проставлено постачальника. Форма
слугує для перегляду всіх товарів, які знаходяться в ремонті або закінчився ремонт у
постачальника (Мал. 20). Є можливість вказати конкретного Постачальника з переліку, або
переглядати по всім, натиснувши на кнопку Видалити

. Також доступні фільтри:

· Період
· Центр обліку
· Стан
· Пошук по штрих-коду ремонту
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Мал. 20 (Версія програми 9.3.8)

8.25

CRM. Взаємодія з клієнтами
Дана додаткова функція призначена для розширення взаємозв'язку з клієнтом. Вона

дозволяє накопичувати інтереси клієнтів по досконалим покупкам.
Як працює CRM?
Після заповнення Інтересів і додавання Видів товару до створених інтересів, програма
автоматично буде накопичувати інформацію про покупки клієнтів. Надалі у Вас буде
можливість автоматично заповнити інтереси клієнтів і подивитися, які види товару купує той
чи інший клієнт найбільше і за цими даними можна буде створювати різного роду акції та
пропозиції.
Після її активації в пункті меню Маркетинг - Клієнти з'явиться додаткова кнопка
Заповнити інтереси по покупкам

, яка дозволяє автоматично заповнити інтереси клієнта.

Також в картці клієнта з'явиться додаткова вкладка - Інтереси. В даній вкладці вручну
заповнюються інтереси клієнта і прив'язуються до даних інтересів види товару. Більш
докладно про додавання інтересів і прив'язці видів товару описано в пункті меню
Маркетинг - Інтереси.
Також, пункт меню Маркетинг - Контакти, матиме назву Контакти і нагадування, а
також додаткову вкладку Нагадування. Більш докладно описано тут.
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8.25.1 Синхронізація з Binotel
Синхронізація з сервісом IP- телефонії Binotel доступна після активації додаткової
функції CRM. Взаємодія з клієнтами.
Для настройки Binotel заходимо в пункт меню Налаштування - Параметри Додаткові опції - CRM. Взаємодія з клієнтами (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 20220.0.14)

Всі необхідні параметри потрібно отримати в особистому кабінеті або зв'язатися з
технічною підтримкою Binotel та запитати дані, що потрібен ключ для API та ключ для
WebSocket. .
Параметри з'єднання з сервером Binotel:
· Адреса - wss: //ws.binotel.com;
· Порт - 9002;
· Ключ і Секрет (для кожного облікового запису Binotel індивідуальні).

Параметри з'єднання для запиту на сервер Binotel:
· Адреса - https://api.binotel.com/api;
· Версія - 2.0;
· Формат - json;
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· Ключ і Секрет (для кожного облікового запису Binotel індивідуальні).

Варто зазначити, що Ключ і Секрет для параметрів з'єднання з сервером Binotel і для
запиту на сервер різні.
Після заповнення налаштувань тиснемо Записати і переходимо до налаштувань
синхронізації для користувачів.
Заходимо в пункт меню Налаштування - Користувачі і вибираємо користувача, для
якого потрібно налаштувати роботу з Binotel. У формі редагування натискаємо кнопку
Задати налаштування Binotel, після чого відкриється однойменна форма (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.14)

Доступні наступні параметри:
· Показати вікно при вхідному дзвінку - при надходженні дзвінка користувачеві буде

автоматично відображено вікно з інформацією про вхідний дзвінок;
· Показати вікно при вихідному дзвінку - автоматично відкривається вікно, коли

відбувається вихідний дзвінок;
· Показувати одночасно вікон дзвінка - вказуємо, скільки вікон показувати

одночасно під час надходження нових дзвінків. Якщо під час надходження дзвінка
вже відкрито задану кількість вікон, то дзвінок буде показаний як повідомлення в
правому нижньому кутку програми. Якщо дзвінок вихідний - вікно буде відкрито
Компанія Торгсофт®
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незалежно від кількості вікон на екрані (за умови включеної настройки Показувати
вікно при вихідному дзвінку).
· Внутрішній номер, що прослуховується - внутрішній номер Binotel, при

надходженні дзвінка на який, будуть показані вікна і/або повідомлення про дзвінок.
Тут може бути зазначено один номер, кілька номерів або нічого не вказано. У разі,
якщо не вказано ні один номер, то всі внутрішні номери будуть прослуховуватися,
тобто при надходженні дзвінків на всі внутрішні номери, якщо увімкнено Показати
вікно при вхідному дзвінку, буде показано вікно дзвінка.
· Внутрішній номер для відповіді - внутрішній номер Binotel, який використовується

для відповіді на дзвінок (закріплений за користувачем). Програма буде розуміти, що
саме цей користувач підняв трубку. Напр иклад, якщо здійснюється дзвінок,
показується вікно (або не показується) і пр и підйомі тр убки з номер а 908, показане
вікно буде не закр ито, а якщо вікно не було показано, воно буде автоматично
відкр ито.
Після

вказівки налаштувань, натискаємо Записати, зберігаємо налаштування

користувача і перезапускаємо програму.

Вхідні вікна
При надходженні дзвінка на номер, що прослуховується, користувачеві буде
відображатися наступне вікно (іконка

означає вхідний дзвінок), якщо не перевищено

кількість вікон (Мал. 3). Якщо дзвінок був переданий на інший номер або Відповів на нього
інший користувач, то вікно автоматично закривається.

Мал. 3 (Версія програми 2022.0.14)
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Якщо дзвінок, від діючого клієнта (клієнт є в базі), то буде відображатися ПІБ клієнта і
номер телефону. При необхідності можна перейти в картку клієнта, натиснувши на
відповідну дію

. У разі, якщо номер дублюється, буде відображена відповідна

інформація.
Нижче відображається інформація про Останній дзвінок клієнта (час, результат,
тривалість розмови і внутрішній номер з / на який був здійснений дзвінок) і Останній
контакт (дата, співробітник, зміст контакту з можливістю відкриття форми редагування).
По ввімкненню настройки Додатково вікно дзвінка розшириться, де можна бачити
додаткову інформацію по клієнту (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2022.0.14)

Доступно п'ять вкладок, за допомогою яких в процесі розмови з клієнтом можна
ознайомитися з інформацією по клієнту:
· Контакти - можна переглянути всі контакти і нагадування (якщо є) з даним клієнтом

за вказаними період;
· Рахунки - інформація про виписані клієнту рахунки і на яку суму;
· Накладна - інформація про видаткові накладні;
· Придбання - відображається перелік придбаних цим клієнтом товарів;

Версія 2022
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· Дзвінки - перелік дзвінків коли і скільки спілкувалися з даним клієнтом.

Також на цій формі доступний швидкий перехід на форму Торгівля з випискою рахунку
для перегляду або внесення якоїсь інформації, а саме:
· вкладка Рахунок (дія

)

· вкладка Оплати клієнта (дія

) - наприклад, клієнт може дзвонити і дізнаватися

інформацію, чи пройшла оплата, чи ні, і, перейшовши на дану вкладку, Ви
оперативно можете подивитися оплати по даному клієнту, а також невизначені
оплати;
· вкладка Видаткова накладна (дія

).

Внизу вікна відображається час початку дзвінка, розмови, час закінчення, а також його
статус (наприклад, Прийнятий).

Вихідні вікна
При вихідному дзвінку буде відображатися вікно (Мал. 5) (іконка
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Мал. 5 (Версія програми 2019.0.3)

Дії та інформація аналогічні формі вхідного дзвінка.
У разі, якщо дзвонить клієнт, якого немає в базі, відображається вікно з іконкою
(Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2019.0.3)

Даного клієнта можна додати в базу, натиснувши на дію Створити клієнта
(відкриється картка клієнта) або, при необхідності, Пов'язати з існуючим клієнтом

-

після натискання на дію відкриється список клієнтів, в якому вибираємо того клієнта, за
яким потрібно замінити інформацію.
У разі, якщо ніхто не візьме трубку, то дзвінок вважається пропущений і користувачеві
будуть надходити повідомлення про пропущені дзвінки на головній формі програми (Мал.
7) (пр авий нижній кут пр огр ами) .
Повідомлення про пропущений дзвінок показуються всім, на чиї номери надходив
дзвінок. Напр иклад, дзвінок йшов на номер 1, номер 1 не відповів, дзвінок пішов на номер 2,
номер 2 не відповів, дзвінок пр опущений. У такому випадку номер 1 і номер 2 отр имує
повідомлення пр о пр опущений виклик. Важливо! Іноді в Binotel існують затр имки в пер еході
дзвінка від номер 1 до номер а 2, тому може бути ситуація, що номер у 1 буде показано
помилкове повідомлення пр о пр опущення дзвінка. Якщо дзвінок пер ейшов на номер 2 і був
пр ийнятий, то такий дзвінок не вважається пр опущеним для номер 1.

Мал. 7 (Версія програми 2019.0.3)
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При натисканні на іконку Повідомлення

(Мал. 8 (1)), відкриється перелік

Повідомлень для користувача (Мал. 9). Також пер елік сповіщень можна пер еглянути у
вкладці Повідомлення (Налаштування - Кор истувачі) .

Мал. 8 (Версія програми 9.3.8)

Мал. 9 (Версія програми 2022.0.14)

У разі, якщо під час надходження дзвінка перевищено ліміт вікон, що показуються,
користувачеві буде відображатися повідомлення про вхідний дзвінок з номером і ім'ям
клієнта (дані відображаються з Торгсофт; в разі відсутності клієнта в Торгсофт, ім'я береться
з Binotel) (Мал. 10 ).

Мал. 10 (Версія програми 2022.0.14)

За допомогою пункту меню Маркетинг - Журнал дзвінків (Мал. 11) можна
подивитися повний список дзвінків (список повністю відповідає списку сервера Binotel).
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Мал. 11 (Версія програми 2022.0.14)

При кожному надходженні дзвінка інформація записується в журнал автоматично. У
р азі, якщо пр огр ама Тор гсофт не запущено, дзвінки не записуються, але пр и наступному
запуску - автоматично завантажуються з сер вер а Binotel.
Для

зручності

перегляду

журналу

можна

використовувати

фільтри

Період,

Контрагент, Тип дзвінка (вхідний / вихідний) і Причина закінчення дзвінка (неуспішний
дзвінок, прийнятий, зайнято і т.д. відповідно до сервера Binotel).
За допомогою налаштування Показати втрачені дзвінки можна відобразити перелік
дзвінків, які вважаються втраченими - дзвінки, на які жоден з операторів не взяв трубку і
після цього дзвінка з клієнтом не зв'язувалися. Для зручності відображення такі дзвінки
позначені червоним кольором.
У таблиці Події дзвінка відображається розшифровка за обраним дзвінком
(інформація відображається тільки по дзвінках онлайн, для завантажених дзвінків з сервера
Binotel розшифровка не ведеться).
Таким чином, функція Синхронізація з Binotel дозволить оперативно обробляти
дзвінки клієнта, отримувати інформацію про контакти,придбання клієнта, а також
переходити до виставлених рахунків прямо під час розмови з клієнтом.
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Фотографування товару за допомогою веб-камери
Дана додаткова опція стає доступною, після її активації.
Для того, щоб скористатися даною режимом, необхідно спочатку підключити Вашу

веб-камеру до комп'ютера. Камера повинна бути підключена безпосередньо до комп'ютера,
де знаходиться програма (ця функція не працює, якщо камера підключена до комп'ютера,
який підключається до програми через віддалений робочий стіл). Якщо камера підключена
вірно і працює, дотримуйтесь подальших інструкцій.
Заходимо, наприклад в пункт меню Склад - Стан складу - відкриваємо картку товару
на редагування - вкладка Фотографія (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

В даному вікні після натискання на кнопку Зробити фото

(Мал. 1), відкриється

вікно Фото (Мал. 2). Також для запуску камери можна використовувати комбінацію клавіш
"CTRL + SHIFT + D".
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

В даному вікні є можливість:
1. Вибрати камеру зі списку.
2. Вибрати необхідну Здатність для фото.
3. Зробити фото

- після натискання на цю кнопку, буде зроблений знімок і

прив'язаний до товару, про що буде свідчити відображення знімка на вкладці
Фотографія (Мал. 1). Також можна використовувати клавішу "Enter".
4. Налаштування камери

- після натискання на цю кнопку, відкриється додаткове

меню (Мал. 3) з можливістю налаштування параметрів фото.
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5.
Мал. 3 (Версія програми 2020.6.0)

Параметри камери можно налаштувати по натисканню на кнопку Властивості камери
, відкриється вікно Властивості (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 9.1.11.1)

Варто зазначити, що у кожної камери будуть свої налаштування, дане фото є
прикладом.
Дана додаткова функція буде відмінним доповненням програми Торгсофт. Ця
можливість істотно прискорює процес постановки товару з фото на облік навіть у порівнянні
з можливостями Мобільного додатка Торгсофт.

8.27

Місце зберігання товару
Додаткова функція Місце зберігання товару стає доступною, після її активації.
Особливістю є те, щоб співробітники могли бачити місце зберігання товару на складі і

витрачали менше часу на пошуки товару, особливо якщо товару дуже багато (наприклад,
будівельні магазини).
У Торгсофт є два варіанти заповнення місць зберігання товару на складі. Відповідна
настройка вказується в пункті меню Налаштування - Параметри - Додаткові функції - Місця
зберігання (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

Розглянемо кожен з варіантів:

Кілька місць зберігання на складі у товару. Рекомендується використовувати цю
настройку!
Для роботи з місцем зберігання переходимо в меню Склад - Місце зберігання (Мал.
2) (доступно пр и обр аному налаштуванні Кілька місць збер ігання) .
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

Створюємо місце зберігання після натискання на кнопку Додати

. У вікні (Мал. 3)

заповнюємо Місце зберігання, наприклад, Стелаж №1.

Мал. 3 (Версія програми 2020.6.0)

Генеруємо штрих-код по кнопці

і вибираємо Центр обліку. Вар то зазначити, що

для кожного Центр у обліку своє Місце збер ігання товар у (один товар може збер ігається
на р ізних полицях або стелажах) . Зберігаємо

- місце зберігання створено.

Нижче ви можете обрати товар для місця зберігання - вибрати зі стану складу
сканувати штрих-код товару

або

.

Для швидкого додавання місць зберігання, можна додати відразу групу місць
зберігання. Для цього тиснемо кнопку Генерація місць зберігання
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)

Розглянемо на приклад стелажа з декількома полицями - 3 полки в 5 рядів.
В поле Назва вказуємо основну назву місця зберігання - Стелаж №2.
При необхідності заповнюємо Префікс полиці і вказуємо Кількість полиць в стелажі
(3 полиці) .
Вибираємо Тип генерації полиць - назва полиці: Числа (до 1000) або Букви
(латинські, до 26) (числове значення) .
Якщо полиці в стелажі розташовані в декілька рядів, то аналогічним чином вказуємо
кількість рядів, заповнюємо при необхідності префікс ряду і вибираємо тип назви рядів (5
р ядів, буквена назва)
При натисканні на кнопку Записати буде створено діапазон в 15 місць зберігання
(стелаж 3 на 5) - Стелаж №2полиця_1ряд_А, Стелаж №2полиця_1ряд_B, Стелаж
№2полиця_1ряд_С ... Стелаж№2полиця3_ряд_Е.
Також додати місце зберігання для товару можна в картці товару.
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Мал. 5 (Версія програми 2020.6.0)

Для цього служить додаткова вкладка

Місце зберігання товару (Мал. 5). (Для

того, щоб вкладка Місце зберігання товару відображалася, використовуйте стрілки (Мал. 5
(1)).
За допомогою кнопки Додати можна створити нове місце зберігання (аналогічно Мал.
3) або вибрати місця зберігання з довідника. При натисканні на кнопку відкриється список
для вибору раніше створених місць зберігання (Мал. 2).
Додавати можна кілька місць зберігання. При необхідності можна видалити

.

Таким чином ми вибираємо місце зберігання товару, який знаходиться на зазначеному
місці на постійній основі.
У разі, коли Продавцеві потрібно дізнатися про місце зберігання товару, на формі
Реалізація потрібно вибрати необхідний товар на продаж і натиснути на кнопку Додаткові
дії

(Мал. 6 (1)) і зі списку вибрати дію Місце зберігання товару (Мал. 6 (2 )).
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Мал. 6 (Версія програми 2020.6.0)

Також для швидкого виклику вікна Місце зберігання товару (Мал. 7), крім кнопки
Додаткові дії, можна скористатися комбінацією клавіш ALT + G.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.6.0)

У вікні відображається інформація про Місці зберігання товару (яку вказали раніше), а
також Назва товару, Центр обліку та Фотографія товару (якщо є).
У разі роботи з декількома місцями зберігання є можливість вказувати тимчасові місця
зберігання при внутрішньому переміщенні товару і в замовленні клієнта на виріб.
При роботі з внутрішньої передачею, виберіть потрібний товар і натисніть кнопку
Додати тимчасове місце зберігання
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Мал. 8 (Версія програми 2020.6.0)

При натисканні на кнопку Додати тимчасове місце зберігання

(Мал. 8 (1))

відкриється вікно Тимчасове місце зберігання (Мал. 9), в якому можна вибрати зі списку
або довідника раніше створене місце зберігання і вказати Термін зберігання. Для зручності
і швидкого вибору місця зберігання можна відсканувати або ввести Штрих-код місця
зберігання в однойменне поле. Зберегти по кнопці Записати.

Мал. 9 (Версія програми 2019.5.1)

По кнопці Тимчасові місця зберігання (Мал. 8 (2)) відкриється вікно зі списком
місць зберігання товарів документа (Мал. 10).
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Мал. 10 (Версія програми 2020.6.0)

На даній формі можна аналогічним чином (Мал. 9) Додати тимчасове місце для
переміщуваного товару, а також, при необхідності, Видалити

обраний запис

тимчасового місця зберігання.
Є можливість додати тимчасове місце зберігання товару при замовленні клієнта на
виріб (Мал. 11).

Мал. 11 (Версія програми 2020.6.0)

Додавання (Мал. 11 (1)) і перегляд (Мал. 11 (2)) тимчасового місця зберігання товару
аналогічним чином як і при внутрішньому переміщенні.
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Також додати тимчасове місце зберігання товару можна при роботі із замовленням
клієнта з форми Реалізація. Дії для роботи з місцем зберігання доступні на формі Товари на
замовлення (Мал. 12) (Реалізація - Замовлення товар у і пер едоплата - Всі замовлення - дія
Товар ) .

Мал. 12 (Версія програми 2020.6.0)

Для товарів на формах Внутрішня передача, Замовлення клієнтів на виріб (вкладка
Матеріали) і Товар замовлення клієнтів відображаються іконки Знаходиться на постійному
місці зберігання

і Знаходиться на тимчасовому місці зберігання

, якщо товар

знаходиться на відповідному місці зберігання.
У пункті меню Склад - Місця зберігання тимчасові місця зберігання відзначені
іконкою

, товари з зазначеним постійним місцем зберігання -

, а вільне місце

зберігання товару зазначено зеленим кольором (Мал. 2).
Для товарів відображаються іконки внутрішньої передачі

або замовлення клієнта

, якщо товар знаходиться на тимчасовому місці зберігання і прив'язаний до відповідного
документа. Аналогічні іконки відображаються в картці товару для місць зберігання, на яких
товар перебуває тимчасово і пов'язаний з відповідним документом.
За допомогою включеної настройки З вичерпаним строком дії (Мал. 2) можна
відобразити список товару, у якого закінчився термін тимчасового зберігання на обраному
місці зберігання.
Ця додаткова функція також буде корисна для комірника. Позиція Місце зберігання
товару може бути додана в Чек для комірника і в Видаткову накладну для комірника для
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зручності пошуку товару при його відвантаженні. Для того, щоб при друку інформація про
місце зберігання відображалася в чеку або в накладній, необхідно редагувати шаблон і
додати необхідне поле (Мал. 13, Мал. 14).

Мал. 13 (Версія програми 9.3.8)

Мал. 14 (Версія програми 9.3.8)
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На формі Торгівля з випискою рахунку в таблиці Товари рахунку відображається
колонка Місце зберігання товару.
В шаблони друку рахунки, видаткової накладної та чека для комірника додані поля
Центр обліку та Місце зберігання товару. Для режиму Реалізація в разі продажу одного і
того ж товару з різних центрів обліку, в поле Центр обліку відображається центр обліку
документа, а Місце зберігання товару - відображає місце зберігання товару на центрі обліку
документа. Для режиму Торгівля з випискою рахунку поле Центр обліку відображає
фактичний центр обліку, звідки товар був переміщений, а Місце зберігання товару - місце
зберігання товару на центр обліку, звідки товар був переміщений.
При друку видаткової накладної на формі Перелік витрат для документів реалізації та
торгівлі з випискою рахунку використовується шаблон, який відповідає типу документа.
Відмінність настройки Одного від Кількох місць зберігання товару на складі в тому,
що заповнити місце зберігання товару можна тільки в картці товару (Мал. 15). Немає
довідника місць зберігання (Склад - Місце зберігання товару), можливості вказувати для
товара тимчасове місце зберігання і використовувати для швидкого пошуку і заповнення
штрих-коди місця зберігання. Тому, для зручності і повноцінного використання функції,
рекомендується використовувати налаштування Кілька місць зберігання на складі (Мал.
1).

Мал. 15 (Версія програми 2020.6.0)

8.28

Інтернет-магазин під ключ

Програма Тор гсофт за допомогою додаткової функції Інтернет-магазин під ключ
дозволяє створити інтернет-магазин, об'єднаний з Вашою базою в Торгсофт. Це готове
рішення: онлайн-ресурс буде створений на основі Вашої бази Торгсофт. Крім того, відсутня
необхідність наповнювати вручну базу товарів, вартість, завантажувати фото - система візьме
всі ці дані з Торгсофт. Працівнику, який буде займатися синхронізацією, немає необхідності
заходити в адміністрування сайту, Все керується через Торгсофт. Здійснювати продаж Ви
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зможете як через сайт, так і через Торгсофт. Де б не був проданий товар - в інтернет-магазині
або в Вашому звичайному магазині - стан складу буде відповідати дійсності.
"Двигун",

на

якому

розробляється

інтернет-магазин

-

універсальний

(загальнодоступний і поширений), Ви не залежите від конкретного розробника або компанії.
Для зведення воєдино даних з Торгсофт і онлайн ресурсу, необхідно активувати
додаткову функцію Інтернет-магазин під ключ і налаштувати синхронізацію.
Для налаштування синхронізації, необхідно зайти в пункт меню Склад Синхронізація з Інтернет-магазином. Відкриється однойменне вікно. Для початку роботи
необхідно заповнити поле Об'єкт синхронізації. При натисканні на кнопку Додати, є
можливість додати новий об'єкт синхронізації. Після натискання на кнопку відкриється
вікно Об'єкт синхронізації (Мал. 1). В поле Назва вказуємо назву Об'єкту синхронізації
(найчастіше це назва Інтернет-магазину). В поле категорія, необхідно вказати Інтернетмагазин.
В поле Синхронізація через оберіть DDI API (Мал. 1 (1)).
Обов'язковими полями для заповнення є Адреса (Мал. 1 (2)) (вказується адр еса
сайту, на які р озміщується Ваш інтер нет-магазин, напр иклад http ://torgsof t.ddi.com.ua) і
отриманий Ключ API (Мал. 1 ( 3)). Ключ API це унікальний набір символів, який
забезпечує зв'язок інтернет-магазину з Торгсофт, а також безпеку доступу до функцій
програми.
Опис блоків Синхронізувати послуги, Оплати надходять, Для товару рахунку брати
ціни з можна подивитися тут.
Якщо стоїть галочка на перемикачі Використовувати вдосконалений режим, то при
ручному створенні рахунку з вікна Замовлення віддаленого клієнта на товари рахунку
будуть встановлені поточні прайсові ціни, в залежності від центру обліку, валюти і регіону
одержувача. Також будуть застосовані знижки, такі як клієнтська знижка, товарна знижка,
знижка по акції і т.д.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1789

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

Опис блоків Як формувати назву товару для синхронізації і Як формувати опис
можна подивитися тут.
За допомогою вкладок Клієнти, Центри обліку, Час синхронізації налаштовуються
потрібні параметри.
Опис вкладки Клієнти можна подивитися тут.
Опис вкладки Центри обліку можна подивитися тут.
Опис вкладки Час синхронізації можна подивитися тут.
Після налаштування всіх вкладок, у вікні Синхронізація з інтернет-магазином (Мал.
2) відобразяться товари, які повинні синхронізуватися. Детальний опис дивіться тут.
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

При синхронізації з інтернет-магазином враховується зв'язок Виду товару до Розділу
синхронізації. Якщо розділ синхронізації призначений у вид товару, який необхідно
синхронізувати, то в інтернет-магазин буде передаватися не назва виду, а назва розділу
синхронізації. А

якщо

заданий

Номер

розділу

синхронізації,

то

синхронізація

відбуватиметься за цим номером, а не по ID розділу. Зверніть увагу, що для нормальної
синхронізації з інтернет-магазином, необхідно, щоб у всіх видів товару або були вказані
розділи синхронізації або зовсім не вказані. Аналогічно з номером розділу.
Розділ синхронізації для кожної гілки дерева вказується з режиму Товарознавство Вид товару - вказати потрібну гілку - натиснути на кнопку Змінити
синхронізації (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.0)

При натисканні на кнопку Довідник

, відкриється вікно Розділ синхронізація для

інтернет-магазину (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)

Для того, щоб додати розділ, використовуйте кнопку Додати

(

і

). У вікні Розділ синхронізації, вкажіть Назва і Номер розділу (Мал. 5).
Після чого - кнопку Записати

.

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.0)

Після того, як розділи синхронізації будуть створені, вибираємо необхідний розділ і
тиснемо Вибрати.
Ще однією відмінною рисою сполучення через DDI API є наявність перемикача
Формувати рахунок при отриманні замовлення (Мал. 1 (4)). Якщо галочку не ставити, то
для отримання і перегляду замовлень з Інтернет-магазину, а також створення рахунку,

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

Торгсофт 2022.0.17

1793

необхідно зайти в Документ - Замовлення віддаленого клієнта, а якщо галочка
встановлена, то при обробці замовлень, рахунок буде створено відразу, минаючи режим
Замовлення віддаленого клієнта. Для цього потрібно зайти в Документ - Торгівля з
випискою рахунку - вкладка Рахунок (Мал. 6). Якщо було проведено замовлення через
Інтернет-магазин, то воно відобразиться у вкладці Рахунок із позначкою

.

Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

Дана додаткова функція Інтернет-магазин під ключ буде відмінним доповненням для
власників магазинів, які вирішили відкрити свої представництва в онлайн-просторі і
створити інтернет-магазин.

8.29

Підключення дисплею покупця
Екран покупця
Функція Екран покупця дозволяє інформувати покупця про придбані товари на

окремому моніторі. На формі частково дублюється інформації з Реалізації. Використання
другого монітора дозволить відобразити набагато більше інформації, на відміну від дисплея
покупця.
Для того, щоб включити функцію Екран покупця, необхідно активувати додаткову
функцію Підключення дисплею покупця, після чого на формі Реалізація перейти в меню
Вид - Налаштувати вигляд форми (Мал. 1) і активувати перемикач Відображати екран
покупця (Мал. 2) (якщо перемикач ввімкнений, то екран покупця буде відображатися кожен
раз при відкритті Реалізації).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

Після того, як активували перемикач, відобразиться вікно Екран покупця, яке можна
винести на окремий монітор для інформування покупця.
Коли розпочато Реалізацію (розміщений товар в реалізацію) на формі Екран покупця
частково дублюється інформація основної форми Реалізація (Мал. 3):
· номер / дата реалізації (в заголовку);
· найменування клієнта (для неіменованих клієнтів відображається найменування

системного покупця);
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· порядковий номер товару в реалізації;
· найменування товару;
· кількість;
· ціна;
· сума;
· підсумкова інформація щодо реалізації:

o повна сума;
o відсоток знижки;
o сума знижки;
o сума передоплати;
o сума до оплати.
· при реалізації товару іменованому клієнту з бонусною системою нарахування

знижки, буде відображена інформація про суму нарахованих бонусів по реалізації.

Мал. 3 (Версія програми 2020.6.0)

При необхідності можна додати відображення полів Артикул, Штрих-код, Відсоток
знижки, Вид знижки, Нараховано бонусів і Оплачено бонусами (Мал. 4). Для цього
потрібно зайти в меню Додаткові поля і вибрати відповідне поле.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)

Варто зазначити, що для додаткової реалізації відкривається свій екран покупця (який
не можна згорнути), але при перемиканні між основною та додатковою реалізаціями
активується відповідний екран покупця.
В меню Налаштування доступні наступні пункти:
1. Налаштування відображення переліку товарів - можна налаштувати шрифт і
колір форми (Мал. 5 (1)).

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.0)

При виборі пункту Налаштування шрифтів відкриється форма налаштування шрифту
для колонок таблиці (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 2019.7.0)

Можна налаштувати тип, розмір і стиль шрифту. Варто зазначити, що настройки
кольорів шрифту та фону будуть проігноровані; курсив, підкреслення, закреслення також
будуть проігноровані. Для товарів, які продаються зі знижкою, стиль шрифту завжди
"напівжирний".
Пункт меню Налаштування кольорів (Мал. 5 (2)) викликає форму Налаштування
кольорової схеми (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.6.0)

Можна налаштувати колір фону для парних і непарних рядків, а також колір тексту
шрифту для товарів, які продаються зі знижкою, натиснувши на кнопку Колір фону біля
відповідного рядка.
2. Налаштування відображення інформації про клієнта. Дозволяє налаштувати
відображення інформації для неіменованого і іменованого клієнта. При виборі пункту меню
відкриється однойменне вікно (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.2.0)

Для неіменованого клієнта можна вказати:
· Текст для звичайної реалізації - можна вказати текст, який буде виводиться замість

стандартного найменування системного покупця (типу ПОКУПЕЦЬ);
· Текст для реалізації з перевищенням суми покупок - текст, який буде виводитися в

разі, якщо сума реалізації стане рівною або перевищить зазначену в поле Сума
покупок. Напр иклад, якщо сума р еалізації нижче встановленої суми покупок можна
відобр азити текст виду: "На жаль, у Вас ще немає дисконтної кар тки нашого
магазину", а якщо дор івнює або вище, то: "Вітаємо! Тепер Ви можете офор мити
дисконтну кар ту нашого магазину! За додатковою інфор мацією звер ніться до
касир а "
Для іменованого клієнта можна налаштувати відображення інформації про:
· % знижки;
· сума боргу;
· сума бонусів;
· сума всіх покупок;
· дата останньої покупки.

Слід мати на увазі, що дана інформація буде доступна тільки в тому випадку, якщо
вона дозволена в рамках рольового доступу для співробітника (тобто, якщо ця інформація
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відображається на формі Реалізація, то вона може бути відображена і на екрані покупця,
якщо немає, то незалежно від налаштувань в формі Налаштування відображення
інформації про клієнта інформація відображена не буде). Для відображення параметра
Сума боргу він повинен бути розрахований на формі Реалізація.
3. Налаштування відображення фото:
· Відображати фото останнього доданого товару - управляє відображенням фото

товару. За замовчуванням виключений.
· Зафіксувати фото в правому нижньому кутку - визначає, як буде відображатися

фото. За замовчуванням включений, тобто фото буде закріплено в нижньому правому
кутку форми, але може бути виведено в будь-якій області екрану покупця.

Налаштування заставки
У режимі очікування за замовчуванням на екрані покупця відображається поточна дата
і час. Але Ви можете зробити вікно більш привабливим для клієнта, вивести на екран текст,
фото або відеоролик. Для настройки заставки перейдіть в меню Налаштування Налаштування заставки в лівому кутку форми (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.2.0)

При виборі пункту меню відкриється однойменне вікно, в якому можна вибрати Вид
заставки (Мал. 10).
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Мал. 10 (Версія програми 2020.2.0)

· Дата / час - заставка за замовчуванням, налаштування параметрів заставки не

доступні;
· Зображення - доступна настройка Використовувати ефекти при зміні зображення

(Мал. 10). Можна вибрати Ефект зміни зображення (Випадковий, Горизонтальний
сходження і т.д.), а також Швидкість ефекту. Для ефекту Мозаїка можна
встановити розмір елемента, активувавши відповідну настройку;
· Текст (Мал. 11). Вкажіть Текст заставки, виберіть Фон і Розмір шрифту.
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Мал. 11 (Версія програми 2020.2.0)

· Відео (Мал. 12). Можна вибрати за допомогою чого програвати відео:

ШWindowsMediaPlayer;
ШDirectShow.

Звер ніть увагу! Для відобр аження відеор оликів може знадобитися додатково
встановити необхідні кодеки
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Мал. 12 (Версія програми 2020.2.0)

В поле Каталог ресурсів для заставки необхідно вказати каталог (раніше створити),
де будуть розташовуватися ресурси, які будуть відображатися в режимі заставки на екрані
покупця:
· для тексту: txt, rtf;
· для зображень: jpg, jpeg, bmp, png, gif;
· для відео: avi, mp4, mkv, flv, 3gp, wmv.

Якщо каталог не містить файлів потр ібного типу для певного виду заставки, то пр и
спр обі відобр аження заставки буде відобр ажатися повідомлення пр о помилку.
Нижче ви можете вказати Порядок завантаження даних для заставки:

§ По черзі (за ім'ям файлу) - файли будуть завантажуватися по черзі;
§ Випадковим чином - файли будуть завантажуватися випадковим чином.
· Час відображення заставки в секундах може бути встановлено для заставки виду

Зображення або Текст.
· Налаштування відображення тексту застосовується для виду заставки Текст.

Звер ніть увагу! Якщо файл даних заставки rtf , настр ойка р озмір у шр ифту буде
пр оігнор ована.
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Банківські виписки по рахунках

Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

(для Приват24).

Дана платна функція призначена для роботи з банківськими виписками за рахунками
Приват24 та Monobank (налаштування див. тут). Після активації даної функції, необхідно
налаштувати виписки з банківських рахунків в пункті меню Налаштування

-

Налаштування виписок по банківських рахунках.
Після того, як зайшли в даний пункт меню, відкриється однойменне вікно
Налаштування виписок по банківських рахунках (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Для додавання нового рахунку необхідно натиснути на кнопку

Новий ...,

відкриється вікно Налаштування користувачів і Meрчант(Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Залежно від того, який використовується тип Merchant, налаштування виписок
матимуть вигляд:
1. У разі, якщо це ПРИВАТНА ОСОБА налаштування будуть мати такий вигляд
(Мал. 2):
· Номер карти (рахунок) - вказати номер банківської карти (рахунки) Приват банку.
· Назва рахунку - короткий опис рахунки для полегшення орієнтування в виписках.
· ID Merchant 'a з банку - ідентифікатор Merchant, одержуваний при створенні

Merchant.
· Пароль Merchant 'а - пароль для доступу до даних в банку, що отримується в

системі Privat24.
· Розрахунковий рахунок - необхідно вибрати розрахунковий рахунок, з яким будуть

пов'язані виписки по цій карті або рахунку.
ВАЖЛИВО! Для створ ення або отр имання номер у Merchant його пар оля та
ідентифікатор а для фізичних осіб необхідно зайти в свій аккаунт в Privat24 - Всі послуги Бізнес - Мер чант (Мал. 2а) - у вкладці Реєстр ація - зр обити заповнення всіх необхідних
полів.
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Мал. 2а

Звер ніть увагу, пр и р еєстр ації мер чанта потр ібно вказувати обов'язково СВІЙ
СТАТИЧНИЙ IP-адр еса комп'ютер а, на якому встановлений Тор гсофт і з якого буде
здійснюватися пер евір ка р ахунку. Дізнатися Ваш IP-адр есу допоможуть сер віси 2ip .com.ua
(Мал. 2b (1) ) .
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Мал. 2b

Перегляньте список доступних операцій мерчанта і натисніть Зберегти. Після чого
ПриватБанк попросить підтвердити створення мерчанта.
Далі в меню Бізнес - Мерчант - Мої мерчанти (Мал. 2c) буде доступний Ваш
рахунок, ID і пароль для синхронізації з Торгсофт. Для функції перевірки рахунку через
Торгсофт, мерчант может мати статус Текстовий, і цього буде достатньо.

Мал. 2c
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2. Для ЮРИДИЧНИХ ОСІБ необхідно налаштувати Приват24 для бізнесу:
Заходимо на сайт https://client-bank.privatbank.ua/p24/login

та проводимо авторизацію.

Далі необхідно перейти на нову версію Приват24 для бізнесу - необхідно на головній
сторінці в верхньому кутку натиснути на кнопку Новий дизайн

.

Для роботи з виписками для юридичних осіб необхідно додати Автоклієнт (додаток, що
дозволяє налаштувати автоматичне отр имання виписок за р ахунками) .
Щоб додати новий Автоклієнт, необхідно обрати підприємство (Мал. 3 (1)), потім
перейти в меню Каталог додатків (Мал. 3 (2))

Мал. 3

В меню Каталог додатків оберіть розділ Автоклієнт (Мал. 4).

Мал. 4
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Після чого натисніть кнопку Підключити, потім Відкрити (Мал. 5).

Мал. 5

Для додання нового Автоклієнта натисніть кнопку Додати "Автоклієнт" (Мал. 6).

Мал. 6

У вікні Генерація Автоклієнта нічого не змінюємо та натискаємо Зберегти (Мал. 7).
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Мал. 7

В журналі відобразиться створений Автоклієнт, де необхідно натиснути кнопку
Встановити

(Мал. 8).

Мал. 8

У вікні, що відкрилося, Встановлення та налаштування Автоклієнта натисніть API для
розробників (Мал. 9).
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Мал. 9

Відкриється вікно, в якому для подальшого налаштування виписок за рахунками в
програмі Торгсофт необхідно скопіювати параметри id та token (Мал. 10).

Мал. 10

Для налаштування виписок, переходимо в програму Торгсофт.
Налаштування виписок для юридичних осіб в програмі Торгсофт здійснюється
наступним чином. При додаванні нового рахунку, в поле Тип Merchant необхідно вибрати
Юридична особа. Після чого вікно настройки матиме вигляд (Мал.11).
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Мал. 11 (Версія програми 2019.0.3)

Далі необхідно заповнити поля:
· Номер карти (рахунок) - номер рахунку, за яким Ви хочете отримувати виписки.

Вказуйте

повний

номер

розрахункового

рахунку

IBAN

(наприклад,

UAXXXXXXXX00000XXXXXXXXXXXXXX, де X-довільна цифра). Важливо, щоб
рахунок був доступний через Ваш аккаунт Приват24.
· Ідентифікатор клієнта - необхідно вписати id (Мал. 10 (1)) створеного раніше Вашого

Автоклієнт в Приват24 для бізнесу;
· Назва рахунку - довільний текст для спрощення візуальної відмінності в вікні Виписки

з банківських рахунків;
· Розрахунковий рахунок - необхідно вибрати розрахунковий рахунок, з яким будуть

пов'язані виписки по цій карті або рахунку;
· Токен "Автоклієнт" - необхідно вписати token (Мал. 10 (2)) створеного раніше

Вашого Автоклієнт в Приват24 для бізнесу.

3. Для клієнтів банку Monobank. В поле Тип Merchant виберіть значення
MonoBank (Мал. 11а).
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Мал. 11а (Версія програми 2020.8.3)

Далі заповніть поле Назва рахунку і виберіть Розрахунковий рахунок. В поле Токен
MonoBankAPI необхідно скопіювати токен з Вашого особистого кабінету monobank (зайдіть
на сайт api.monobank.ua, відскануйте QR код).
Після заповнення поля Токен, натисніть кнопку Завантажити рахунки - виберіть в
полі Номер картки (рахунок) необхідну карту або рахунок.
Після додавання рахунку, необхідно додати користувачів, які будуть контролювати
виписки по рахунку. При натисканні на кнопку

Додати користувача ..., відкриється

вікно Користувач (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 9.3.8)
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У списку ПІБ Користувача, необхідно вибрати користувача, якому буде призначено
Рівень доступу до даного режиму. Рівнів доступу в випадаючому списку всього три:
·

Надходження - користувачеві будуть доступні лише вхідні операції;

·

Відрахування - вихідні операція;

·

Повний доступ - доступні всі операції по даному рахунку.

Після вказівки даних параметрів, натисніть на кнопку Зберегти

.

У вікні Налаштування користувачів і Merchant 'ов (Мал. 2), відобразиться доданий
користувач. У стовпчиках буде відображатися інформація:
· Користувач - користувача з програми Торгсофт;
· Рівень доступу - відображає рівень доступу користувача;
· Дата створення - час і дата створення користувача.

Для того, щоб змінити дані користувача, використовуйте кнопку кнопка
користувача... У разі, якщо необхідно видалити користувача - кнопку

Змінити
Видалити

користувача.

За допомогою кнопок

Редагувати і

Видалити (Мал. 1) можна відредагувати

інформацію про рахунок або видалити рахунок відповідно.
Рядок пошуку - поле пошуку за назвою або номером картки.
Поле для пошуку - вказується по якому полю буде пошук в Рядок пошуку:
· Номер картки;
· Назва карти.

Кнопка Очистити фільтр

- скидає встановлені фільтри.

На цьому всі налаштування завершені. Для отримання або перегляду вже отриманих
виписок з банківського рахунку служить пункт меню Оплата - Виписки з банківських
рахунків.
Після входу в даний пункт меню, відкриється вікно Виписки з банківських рахунків
(Мал. 10).
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Мал. 10 (Версія програми 2022.0.5)

У вікні, вкажіть необхідний період і натисніть кнопку

Отримати виписки, після

чого відобразиться список операцій за рахунком за вказаний період.
Таблиця містить наступні колонки:
Колонка Відправлений - відображається іконка

відправлення рахунку, що свідчить

про відправку виписки в програму Тор гсофт.
Колонка Час транзакції - дата і час твори операції.
Колонка Рух по карті - сума позитивна (надходження) або від'ємна (відрахування), яка
сталася за поточною випискою.
Колонка Валюта - найменування валюти в МІЖНАРОДНОМУ КОДІ.
Колонка Тип операції - тип операції з іконкою для більш простого орієнтування за
виписками.
Колонка Номер карти - номер карти, по якій сталася виписка (або назва рахунку, якщо
вона вказане).
Колонка Від кого - інформація про клієнта, який здійснив операцію.
Колонка Кому - інформація про одержувача.
Колонка Опис операції - опис проведеної операції, засноване на даних, що
отримуються з банку.
Колонка Опис - опис додаткової інформації про виписку, заснований на даних, що
отримуються з банку.
Поле Опис операції - опис проведеної операції, заснований на даних, що отримуються
з банку.
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Поле Опис - опис додаткової інформації про виписку, заснований на даних, що
отримуються з банку.
За допомогою фільтру Тип операції можна відобразити:
· Всі - надходження і відрахування;
· Надходження - в списку будуть відображені тільки приходи за рахунком;
· Відрахування - тільки витрати по рахунку.

За допомогою фільтрів Фільтр за всіма колонками та Фільтр, що виключає можна
відображати або виключати інформацію згідно з введеними значеннями в фільтр.
Використання даних фільтрів робить відображення інформації більш зручним і читаним.
Напр иклад, якщо в Фільтр за всіма колонками ввести значення Пер еклад з кар ти, то в
таблиці відобр азиться інфор мація, яка стосується тільки до опису опер ації Пер еклад з
кар ти. І навпаки, якщо в Фільтр , що виключає ввести значення Пер еказ з кар тки, то в
таблиці буде відобр ажена вся інфор мація по кар ті, кр ім інфор мації пр о Пер еказ з кар тки.
Варто зазначити, що для юридичних осіб напрямок Прихід / Витрата визначається по
комбінації Від кого і Кому, а сума завжди буде зі знаком "+". Рекомендуємо орієнтуватися
на Тип операції: Прихід або Витрата.
Виписки по рахунку можна внести в програму Торгсофт, відрахування (витрати) можна
внести у фінансовий документ як витрату, а надходження можна пов'язати з рахунком
натиснувши на кнопку

Передати фінансову операцію:

1. При виборі операції відрахування і натискання на кнопку Передати фінансову
операцію, відкриється вікно для створення платіжного доручення (Мал. 11). Варто
зазначити, що поле Дата (час), Сума і Розрахунковий рахунок платника заповнюються
автоматично, відповідно до обраної виписки по рахунку. Дані поля змінити не можна.
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Мал. 11 (Версія програми 2022.0.5)

Створена витрата буде відображена в пункті меню Оплата - Фінансовий документ у
вкладці Розрахунковий рахунок.
2. При виборі операції надходження і натискання на кнопку Передати в фінансову
операцію, відкриється вікно Невизначені оплати (Мал. 12), в якому, при необхідності,
можна вказати Підприємство, Місто і Опис. Поля Розрахунковий рахунок, Дата оплати,
Валюта і Сума оплати заповнюються автоматично, відповідно до обраної виписки по
рахунку.
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Мал. 12 (Версія програми 2022.0.5)

Для ідентифікації переданих фінансових операцій у Торгсофт у колонці Відправлено
відображається відповідний статус та піктограма
Якщо, наприклад, операція вже була раніше занесена до Торгсофт (не через виписки),
щоб інформація не дублювалась можна вручну поставити статус відправлена за допомогою
дії Позначити як передану

.

Створена Невизначена оплата відобразиться в пункті меню Документ - Торгівля з
випискою рахунку - вкладка Оплати клієнтів - Невизначені оплати (Мал. 13).
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Мал. 13 (Версія програми 2022.0.5)

Невизначену оплату можна пов'язати з рахунком. Для цього необхідно вибрати
необхідну оплату і натиснути на кнопку Пов'язати з рахунком

, після чого відкриється

вікно Неоплачені рахунки (Мал. 14), в якому будуть відображені найбільш підходящі
неоплачені рахунки. Виберіть необхідний рахунок і зв'яжіть оплату, натиснувши на кнопку
Вибрати, після чого з'явиться повідомлення про те, що оплата прив'язана до рахунку.

Мал. 14 (Версія програми 2022.0.5)
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Особливістю додаткової функції Банківські виписки по рахунках є те, що можна
відстежувати надходження грошових коштів за товари не заходячи в акаунт Приват24 або
Monobank.

8.31

Автоматичний розрахунок складських запасів
Додаткова функція Автоматичний розрахунок складських запасів дозволяє на

підставі даних про період поставок і аналізу реалізацій за період розрахувати необхідну
мінімальну кількість товару на складі, а у випадку використання функції Мінімальний та
максимальний залишок товару на кожному складі, розрахувати максимальну кількість
товару на складі.
Після активації функції стане доступним пункт меню Склад - Розрахунок складських
запасів (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

Для початку потрібно вказати Період продажів (Мал. 1 (1)). В поле Центр обліку
(Мал. 1 (2)) при необхідності вказати центр обліку (у разі, якщо активована додаткова
функція Мінімальний та максимальний залишок товару для кожного з складів, поле
Центр обліку є обов'язковим для заповнення).
Далі необхідно заповнити Параметри для розрахунку:
1. Поле Період поставки, дні (Мал. 1 (3)) - вкажіть кількість днів, через яку
здійснюється поставка (Напр иклад, 5 днів. Це означає, що аналіз пр одажів буде
пр оводитися за кожні 5 днів, а пр ихід товар у повинен бути на 6 день) . Варто зазначити, що
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для правильного аналізу продажів прихід товару не повинен проводитися в середині дня або
при заповненні періодичності цей день не повинен бути врахований.
2. Поле Мін. к-ть (Мал. 1 (4)) - при необхідності вказати мінімальну кількість
(напр иклад, на вітр ині завжди має бути 2, значить, що р озр ахункова мінімальна кількість
не може бути менше 2) .
3. Поле Округлення (Мал. 1 (5)) - вкажіть спосіб округлення:
· Не округляти;
· Математичне - якщо в числі цифра після коми менше 5, то число округляється в

меншу сторону, а якщо в числі варто цифра, яка дорівнює або більше 5 - в більшу;
· До меншого цілого - число округляється в меншу сторону;
· До більшого цілого - число округляється в більшу сторону.

4. У випадку, якщо товар був повністю проданий до дня поставки і необхідно
збільшити мінімальний залишок, то для цього, в поле (Мал. 1 (6)) необхідно вказати на який
відсоток необхідно збільшити мінімальний залишок і вказати відсоток циклів. Напр иклад,
Збільшити на 20%, якщо товар був р еалізований повністю до закінчення 30% циклів
поставок.
5. В поле Формула розрахунку (Мал. 1 (7)) необхідно задати формулу, яка буде
використана для обчислень мінімальних залишків. У формулі можуть бути використані дані
з будь-якої числової колонки таблиці. Для цього, в полі Формула розрахунку необхідно
вписати назву колонки в дужки "< >" або необхідну колонку можна додати автоматично,
виділивши її і одночасно натиснувши комбінацію клавіш Ctrl + K. Після чого, обрана
колонка буде додана в поле Формула розрахунку. Для розрахунку можуть бути використані
символи:
· "*" - множення;
· "+" - додавання;
· "-" - віднімання;
· "/" - ділення;
· "(", ")" - дужки.

Формула, яка використовується за замовчуванням: "<Кількість реалізацій> / <Кількість
циклів поставки>".
Перемикач Не враховувати продаж з товарної знижкою і акцією. Якщо на товар
була знижка або товар брав участь в акції в зазначений період, при активному перемикачі в
розрахунок не потраплять реалізації цього товару. Також поставка, в якій були ці реалізації
буде виключена при розрахунку кількості циклів поставок.
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Для формування таблиці необхідно натиснути кнопку Оновити

(Мал. 1 (8)).

Розглянемо таблицю переліку товарів. У таблиці зазначається повна назва товару, його
фотографія (якщо є), штрих-код, артикул і розмір (якщо є). У правій частині таблиці
знаходяться числові колонки:
· Кількість в упаковці;
· Роздрібна та оптова ціна;
· Кількість на складі;
· Мін. кількість - поточна мінімальна кількість товару;
· Місця зберігання - у випадку активованої функції Місце зберігання товару;
· Кількість реалізацій - кількість реалізацій;
· Кількість циклів поставки - кількість циклів поставки;
· Середня у реалізаціях за поставку - середня кількість реалізацій за поставку;
· Кількість циклів, в яких товар був проданий повністю - на момент поставки на

складі товар був в нульовому кількості.
· Розрахункова мінімальна кількість - розрахункова мінімальна кількість. Дана

колонка редагована, при необхідності значення в колонці можна змінити вручну.
За допомогою кнопки Налаштування видимості колонок в таблиці

(Мал. 1 (9))

є можливість встановити перемикачі, які відповідають за відображення колонок в цій
таблиці.
Використовуючи перемикач Тільки товари, по яких були реалізації, в таблиці будуть
відображатися товари, по яких були реалізації за заданий період продажів.
Після зміни всіх параметрів, слід використовувати кнопку Оновити

.

Для того, щоб застосувати розрахункову мінімальну кількість, необхідно виділити
товари і натиснути на кнопку Зберегти

(Мал. 1 (10)). Після чого, значення мінімального

залишку для обраних товарів буде збережено.
Також на формі є фільтри, які служать для зручності відображення товару в таблиці за
такими ознаками:
1) Фільтр по мінімальній кількості (Мал. 1 (11)) - фільтр по мінімальній кількості:
· Всі;
· Розрахункова більше поточного - відобразиться

перелік товарів, у яких

розрахункова мінімальна кількість більше поточного;
· Розрахункова менше

поточного - відобразиться перелік товарів, у яких

розрахункова мінімальна кількість менше поточного.
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2) Фільтр по збереженим (Мал. 1 (12)):
· Всі;
· Збережені - відобразиться перелік товарів, за якими розрахункова мінімальна

кількість було збережено;
· Не збережені - відобразиться перелік товарів, щодо яких не було збереження.

3) Фільтри за товаром (Мал. 1 (14)). За допомогою цього поля на формі
відображається тільки той товар, стан якого відповідає фільтру. Напр иклад, можна
відобр азити Товар в наявності; Весь товар ; Тільки з нульовою кількістю; Тільки з
негативною кількістю; Тільки з нульовою і негативною кількістю і т.д. Значення даного
фільтра, які відносяться до цін товару не відображаються, якщо не обраний центр обліку
(Мал. 1 (2)), а значення Товар в надлишку (кол.> макс. залишку) не відображається, якщо
немає колонки по максимальному залишку.
За допомогою меню Налаштування (Мал. 1 (15)) можна додати в таблицю динамічну
характеристику товару. У разі активованої додаткової функції Мінімальний та максимальний
залишок товару для кожного складу і якщо в базі додана динамічна характеристика
Максимальний залишок (і встановлено, що мінімальний залишок налаштовується для
кожного складу, докладніше див. тут), то в таблицю можна додати колонку Максимальний
залишок товару ( Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

Після додавання колонки Максимальний залишок товару, на формі стає доступною
вкладка Розрахунок максимального залишку (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.6.0)
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Робота з даною вкладкою відбувається за аналогією з мінімальним залишком.
Формула розрахунку, яка використовується за замовчанням: "<Кількість реалізацій> +
<Мін.кол-під>" (Мал. 3 (1)).
Фільтр за макс. кількістю (Мал. 3 (2)) - фільтр за максимальною кількістю:
· Все;
· Розрахункова більше поточної - відобразиться список товарів, у яких розрахункова

максимальна кількість більше поточної;
· Розрахункова менше поточної - відобразиться список товарів, у яких розрахункова

максимальна кількість менше поточної.
За допомогою кнопки Змінити, можна редагувати значення для обраного товару (Мал.
4):
· Мінімальний залишок;
· Максимальний залишок (якщо для виду товару додана відповідна динамічна

характеристика та на формі додано колонку Максимальний залишок);
· Кількість в упаковці;
· Кон'юнктура товару (якщо для виду товару додана відповідна динамічна

характеристика та на формі додано колонку Кон'юнктура товару);
· Місця зберігання.

Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)

Вар то зазначити, що видимість поля введення для кожного значення залежить від
видимості колонки (Мал. 1 (9) ) , (Мал. 1 (15) ) . Напр иклад, якщо кор истувач вимкнув колонку
Мінімальний залишок, то поля для його зміни не буде.
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Додаткова функція Автоматичний розрахунок складських запасів дозволить
тримати кількість товару на торговій точці завжди в актуальному діапазоні і запобігти
ситуації, коли на точці з поганою оборотністю даного товару він може залежуватися і,
одночасно, на точках з хорошою оборотністю його може не бути.

8.32

Збір товару в коробку для сезонного зберігання
Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

.

За допомогою додаткової функції Збір товару в коробку для сезонного зберігання є
можливість збирати товар в коробку для зберігання.
Після активації цієї додаткової функції в пункті меню Документ - Комплектація стає
доступною вкладка Коробка для сезонного зберігання (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

Для того, щоб додати нову коробку натискаємо кнопку Додати

, після чого

відкриється вікно Коробка для сезонного зберігання (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

В даному вікні після натискання на кнопку Довідник

необхідно вказати Вид

товару і внести Опис, при необхідності - Артикул. Поля Дата створення і Номер
заповнюються автоматично без можливості редагування. В поле Склад товару виберіть
центр обліку, з якого буде братися товар. Далі зберегти, натиснувши на кнопку Записати
. Після чого буде створена відкладена внутрішня передача з поточного складу на склад
товару в комплекті. Поле Місце зберігання (Мал. 2 (1)) відображається при активованій
додаткової функції Місце зберігання товару, в якому можна вказати місце зберігання
коробки для сезонного зберігання. У свою чергу, дана інформація буде відображена у
відповідній колонці таблиці Коробка для сезонного зберігання, що дозволить не витрачати
час на пошуки коробки на складі.
Далі необхідно додати товар в коробку. Існує кілька способів додавання товару в поле
Склад коробки сезонного зберігання:
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1) При натисканні на кнопку Вибрати товар зі складу

(Мал. 1 (2)), відкриється

вікно стану складу для вибору і додавання товару в коробку.
2) При натисканні на кнопку Сканувати штрих-код товару

(Мал. 1 (3)).

У вікні (Мал. 3) в поле вводу Штрих-код/Арт/Назв необхідно сканувати штрих-код
товару в потрібній кількості або ввести артикул вручну і натиснути Enter. Для зручності
додавання декількох одиниць одного товару, активуйте перемикати Запитувати кількість і
при санування товару буде виводитися вікно для вказівки кількості товару.

Мал. 3 (Версія програми 2020.6.0)

Після сканування штрих-коду, натисніть кнопку Закрити. Товар буде додано до
коробки зберігання.
Вар то зазначити, що товар може бути додано в кор обку в тому випадку, якщо
кор обка не була пер еміщена на інший центр обліку.
У разі, якщо додається товар, за яким ведеться гарантійний облік, виводиться діалог
для введення серійного номера.
Після того, як товар додали в коробку, натискаємо на кнопку Зібрати товари в
коробку

(Мал. 1 (3)). Таким чином коробка буде приходуватись на склад, а відкладена

передача стане активною. У таблиці біля найменування коробки з'явиться іконка

, яка

позначає, що коробка зібрана.
Коли буде необхідно розібрати товари з коробки, використовуйте кнопку Розібрати
товари з коробки

(Мал. 5 (1)), при цьому коробка списується зі складу, виводиться з

дії, а товар переміщається зі складу товару в комплекті на той центр обліку, на якому був
зібраний. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Розбір товарів з коробки (Мал. 4), в
якому необхідно вказати Центр обліку, куди буде переміщений товар, після чого натиснути
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на кнопку Розібрати товари. За замовчуванням встановлений Центр обліку, на якому
знаходиться коробка для сезонного зберігання.

Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)

При включеному перемикачі Відображати розібрані коробки, в переліку коробок для
сезонного зберігання будуть відображатися розібрані коробки. Такі коробки відзначені
відповідною іконкою

.

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.0)

Також є можливість Скасувати розбір коробки

після натискання на відповідну

кнопку, в цьому випадку коробка вводиться в дію, а також видаляються документи списання
і внутрішньої передачі.
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При необхідності можна Надрукувати склад коробки, Надрукувати етикетку на
коробку, Надрукувати перелік коробок, а також Надрукувати перелік коробок (зі
складом), вибравши відповідну дію в групі Друк

(Мал. 5 (2)).

За допомогою кнопки Пошук в якій коробці лежить товар

(Мал. 5 (3)) можна

знайти в якій коробці знаходиться товар. При натисканні на кнопку відкриється однойменне
вікно (Мал. 6). В даному вікні виберіть за яким значенням буде проводиться пошук: За
найменуванням товару або За штрих-кодом товару та введіть значення в поле пошуку.

Мал. 6 (Версія програми 2020.6.0)

При натисканні на кнопку Вилучити товар з коробки

(Мал. 5 (5)) можна

розпакувати обраний товар і перемістити на обраний Центр обліку.
При необхідності можна перемістити товар в іншу коробку. Для цього в поле Склад
коробки для сезонного зберігання виберіть необхідний товар і натисніть кнопку
Перемістити товар в іншу коробку

(Мал. 5 (6)). Далі відкриється вікно, в якому

необхідно вибрати коробку, в яку буде переміщено товар і натиснути на кнопку Записати.
Після чого обраний товар буде вилучений з поточної коробки і доданий в зазначену коробку.
Кнопка Серійні номери товару

(Мал. 5 (7)) служить для перегляду серійних

номерів обраного товару (якщо з цього товару ведеться гарантійний облік).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1830

При натисканні на кнопку Змінити стан (Мал. 5 (4)) можна заборонити/дозволити
редагування складу коробки для тимчасового зберігання, вибравши дії Закрити
Відкрити

і

відповідно.

Кнопка Рух товару

(Мал. 5 (8)) служить для перегляду руху обраної коробки для

сезонного зберігання.
При натисканні на кнопку Перерахувати собівартість коробки

(Мал. 5 (9)) буде

розрахована собівартість обраних коробок для сезонного зберігання.
Кнопка Відомість інвентаризації

(Мал. 5 (10)) служить для вибору відомості

інвентаризації. Детальніше описано нижче.
Також є можливість завантажувати дані про товари з терміналу збору даних при зборі
товару в коробку для сезонного зберігання з допомогою відповідного дії.

Інвентаризація товару в коробках для сезонного зберігання
Додана можливість інвентаризації товару в коробках для сезонного зберігання.
Додати склад коробки в відомість інвентаризації можна двома способами:
1. Заходимо в пункт меню Документ - Відомість інвентаризації (Мал. 7). При
натисканні на кнопку Додати

(Мал. 7 (1)), створюємо відомість інвентаризації.

Мал. 7 (Версія програми 2020.6.0)
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У вікні, Відомість інвентаризації (Мал. 7 (2)) в поле Тип накладної необхідно
вибрати Товар в коробці (Мал. 7 (3)), при необхідності вказати значення в полі Якщо
товар не знайдений у відомості і заповнити поле Опис інвентаризації, після чого
натиснути кнопку Записати

.

Далі зі списку відомостей інвентаризації вибираємо створену відомість і тиснемо
кнопку Інвентаризація товару

, після чого відкриється вікно Склад коробки на

інвентаризації (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.6.0)

Після цього необхідно вибрати коробку тимчасового зберігання для інвентаризації, для
цього натисніть кнопку Додати коробку в інвентаризацію

Версія 2022

(Мал. 8 (1)).
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Мал. 9 (Версія програми 2020.6.0)

У вікні Вибір коробки тимчасового зберігання (Мал. 9) необхідно в поле Штрих-код/
Артикул коробки сканувати (або ввести вручну) штрих-код або артикул коробки сезонного
зберігання або вибрати коробку зі списку в поле Коробка для тимчасового зберігання, далі
натиснути кнопку Вибрати коробку, після чого обрана коробка буде додана в відомість
інвентаризації. При включеному перемикачі Автоматично підтверджувати вибір при
введенні ШК/Артикула, після сканування штрих-коду або артикулу коробки, склад коробки
відразу буде додано до відомості інвентаризації
Решта дії аналогічні інвентаризації залишків складу.
2. Заходимо в пункт меню Документ - Комплектація - Коробка для сезонного
зберігання (Мал. 10).
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Мал. 10 (Версія програми 2020.6.0)

Далі вибираємо потрібну коробку і тиснемо кнопку Відомість інвентаризації

,

після чого відкриється вікно Вибір відомості інвентаризації (Мал. 11).

Мал. 11 (Версія програми 2020.6.0)

В даному вікні зі списку виберіть відомість інвентаризації, в яку буде додано склад
коробки. Якщо перелік порожній або необхідно створити нову відомість, натисніть кнопку
Додати

. Відкриється вікно створення відомості інвентаризації (Мал. 7 (2)), в якому після

заповнення всіх необхідних полів тиснемо кнопку Записати

. Далі у вікні Вибір

відомості інвентаризації (Мал. 11) вказуємо відомість і тиснемо Вибрати. У вікні
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підтвердження натисніть на кнопку "Так", якщо хочете відкрити відомість інвентаризації або
кнопку "Ні", якщо не хочете. Решта дії аналогічні інвентаризації залишків складу.

8.33

Інформування комітента
За допомогою додаткової функції Інформування комітента з'явилася можливість при

продажу товару автоматично відправляти повідомлення постачальнику про проданий товар.
Після того, як активували функцію Інформування комітента, в пункті меню
Налаштування - Параметри - Додаткові функції з'явиться розділ Інформування
комітента (Мал. 1 (1)).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.0)

В даному розділі необхідно активувати перемикач Відправляти повідомлення
комітенту при продажу товару (Мал. 1 (2)).
Після чого нижче з'явиться поле Шаблон для відправки повідомлень (Мал. 1 (3)). В
даному полі зі списку або після натискання на кнопку Довідник

необхідно вибрати

шаблон для відправки повідомлень. Для того, щоб створити новий шаблон, необхідно
натиснути на кнопку Додати

. При натисканні на кнопку відкриється вікно Шаблон

масової розсилки (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

В поле Назва необхідно вказати назву шаблону розсилки. В поле Тип розсилки
автоматично зазначений тип Інформування комітента. За допомогою перемикача
Електронною поштою або SMS-розсилка вкажіть, яким чином буде здійснюватися
розсилка повідомлень. В поле Створив автоматично відобразиться роль тієї людини, яка
створила цей шаблон. В поле Тема (тема листа) необхідно ввести заголовок повідомлення,
яке створюється (якщо обраний вид розсилки Електронною поштою). В поле Зміст
шаблону вводимо текст листа / повідомлення. При натисканні на кнопку Вставити змінну, є
можливість вибрати змінну з переліку можливих. Так як обраний тип розсилки
Інформування комітента, змінні будуть відповідати даному типу розсилки: до стандартних
змінним (<адреса>, <місто>, <клієнт> і т.д.) додаються змінні, які відносяться до даного
типу розсилки:
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· <Найменування товару>;
· <Артикул товару>;
· <Сума постачальника проданого товару>;
· <Кількість проданого товару>.

Наприклад. Що буде в тексті повідомлення: Ваш товар <найменування товару> було
продано в кількості <кількість проданого товару> шт.
Що буде бачити одер жувач: Ваш товар Баскетбольний м'яч Mikasa BX712 було
продано в кількості 10.00 шт.
В поле Інтервал відправки листів в сек. - ставимо значення в секундах. Це необхідно,
наприклад, для режиму при відправленні Електронних листів, щоб Ваші листи не
вважалися за спам.
Якщо обрано вид розсилки SMS-розсилка, необхідно заповнити поле Смс підпис.
Далі, після натискання на кнопку Записати

, зберігаємо шаблон розсилки.

Варто зазначити, що якщо використовується розсилка за допомогою Електронного
листа, то у Вас повинен бути налаштований поштовий клієнт Microsoft Outlook для
коректної роботи розсилки. Для того, щоб здійснювати розсилку за допомогою SMSрозсилки, потрібно бути клієнтом одного із сервісів: TurboSms, Epochta або AlphaSMS. В
поле Смс сервіс (Мал. 1 (4)) необхідно з переліку вказати сервіс, який буде використаний
при відправленні смс повідомлень. За допомогою кнопки Додати

можна додати смс

сервіс. Для додавання смс-сервісу Вам потрібно: якщо Ви є клієнтом TurboSms - Логін і
Пароль SQL-шлюзу; Epochta - Публічний і приватний ключі, Час життя повідомлення в
годинах вводити не обов'язково; AlphaSMS - Ключ, який можна отримати зі свого
облікового запису на сайті https://alphasms.ua/ в розділі Настройки-API.
Після налаштування шаблону для відправки повідомлень, зберігаємо параметри,
натиснувши на кнопку Записати

. Далі, для того, щоб зміни вступили в силу,

перезапускаємо програму натисканням на відповідну кнопку

в правому верхньому куті

вікна програми.
Таким чином, при продажу товару буде створена і відправлена масова розсилка відповідному постачальнику буде відправлено повідомлення про проданий товар згідно
налаштувань режиму. Відправлені масові розсилки можна подивитися в пункті меню
Маркетинг - Масова розсилка - вкладка Масові розсилки (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

У разі, якщо потрібно виключити якогось постачальника з розсилки повідомлень,
необхідно

зайти

в

картку

постачальника

(Налаштування

-

Постачальник

-

Додати /Змінити- вкладка Додатково) вимкнути перемикач Відправляти повідомлення
комітенту (Мал. 4) (за замовчуванням даний перемикач активовано). Таким чином, при
продажі товару даного постачальника, оповіщення йому відправлятися не будуть.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.0)

За допомогою додаткової функції Інформування комітента Ви можете оперативно
повідомляти постачальника про продаж його продукції.

8.34

Торгсофт® Hybrid: продаж товару без інтернету для
віддаленого сервера

Додаткова функція Торгсофт® Hybrid: продаж товару без інтернету для віддаленого
сервера призначена для користувачів з ліцензією Термінал для можливості проводити
реалізацію товару без підключення до інтернету. Після активації додаткової функції,
необхідно встановити програму Тор гсофт® Hybrid.
З Тор гсофт® Hybrid можна виконати наступні дії:
· реалізацію товару;
· повернення товару;
· перегляд списку товарів в стані складу;
· друк чека реалізації і повернення (а також налаштування шаблонів друку чека).
· друк фіскального чеку (за умови, що активована додаткова функція Підключення

фіскального реєстратора). Детальніше про налаштування друку фіскального чека в
Тор гсофт® Hybrid див. тут.
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Налаштування Торгсофт® Hybrid
Після встановлення Торгсофт® Hybrid, запустіть файл TorgSof t Hybrid Setup , після чого
відкриється вікно авторизації (Мал. 1), в якому необхідно ввести логін (Мал. 1 (1)) та
пароль (Мал. 1 (2)) користувача, а також вказати базу даних (Мал. 1 (3)). Слід зазначити,
що Логін та Пар оль для входу в пр огр аму Тор гсофт® Hybrid будуть такими, які в даного
кор истувача збер ежені для входа в основну пр огр аму Тор гсофт.

Мал. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

В лівому нижньому кутку при натисканні на кнопку Настройка

(Мал. 1 (4)),

відкриється вікно Настройка подключения (Мал. 2), в якому необхідно вказати IP адресу
та Порт комп'ютера, на якому встановлено сервер додатків (детальніше про те, як відкрити
порт в брандмауері Windows описано тут).

Мал. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

При натисканні на Вход (Мал. 1 (5)) відкриється вікно Головна форма (Мал. 3).
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Мал. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

На головній формі представлені три режими, які доступні для роботи в Тор гсофт®
Hybrid:
·

Реалізація;

·

Повернення;

·

Стан складу.

Після вибору необхідного режиму, на вкладці відобразиться відповідна назва (Мал. 4 (1)).
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Мал. 4 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для того, щоб відкрити ще один режим, використовуйте "плюсик" правіше відкритої
вкладки (Мал. 4 (2)), після чого буде додана вкладка для вибору нового режиму (Мал. 5).

Мал. 5 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Закрити вкладку можно натисканням на хрестик праворуч від вкладки (Мал. 5 (1)). Ця
кнопка доступна лише у випадку, якщо відкрито дві або більше вкладок. У випадку, якщо
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відкрито один режим, закрити режим та перейти на форму вибору режимів можна за
допомогою кнопки

Вернуться на окно выбора режима (Мал. 5 (3)).

Робота в офлайн режимі
Однією з особливостей Тор гсофт® Hybrid є можливість роботи в офлайн режимі (без
підключення до інтернету). Винятком є режим Повернення - створення повернення в
режимі офлайн недоступно.
Зверніть увагу! При першому запуску Торгсофт® Hybrid, необхідно здійснити продаж
товару в онлайн режимі, щоб в подальшому працювати з програмою в офлайн режимі.
Якщо під час роботи з програмою відбувся розрив з'єднання з інтернетом, внизу форми
іконка онлайн режиму

зміниться на іконку з написом

Офлайн режим: Активирован

(Мал. 6 (1)). Це означає, що робота ведеться без підключення до інтернету. При цьому всі
наступні дії в програмі будуть збережені і, після підключення до інтернету, будуть
синхронізовані з основною програмою Торгсофт. Справа внизу Головної форми Тор гсофт®
Hybrid відображається кількість пакетів (операцій), які очікують синхронізації (Мал. 6 (2)).
Після синхронізації та в онлайн режимі напис Пакетов в очереди не відображається.

Мал. 6 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Після того, як програма буде підключена до серверу, внизу форми відобразиться
відповідна іконка
Компанія Торгсофт®
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Деякі особливості в Торгсофт® Hybrid
1. Немає можливості роботи з VIP-клієнтами.
2. В офлайн режимі немає можливості реалізації товарів по акції.
3. Кількість для вагового товару необхідно вказувати у вазі.
4. Торгсофт® Hybrid не працює с додатковою опцією Розрахунок зарплати (продажі, які
зроблені в Торгсофт® Hybrid не входять до Плану продаж). Перелік додаткових
функцій, які підтримуються в Торгсофт® Hybrid див. тут.
Зверніть увагу! При зміні користувача або підключення до іншої бази, необхідно
очистити кеш. Також, якщо у користувача обмежений обліковий запис, то при зміні якогось
обмеження для цього користувача, необхідно очищати кеш для коректної роботи Торгсофт®
Hybrid.

Мал. 7 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для того, щоб очистити кеш, натисніть кнопку Отображение технической информации
о синхронизации (Мал. 7 (1)). Відкриється вікно Информация о синхронизации с
сервером (Мал. 8). Перейдіть в область Очистка информации в кеше та натисніть кнопку
Всю информацию (Мал. 8 (1)).
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8.34.1 Режими Торгсофт® Hybrid
В даному розділі ми розглянемо роботу режимів в Торгсофт® Hybrid:
· Реалізація
· Повернення
· Стан складу
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8.34.1.1 Реалізація

Виберіть на головній формі режим Реалізація. Після чого, у верхній частині головної
форми відобразиться вкладка під назвою Реалізація.

Мал. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для створення реалізації необхідно в поле Штрих-код

сканувати штрих-код товару

або дисконтної картки клієнта. Після цього справа від поля відобразиться номер реалізації.
Список товарів формується зчитуванням штрих-коду товару (або введенням штрих-коду
товару вручну). Якщо кількість товару більше 1, то можна зчитувати штрих-код кожної
одиниці товару або ввести кількість товару вручну після натискання на кнопку
Редактировать количества товара

, яка знаходиться в правому верхньому куті форми

Реалізація.
Також товар в реалізацію можна додати зі списку товарів на складі. Для цього необхідно
використовувати кнопку Выбрать товар со склада

, після чого відкриється вікно

Состояние склада (Мал. 2).
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Мал. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для пошуку необхідного товару, в Поле для поиска товара слід ввести значення, після
чого відобразиться список товарів, згідно введеному значенню і обраним параметрам
пошуку. За допомогою кнопки Параметры поиска

у вікні (Мал. 3) можна галочками

відзначити значення, за якими буде здійснюватися пошук, а також вказати параметри
пошуку: Совпадение в начале слова, Совпадение в окончании слова, Совпадение в
любом месте или Точное совпадение.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1847

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Вар то зазначити, що неможливо пр оводити пошук з викор истанням спеціальних
символів ("%", "[", "] ", "_") і навіть в поєднанні з іншими символами, тому що це пр изведе
до відобр аження всього списку без фільтр ації.
Пошук товарів по штрих-коду і артикулу в реалізації шляхом сканування в поле:
· в онлайн режимі перший знаходить штрих-код, якщо немає штрих-коду, то шукає по

артикулу і пропонує вибір серед знайдених;
· в офлайн режимі пошук відбувається по всім товарам, де є збіг по штрих-коду. Артикул

в даному випадку не показує зовсім. Для пошуку по артикулу необхідно вибирати зі
стану складу.
Після того, як відобразиться список товару, вкажіть необхідний товар і натисніть кнопку
Выбрать

- товар буде додано в реалізацію.

У колонці № відображається порядок додавання товару в реалізацію (пр и натисканні її
заголовка можна змінити пор ядок сор тування) .
У правому нижньому куті екрана Сума оплати і Сума знижки, якщо є (Мал. 4).
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Мал. 4 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Після формування списку товару для реалізації, проводимо оплату товару після
натискання на кнопку Оплатить товар

, яка знаходиться в лівому нижньому кутку

форми Реалізація. При натисканні на кнопку відкриється вікно Оплата (Мал. 5).

Мал. 5 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Клієнт може оплатити товар двома способами:
· Готівкою. В поле Получено необхідно ввести суму оплати і натиснути Внести оплату

.
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· Безготівковий розрахунок. Для цього, внизу поля Оплата біля напису Безналичный

расчет необхідно перемістити повзунок вправо, після чого вікно Оплата розшириться
(Мал. 6).

Мал. 6 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Далі в поле На расчетный счет потрібно вибрати необхідний розрахунковий рахунок і
натиснути кнопку Внести оплату

.

Чек буде надрукований автоматично після оплати товару. При необхідності можна
налаштувати шаблон друку чека. Для цього слід перейти в налаштування, натиснувши на
кнопку Настройки режима

в правому верхньому куті форми Реалізація. У вікні (Мал.

7) натисніть на кнопку Настройка шаблона печати чека

(для редагування шаблону

необхідно створити реалізацію), після чого відкриється вікно FastReport для зміни шаблону
друку чека.
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Мал. 7 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Номер информационной системы відповідає за унікальність визначення документів.
Касса для внесения оплаты. В даному полі необхідно вказати касу, яка буде
використовуватися. Варто зазначити, що в списку кас відображаються доступні користувачу
каси.
Доступні дії на формі Реалізація:
·
·

Выбрать товар со склада. Служить для пошуку товару на складі.
Выбрать клиента из списка. При натисканні на кнопку відкриється вікно
Клієнти. Для пошуку необхідного клієнта, в Поле для пошуку клієнтів слід ввести
значення, після чого відобразиться список клієнтів, згідно введеному значенню і
обраним параметрам пошуку. За допомогою кнопки Параметры поиска

у вікні,

можна галочками відзначити значення, за якими буде здійснюватися пошук, а також
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вказати параметри пошуку: Совпадение в начале слова, Совпадение в окончании
слова, Совпадение в любом месте или Точное совпадение. Для пошуку клієнтів по
штрих-коду необхідно вводити 12 цифр (при скануванні 13 цифр клієнт знайдений не
буде).
·

Редактировать количество товара. Дає можливість змінити кількість обраного
товару. При натисканні на кнопку відкриється вікно Редактирование количества
товара (Мал. 8), в якому в поле Количество необхідно записати потрібну кількість
товару і натиснути кнопку Записать

.

Мал. 8 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Варто зазначити, що встановлено обмеження на редагування кількості. Неможливо
ввести значення більше 2147483647.

·

Удалить товар из реализации. Служить для видалення обраного товару з
реалізації.

·

Удалить реализацию. При натисканні на цю кнопку можна видалити реалізацію.

·

Вернуться на окно выбора режима. Якщо реалізація не створена, повертає на
вікно вибору режиму. У разі, якщо створена реалізація, пропонує видалити реалізацію.

·

Регистрация прихода и ухода сотрудника. За допомогою даної кнопки можна
Зареєструвати початок робочого дня

та Зареєструвати закінчення робочого дня

, натиснувши на відповідні кнопки. При виборі даних дій відкриється вікно
Регистрация рабочего дня сотрудника (початок робочого дня) (Мал. 9) та
Регистрация окончания работы (закінчення робочого дня) (Мал. 10).
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Мал. 9 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Мал. 10 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

В даному вікні необхідно сканувати бейдж співробітника або ввести штрих-код вручну і
натиснути кнопку Выполнить

. За необхідністю можна залишити Коментар. Якщо

активувати налаштування Циклический ввод, дане вікно не зникне після сканування бейджа
для введення наступного штрих-коду.
Є можливість робити фото співробітника в момент кожної реєстрації закінчення або
початку роботи. Для цього необхідно в основній програмі Торгсофт активувати
налаштування Фотографувати співробітника при реєстрації закінчення/початку роботи
(Hybrid)

(Мал. 11)в пункті меню Налаштування - Параметри - Сервіс (дане

налаштування активне у випадку, якщо в програмі вказано Місце зберігання фотографій У каталозі (Налаштування - Параметри - Товар - вкладка Фотографія)).
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Мал. 11 (Версия программы 2018.0.9)

Подивитися фото співробітника можна в основній програмі Торгсофт в режимі
Розрахунок зарплати

- Планування - Журнал роботи співробітників. Фотографії

реєстрації співробітників зберігаються в каталозі зберігання фото в папці user_f oto_dir
(папка буде автоматично створена в разі її відсутності). Докладніше див. тут.
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8.34.1.2 Повернення

Для повернення товару зайдіть в режим Повернення, після чого відкриється форма
Повернення (Мал. 1).

Мал. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Якщо у Вас вже відкритий якийсь із режимів, то натисніть на плюсик правіше відкритої
вкладки, відкриється вкладка для вибору нового режиму, виберіть режим Повернення.
Зверніть увагу! Повернення в офлайн режимі не доступно.
На формі Повернення є дві вкладки: Список товарів до повернення і Доступні
повернення.
Створити документ повернення можна трьома способами:
1) Сканувати штрих-код чека (або ввести вручну), після чого на вкладці Доступные
товары (Мал. 2) відобразиться список товарів придбаних покупцем за цим чеком.
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Мал. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Необхідно вказати товар для повернення і натиснути кнопку Добавить выбранные
товары в возврат

, після чого обраний товар відобразиться на вкладціСписок товаров

к возврату (Мал. 3).

Мал. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Кількість товару відобразиться та, що і в реалізації. Якщо необхідно повернути не всю
кількість, а лише частину, то потрібно виділити товар і натиснути на кнопку Редактировать
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1856

і у вікні Редактирование количества товара (Мал. 4) в поле

Количество необхідно записати потрібну кількість товару і натиснути кнопку Записать

.

Мал. 4 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Потім на формі Повернення натисніть кнопку Вернуть деньги за товар
Возврат денег за товар натисніть кнопку Деньги возвращены

і у вікні

(Мал. 5).

Мал. 5 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Якщо потрібно роздрукувати чек повернення, перемістіть бігунок Печатать чек вправо.
При натисканні на кнопку Дополнительно

відкриється розширена форма повернення

грошей за товар, в якій можна вибрати дії Вернуть все с расчетного счета або Вернуть в
той же форме, в которой была сделана оплата (Мал. 6).
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Мал. 6 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Якщо оплата була проведена на розрахунковий рахунок, то розширена форма повернення
грошей за товар відкриється автоматично з зазначеною дією Вернуть все с расчетного
счета, необхідно тільки вибрати зі списку розрахунковий рахунок. Якщо Ви виберете
Вернуть в той же форме, в которой была сделана оплата за товар, то гроші будуть
повернені в тій формі, в якій було здійснено оплату.
2) Сканувати штрих-код дисконтної картки клієнта, після чого на вкладці Доступные
товары відобразиться список товарів, придбаних цим клієнтом за період, зазначений в
настройках основної програми як максимальний термін повернення товару. Також можна
вказати клієнта, після натискання на кнопку

Выбрать клиента из списка, після чого

відкриється вікно Клиенты. Для пошуку необхідного клієнта, в Поле для поиска клиентов
слід ввести значення, після чого відобразиться список клієнтів, згідно введеному значенню і
обраним параметрам пошуку. За допомогою кнопки Параметры поиска

у вікні, можна

галочками відзначити значення, за якими буде здійснюватися пошук, а також вказати
параметри пошуку: Совпадение в начале слова, Совпадение в окончании слова,
Совпадение в любом месте або Точное совпадение. Далі повернення товару здійснюється
вищеописаним способом.
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3) Сканувати штрих-код товару, після чого на вкладці Доступные товары
відобразиться список реалізацій цього товару, в якому потрібно вказати необхідну
реалізацію і натиснути на кнопку Добавить выбранные товары в возврат

.

Доступні дії на формі Возврат:
·
·

Выбрать клиента из списка. Для вибору клієнта зі списку.
Редактировать количество товара. Дає можливість змінити кількість обраного
товару. Варто зазначити, що встановлено обмеження на редагування кількості.
Неможливо ввести значення більше 2147483647.

·

Удалить возврат. При натисканні на цю кнопку можна видалити створений
документ повернення.

·

Удалить товар из возврата. Служить для видалення обраного товару з документа
повернення.

·

Вернуться на окно выбора режима. Якщо повернення не створено, повертає на
вікно вибору режиму. У разі, якщо повернення створено, пропонує видалити
повернення.

При натисканні на кнопку Настройка

є можливість налаштувати шаблон друку чека

повернення, вибрати принтер для друку чека, а також вказати касу.
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8.34.1.3 Стан складу

Режим Стан складу служить для перегляду списку товарів на складі. Тут можна
подивитися наявність конкретного товару на складі, його кількість, вартість, колір і
матеріал.

Мал. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для відображення необхідного товару, в Поле для поиска товара слід ввести значення і
натиснути кнопку Применить фильтр

або Enter на клавіатурі, після чого відобразиться

список товарів, згідно введеному значенню і обраним параметрам пошуку (Мал. 2).
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Мал. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

З допомогою кнопки Параметры поиска

можна налаштувати за якими параметрами

буде здійснюватися пошук товарів, для цього в вікні, (Мал. 3) необхідно галочками
відзначити значення, за якими буде здійснюватися пошук, а також Параметры поиска:
· Совпадение в начале слова;
· Совпадение в окончании слова;
· Совпадение в любом месте;
· Точное совпадение.
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Мал. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Вар то зазначити, що неможливо пр оводити пошук з викор истанням спеціальних
символів ("%", "[", "] ", "_") і навіть в поєднанні з іншими символами, тому що це пр изведе
до відобр аження всього списку без фільтр ації.
При натисканні на кнопку Обновить
зазначеними значеннями. Кнопка Очистить

, відобразитися список товарів згідно із
видаляє значення в поле пошуку.

Для зручності використання режиму Стан складу, користувач може групувати дані в
таблиці. Для цього необхідно вибрати необхідну колонку (Наименование товара, Штрихкод, Артикул і т.д.), клікнути лівою клавішею миші і не відпускати і перетягнути на смугу у
верхній частині сторінки. Слід зазначити, що користувачі можуть групувати по декількох
колонкам (Мал. 4 (1)).
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Мал. 4 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Як приклад на малюнку представлені товари, відсортовані по найменуванню товару від А
до Я і від найбільшої вартості продажу до найменшої (зверху вниз). Іншими словами, на
початку групування товару відбувається по найменуванню товару, а всередині кожної назви
за вартістю товару.
8.34.2 Додаткові функції в Торгсофт® Hybrid
В даному розділі вказується, які додаткові функції підтримуються в Торгсофт®
Hybrid.
На даний момент в Торгсофт® Hybrid підтримуються наступні платні функції:
· Підключення фіскального реєстратора (код 016). Як налаштувати друк фіскального

чека в Торгсофт® Hybrid описано тут (опис платної функції Підключення
фіскального реєстратора для основної програми Торгсофт див. тут).
Важливо! На опції Підключення фіскального реєстратора і Підключення електронних
ваг для зважування товару при продажу діє обмеження на кількість робочих місць.
Рекомендується не тримати Торгсофт Hybrid запущеним весь час, коли зайняті додаткові
функції в основному Торгсофт, а запускати його коли необхідно вести продаж і для
синхронізації з сервером, коли робочі місця додаткових функцій вільні. Д овідка! Додаткова
опція зайнята хоч в Hybrid, хоч в основному Тор гсофт в момент її викор истання. Опція
звільняється в Hybrid в момент його закр иття, а в Тор гсофт - в момент його пер езапуску
Компанія Торгсофт®
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або виходу з пр огр ами. Якщо функція пр ацювала в Тор гсофт і пр опав інтер нет, то можна
запустити Hybrid і на ньому будуть пр ацювати дані опції (в р азі, якщо Hybrid
синхр онізувався з Тор гсофт і опції були зайняті) . Hybrid запам'ятовує останню
синхр онізацію з Тор гсофт і, якщо опції були зайняті, він це запам'ятає. У р азі, якщо Hybrid
більше не викор истовувався, а пр ацювали в Тор гсофт і пр опав інтер нет, то в Hybrid ці
опції пр ацювати не будуть, тому що під час останньої синхр онізації опції були зайняті.
Щоб не бути зар учником подібних ситуацій р екомендується купити додаткові р обочі місця
для платних опцій.
8.34.2.1 Друк фіскального чеку в Торгсофт® Hybrid

Для можливості друку фіскального чека в Торгсофт® Hybrid необхідно, щоб була
активована додаткова функція Підключення фіскального реєстратора.
Для настройки друку фіскального чека в Торгсофт® Hybrid на головній формі
Торгсофт® Hybrid переходимо в Налаштування та натискаємо кнопку Настройка и
выбор фискального принтера (Мал. 1).

Мал. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.3.3)

Після чого відкриється вікно Выбор и настройка фискального принтера (Мал. 2).
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Мал. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.3.3)

У списку необхідно вибрати фіскальний реєстратор, який використовується. Можна
вибрати такі фіскальні реєстратори:
· Datecs (Atlas) - робота з фіскальними принтерами Datecs на драйвері Atlas (FP-101

Smart,-T88,-320,-510,7197,-T260,-3530T, CMP-10M);
· Штрих-М - робота з фіскальними принтерами компанії "Штрих-М" (всі моделі, які

підтримуються поточним встановленим драйвером);
· Datecs (ArtSoft) - робота з фіскальними принтерами Datecs на драйвері ArtSoft (Datecs

FP-314T,-3530T,-260T,-T88,-320,-101,7197; CMP-10,-10M);
· Универсальный драйвер

Атол - всі моделі, які підтримуються поточним

встановленим драйвером (див. довідка);
· Екселлио - робота з фіскальними принтерами Екселлио (FPU-260, FPU-280, FPP-350,

FPU-550, FP-700, FP-2000, LP-1000);
· Хелп Микро - робота з фіскальними принтером Хелп Микро MG N707TS.
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Далі необхідно заповнити поля Тип подключения, Коды групп оплаты, Коды групп
НДС1/2, а також Дополнительные коды групп відповідно до обраного фіскального
принтера, після чого Сохранить

.

Далі в режимі Реализации необхідно зайти в Настройки і вказати необхідний режим
друку чека (Мал. 3):
· Не фискальный - при продажі та поверненні товару друкується звичайний товарний

чек;
· Фискальный чек - при продажі та поверненні товару проходять через фіскальний

реєстратор і друкується фіскальний чек;
· Смешанный (фискальный + не фискальный) - при продажу або повернення не

фіскальних товарів друкується звичайний чек на принтері, а при продажу або
повернення фіскальних товарів друкується фіскальний чек через фіскальний
реєстратор.

Мал. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.3.3)

Варто зазначити, що друк фіскального чека доступний і в офлайн режимі.
При натисканні на кнопку Дополнительные опции при работе с фискальным
принтером

на вкладках Реализация та Возврат доступні сервісні дії для роботи з

фіскальним реєстратором (такі як Друк Х або Z-звіту і т.д).
Довідка! Якщо відображається таке повідомлення (Мал. 4) - це означає, що встановлена
стара версія драйвера для Атол. Його необхідно оновити / перевстановити на новий.
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Мал. 4

8.34.3 Додаткові налаштування Торгсофт® Hybrid

Налаштування відображення напису Торгсофт® Hybrid
При необхідності, Ви можете замінити напис Торгсофт® Hybrid, який знаходиться у
верхній частині вікна програми, на інше зображення. Наприклад, це може бути логотип
Вашого магазину(Мал. 1). Вар то зазначити, що зобр аження буде позиціонуватися
посер едині (як по гор изонталі, так і по вер тикалі) вер хній панелі вікна.

Мал. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.0)
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Для відображення Вашого зображення на головній формі Торгсофт® Hybrid необхідно
перейменувати / зберегти зображення під назвою "client_logo.png" і перемістити його в
каталог з програмою Торгсофт® Hybrid (для визначення р озташування файлу слід виконати
дії: пр авою кнопкою миші по яр лику Тор гсофт® Hybrid на р обочому столі - пункт
Властивості - у вікні кнопка Розташування файлу або Знайти об'єкт - відкр иється папка
з р обочими файлами пр огр ами Тор гсофт® Hybrid) .
Вимоги до зображення:
· зображення повинно бути в форматі * .png;
· висота зображення фіксована (максимум 100 пікселів, можна менше). Якщо

зображення буде більше, частина зображення і зверху, і знизу буде обрізана.
· ширина динамічна, залежить від ширини вікна програми;
· зображення автоматично не розтягується ні по висоті, ні по ширині. Таким чином,

якщо картинка по висоті 50 пікселів, то вона буде відцентрована посередині, а зверху і
знизу в розмірі 25 пікселів буде порожнеча.
· можна використовувати зображення з прозорим фоном, в цьому випадку буде видно

крізь зображення основний фон програми.

8.35

Верифікація дисконтної карти через смс
Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

.

За допомогою додаткової функції Верифікація дисконтної карти через смс з'явилася
можливість ідентифікувати клієнта на формі Реалізація та Повернення за номером
телефону за допомогою відправки йому смс з кодом.
Після того, як активували додаткову функцію, в пункті меню Налаштування Параметри - Додаткові функції з'явиться розділ Верифікація дисконтної карти через смс
(Мал. 1 (1)).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.6.1)

В даному розділі в полі Шаблон повідомлення (Мал. 1 (2)) необхідно вибрати зі
списку або з Довідника

шаблон для відправки повідомлення клієнту. Для того, щоб

створити новий шаблон, необхідно натиснути на кнопку Додати
кнопку відкриється вікно Шаблон масової розсилки (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.1)

В поле Назва необхідно вказати назву шаблону розсилки. В поле Створив
автоматично відобразиться роль тієї людини, яка створила цей шаблон. В поле Зміст
шаблону введіть текст повідомлення. Обов'язковою умовою формування повідомлення для
верифікації клієнта, є використання змінної <код для верифікації клієнта>. При натисканні
на кнопку Вставити змінну, є можливість вибрати змінну зі списку можливих.
Наприклад. Що буде в тексті повідомлення: Код для підтвердження карти: <код для
верифікації клієнта>.
Що буде бачити одер жувач: Код для підтвердження карти: 1234.
В поле Смс підпис необхідно зі списку вказати підпис або створити нову після
натискання на кнопку Додати

.

При натисканні на кнопку Записати

, зберігаємо шаблон масової розсилки.
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Для того, щоб здійснювати відправлення смс, потрібно бути клієнтом одного із
сервісів: TurboSms, Epochta або AlphaSMS. В поле Смс сервіс (Мал. 1 (3)) необхідно зі
списку вказати сервіс, який буде використаний при відправленні смс повідомлень або за
допомогою кнопки Додати

можна додати смс сервіс. Для додавання смс-сервісу Вам

потрібно: якщо Ви є клієнтом TurboSms - Логін і Пароль SQL-шлюзу; Epochta - Публічний
і Приватний ключі (Час життя повідомлення в годинах вводити не обов'язково); AlphaSMS Ключ, який можна отримати в свого облікового запису на сайті https://alphasms.ua/ в розділі
Настройки-API.
Після налаштування шаблону для відправки повідомлення та вибору смс сервісу,
зберігаємо параметри, натиснувши на кнопку Записати

. Далі, для того, щоб зміни

вступили в силу, перезапускаємо програму натисканням на відповідну кнопку

в правому

верхньому куті вікна програми.
У свою чергу, в режимі Реалізація та Повернення на панелі Інформація про клієнта
стає доступною кнопка Верифікація клієнта за номером телефону

(Мал. 3 (1)).

Мал. 3 (Версія програми 2020.6.1)

При натисканні на кнопку відкриється вікно Верифікація клієнта (Мал. 3 (2)), в
якому необхідно ввести номер телефону клієнта, який зареєстрований за ним в базі (Мал. 3
(3)) і натиснути Enter або кнопку

(Мал. 3 (4)) для пошуку клієнта.

Варто зазначити, що номер телефону можна вводити будь-яким зручним способом (з
пробілами, тире та іншими знаками). Наприклад, +380901234567; 0901234567; 090-123-4567; 090 123 45 67 і т.д.
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Якщо за даним номером телефону клієнт не знайдений, з'явиться відповідне
повідомлення (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

У разі, якщо клієнт знайдений в базі, то йому відразу буде відправлено повідомлення з
кодом підтвердження, який необхідно ввести в поле для введення коду (Мал. 5 (1)).

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.1)

Для того, щоб відстежити на якому етапі відправлене повідомлення, в даному вікні
відображається Статус повідомлення. Для того, щоб отримати актуальну інформацію про
стан справ, використовуйте кнопку Оновити статус повідомлення

(Мал. 5 (2)).

Напр иклад, може бути відобр ажено Повідомлення пр ийнято в обр обку або Повідомлення
доставлено одер жувачу.
Після введення коду підтвердження, натисніть кнопку Записати

, після чого, якщо

код правильний, інформація про даного клієнта буде додана в Реалізацію (Мал. 6 (1)).
Аналогічно на формі Повернення.
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Мал. 6 (Версія програми 2020.6.1)

Дана додаткова опція стане відмінним доповненням для користувачів програми, які
використовують в магазинах дисконтну або бонусну систему. У разі відсутності у клієнта
при собі дисконтної картки, при успішному підтвердження його номера телефону, йому
можуть бути нараховані бонуси або застосована знижка.

8.36

Безпека даних: архів в хмарі

Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

.

Додаткова функція Безпека даних: архів в хмарі дозволяє створювати і відправляти
архів бази даних або каталогу програми в хмарне сховище (Google Диск).
Після активації цієї додаткової функції в пункті меню Налаштування - Завдання за
розкладом стає доступною вкладка Архівування в хмарне сховище (Мал. 1).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1873

Торгсофт 2022.0.17
в

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.1)

При натисканні на кнопку Додати
при натисканні на кнопку Змінити

, можна створити нове завдання на архівування,

- можна змінити раніше створений запис, Видалити

- видаляє запис. При додаванні запису, відкриється вікно Створення архіву і
відправлення до хмари (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.1)

В поле Тип завдання потрібно вибрати необхідний тип завдання:
· Архів бази даних - для створення архіву бази даних
· Каталог з програмою - для створення архіву поточного каталогу програми, з якого

запущена програма Тор гсофт.
· Синхронізація фотографій - синхронізуються фото з каталогу програми (фотографії

товарів повинні зберігатися в каталозі). При зміні або додаванні фото в каталог
програми, буде розраховуватися дата зміни файлу і якщо вона буде відрізнятися від
коментаря до файлу в хмарі, файл в хмарі буде видалений (або переміщений в
кошик), якщо файлу в каталозі більше немає, то він буде також видалений з хмари
(або переміщений в кошик). Для синхронізації фотографій, в хмарі створюється
папка "TORGSOFT_CLOUD_SYNC", в яку будуть переміщуватися фото з каталогу.
В поле Назва архіву, що створюється необхідно вказати назву архіву. В поле Термін
зберігання файлів, вкажіть кількість днів, при яких файл в хмарі вважається актуальним і
не буде видалений. Звер ніть увагу, файли будуть видалені без пер еміщення в кошик.
Видалення відбувається всіх файлів з розширенням відповідного завданням на архівування,
дата створення яких (дата береться з дати хмари і в залежності від Вашої швидкості інтернет
з'єднання може відрізнятися) перевищує термін зберігання за вказаною завданням.
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Мінімальний термін зберігання становить 1 день. При необхідності можна активувати
настройку Поміщати до кошика замість видалення, в даному випадку файли будуть
переміщені в кошик хмарного сховища і, при необхідності, їх можна буде відновити. У свою
чергу, необхідно вручну чистити кошик хмарного сховища для звільнення простору для
зберігання нових копій.
Є можливість стискати файли для зменшення переданих і збережених даних,
активувавши налаштування Стискати архів перед відправленням (для архіву бази даних).
Наприклад, архів бази даних має розмір 1Гб, то при стисненні база даних буде мати розмір
приблизно 300 Мб. Це важливо, якщо хмарне сховище не великого розміру.
В поле Повтор виконання завдання потрібно вибрати настройку розкладу:
· Кожен день - створення і вивантаження архіву буде відбуватися в зазначений час

кожен день;
· Щотижня - створення і вивантаження відбуватиметься тільки в зазначений день

місяця і зазначений час;
· Щомісяця - в зазначений день місяця і зазначений час. Варто зазначити, що якщо

зазначено день місяця, якого немає в поточному місяці, наприклад, 31, а в місяці 30
або 28, то створення і вивантаження архіву буде виконано в останній день поточного
місяця.
В поле Додавати час до назви слід вибрати один з можливих пунктів в випадаючому
меню:
· Години, хвилини, секунди;
· Години, хвилини;
· Години, хвилини;
· Не додавати.

Зверніть увагу, час створення архіву бази даних на локальному комп'ютері (за
замовчуванням в каталог C: \ DatabaseArchive) не повинен збігатися з часом завдання на
створення архіву бази даних на GoogleDisk. За замовчуванням архів бази даних на
локальному комп'ютері створюється о 17:00, тобто завдання на створення архіву в хмару за
часом має бути як мінімум 17:10. Тоді обидва завдання будуть працювати.
Після вказівки налаштувань, необхідно провести авторизацію з хмарним сховищем для
забезпечення доступу при виконанні завдання на архівування. Якщо авторизації не
проведена, то завдання неможливо перевести в активний стан (перемикач Завдання активне
не доступний). При натисканні на кнопку Авторизуватись

, відкриється вікно

Авторизація доступу до хмарного сховища (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

Необхідно ввести логін і пароль, який використовується для входу в Ваш аккаунт
Google (в разі, якщо у Вас вже є аккаунт Google). Після введення логіна і пароля буде
відображена сторінка з дозволом доступу додатку Торгсофт CLOUD на Перегляд файлів і
керування ними. Тиснемо Дозволити (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.1)

Після успішної авторизації на кнопці Авторизуватись буде відображена відповідна
іконка

і стане доступним настройка Завдання активне (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.6.1)

У разі, якщо у Вас немає облікового запису Google, Ви можете його створити. При
натисканні на кнопку Створити акаунт, у Вашому браузері відкриється вкладка реєстрації
Google, в якій можна створити обліковий запис. Після створення облікового запису,
натисніть кнопку Авторизуватись

і виконайте дії, описані вище.

Після авторизації тиснемо кнопку Записати

, після чого відповідно до зазначеного

часу буде створюватися архів і відправлятися в хмарне сховище. Архів, з вказаним ім'ям,
вивантажуватиметься в спеціальну папку TORGSOFT_CLOUD. Якщо ця папка відсутня в
хмарному сховищі, то вона буде автоматично створена. ВАЖЛИВО не р озміщуйте до папки
свої особисті файли, так як після вивантаження ар хіву відбувається пер евір ка всіх файлів в
цій папці згідно пар аметр у Тер мін збер ігання файлів, зазначеного пр и налаштуванні, і
стар і файли, які були створ ені р аніше, будуть видалені або пер еміщені в кошик хмар ного
сховища (пр и активному пер емикачі Поміщати до кошика замість видалення) .
Зверніть увагу! Авторизація з аккаунтом відбувається при кожному створенні нового
завдання на архівування, що дозволяє Вам використовувати різні акаунти для різних завдань.
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Рекомендується між завданнями встановлювати мінімальний інтервал, рівний 20 хв.
Для кожного завдання на архівування в хмарне сховище ведеться Лог виконання
завдання відправки до хмари (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.6.1)

·

Відправлення - відображає стадію відправки / підготовки до відправки в хмарне
сховище і прогрес відправки: кількість переданих відсотків файлу, розмір переданих
даних і загальний розмір файлу архіву;

·

Помилка - відображає помилки, які виникли при відправленні файлу в хмарне
сховище (помилка авторизації, помилка відправки файлу і т.д.);

·

Перевірка файлів - виконується видалення застарілих файлів з папки
TORGSOFT_CLOUD і відображення назви переміщених файлів в кошик.

Якщо в ході відправки архіву виникла помилка, то локально архів не видаляється. У
лозі виконання завдання відправки до хмари буде вказано шлях його зберігання, за яким Ви
можете самостійно його зберегти на носій.
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можна очистити журнал Лог виконання

завдання (дозволяє скор отити р озмір жур налу логів для швидкого аналізу автоматичних
завдань) .
Варто зазначити, що архівування виконується згідно із зазначеним часом в завданні без
необхідності залишати запущеною основну програму Торгсофт. У разі, якщо з якихось
причин (наприклад, відсутність зв'язку з інтернетом, помилка авторизації, зупинений сервер
додатки і т.д.) завдання було прострочено за часом, то такі завдання відкладаються до
наступного збігу умов (час, день тижня, день місяця ), зазначених у завданні.

8.37

Підключення банківського терміналу

Платна

функція

Підключення

банківського

терміналу

дозволяє

повністю

автоматизувати процес оплати товару платіжною. карткою. Ви зможете швидше і зручніше
здійснювати продажі, уникаючи зайвих дій.. При проведенні оплати (або виплати грошей по
поверненню) програма автоматично виконуватиме операцію на банківському терміналі.
Торгсофт підтримує підключення банківського терміналу за протоколами BPOS, PosApi,
WebSocket/JSON, Arcus або UPOS.
Необхідно підключити термінал до комп'ютера через Ethernet або COM/USB:
· Ethernet: термінал треба підключити до роутера за допомогою кабелю або wi-fi

(уточніть у банку);
· COM/USB: до терміналу в комплекті має бути кабель для підключення до комп'ютера.

У банку потрібно запросити драйвера та бібліотеки для підключення терміналу:
· BPOS — драйвера для терміналу та бібліотека ECRCommX.dll.
· PosApi — драйвер терміналу (64 або 32-бітний залежно від розрядності Windows) та

Posapi.dll (завжди 32-бітний).
· WebSocket/JSON - драйвер терміналу та файли genericDriverJsonETH.exe для

підключення по Ethernet, genericDriverJsonUSB.exe - для підключення по COM/USB.
· ARCUS — драйвер для терміналу та програмне забезпечення ARCUS.
· UPOS — драйвера для терміналу та бібліотека SBRF.dll.

Після підключення терміналу до комп'ютера по USB або Ethernet і установки необхідних
драйверів, перейдіть до налаштувань банківського терміналу в програмі Торгсофт.
Після активації платної функції необхідно настроїти підключення терміналу. Вар то
зазначити, що налаштовувати тер мінал необхідно для кожного р обочого місця окр емо.
Для цього заходимо в пункт головного меню Налаштування - Параметри - Додаткові
функції - розділ Банківський термінал (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2022.0.5)

Для налаштування банківського термінала необхідно натиснути на кнопку Додати

в

таблиці Банківський термінал, після чого відкриється однойменне вікно для додавання
банківського терміналу (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.5)

Довідка. При налаштуванні банківського терміналу слід мати на увазі, що параметр Тип
банківського терміналу не впливає на алгоритм роботи режиму. Це поле є довідковим і
служить для полегшення вибору типу протоколу при налаштуванні терміналу. Кожен тип
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терміналу підтримує свій тип протоколу і при виборі типу терміналу буде підставлятися
протокол, з яким зазвичай працює зазначений термінал (іноді бувають винятки). Тому
рекомендується спочатку вибирати тип терміналу, а потім налаштовувати термінал
відповідно до зазначеного протоколу (тип тер міналу не обмежує вибір пр отоколу і
пр отокол, який встановлено за умовчанням пр и вибор і типу тер міналу, може бути змінено) .
НЕ рекомендується змінювати тип терміналу після введення параметрів протоколу, т.к. у
цьому випадку після зміни типу терміналу може підставитися протокол за замовчанням для
вибраного типу терміналу та введені налаштування будуть затерті.
У цьому вікні необхідно вказати Тип банківського терміналу:
· Ingenico
· Ingenico (ПриватБанк)
· Ingenico (Ощадбанк)
· PAX (ПриватБанк)
· Verifone (ПриватБанк)
· Verifone (РайффайзенБанкАваль)
· Verifone (АльфаБанк)
· Verifone(МРБанк)

та заповнити відповідні поля відповідно до обраного протоколу.
1.

B-POS

Тип підключення:

ШUSB/COM (Мал. 2):
· Номер СОМ-порту – номер СОМ-порту, до якого підключений банківський термінал;
· Швидкість СОМ-порту - зі списку вибрати необхідну швидкість;
· Таймаут – час очікування відповіді (мс).

ШEthernet (Мал. 3):
· IP-адреса;
· Порт.
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Мал. 3 (Версія програми 2022.0.5)

Загальні налаштування (незалежно від типу підключення):
· Використовувати підтвердження каси - перемикач повинен бути увімкнений, якщо

термінал налаштований на роботу з протоколом, що вимагає підтвердження від каси;
· Ігнорувати

підтвердження

каси

-

доступний,

якщо

увімкнено

перший.

Рекомендується включати, якщо р обота з Тор гсофт здійснюється чер ез RDP (у таких
випадках, якщо не включено пар аметр "Ігнор увати підтвер дження каси", оплата
може пр оходити чер ез тер мінал, але не пр оходити чер ез Тор гсофт) .
Після заповнення всіх параметрів натискаємо Записати

.

По натисканню на кнопку Отримати інформація про банківський термінал
відображається інформаційне повідомлення зі списком мерчантів терміналу (термінал має
бути підключений та включений до мережі).
Нижче таблиця Мерчант банківського терміналу містить список мерчантів, за якими
виконуватимуться операції з використанням конкретного терміналу. Натиснувши кнопку
Додати

відкриється вікно Мерчант банківського терміналу (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2022.0.5)

Заповнюються такі параметри:
· Номер мерчанта (при створенні нового мерчанта, якщо не було вказано номер

мерчанта, йому автоматично буде надано значення 0. Встановлення мерчанта в 0 може
бути необхідно в тому випадку, якщо під час роботи з терміналом виникає помилка
"Карта не обслуговується").
· Розрахунковий рахунок - потрібно вказати розрахунковий рахунок, на який при

проведенні оплати (повернення) система автоматично виконуватиме операцію на
банківському терміналі;
· Опис мерчанта - служить для ідентифікації потрібного мерчанта при його виборі

(якщо для одного розрахункового рахунку налаштовано кілька мерчантів для одного
типу операцій, наприклад оплати - при оплаті на такий розрахунковий рахунок буде
запропоновано список мерчантів, доступних для оплати для вибору);
· Найменування мерчанта – код мерчанта, зареєстрованого на терміналі. Список

мерчантів можна отримати за допомогою дії Отримати інформацію про термінал
у таблиці Банківський термінал. При цьому найменування мерчанта потрібно для
автоматичного

визначення

номера

мерчанта,

якщо

увімкнено

параметр

Автовизначення мерчанта.
· Тип операції - тип операції, який виконується з використанням цього мерчанта:

o Оплата;
o Повернення;
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o Оплата/Повернення - вибирається у разі, якщо операції повернення і оплати
виконуються з допомогою одного мерчанта і передбачає використання сервісів.
· Автовизначення номера мерчанта - може бути корисним у разі, якщо відоме

найменування мерчанта, бо нумерація мерчантів може зміщуватись при підключенні
додаткових послуг на терміналі. Якщо при налаштуванні мерчанта банківського
терміналу вмикається Автовизначення номера мерчанта, то вказувати номер
мерчанта необов'язково, він буде проігнорований. В іншому випадку, якщо параметр
Автовизначення номера мерчанта не включається, то вказувати найменування
мерчанта необов'язково, воно буде проігноровано.
ВАЖЛИВО! Якщо вмикається параметр Автовизначення номера мерчанта, то має
бути вказано найменування мерчанта, яке реально існує для даного терміналу, яке можна
отримати, скориставшись дією Отримати інформацію про термінал.
· Використовувати сервіс - повинен бути увімкнений, якщо операція виконується за

допомогою сервісу (наприклад, повернення для терміналів Приватбанку);
· Попереднє читання картки під час повернення відображається для типу операції

Повернення або Оплата/повернення (за замовчуванням увімкнено). Якщо
налаштування вимкнено, то при поверненні через банківський термінал попереднє
читання картки виконуватись не буде. У цьому випадку перевірка відповідності картки,
якою було оплачено товар, карті, на яку виконується повернення, виконуватиметься в
момент повернення самим терміналом. Вимкнути це налаштування рекомендується в
тих випадках, коли з будь-якої причини попереднє читання картки банківським
терміналом призводить до помилки, через яку неможливо виконати повернення.
· Параметри сервісу - якщо операція з мерчантом виконується з використанням сервісу,

повинні бути вказані параметри. Зазвичай це рядкове значення. Якщо це операція
повернення, рядок параметрів сервісу обов'язково повинен містити комбінацію
символів "RRN"
Пр иклад настр ойки мер чантів для тер міналів Пр иватБанку:
Пер ший мер чант:

Д р угий мер чант:

Номер мер чанту: 1

Найменування мер чанту - REFUND

Опис мер чанту: довільний текст

Опис мер чанту: довільний текст

Тип опер ації: оплата

Тип опер ації: - повер нення

Автовизначення номер у мер чанту -

Автовизначення

вимкнено

ввімкнено

Викор истовувати сер віс - вимкнено

Викор истовувати сер віс - включено

номер у

мер чанту

-

Пар аметр и сер вісу - 0054//RRN
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Пр иклад настр ойки тер міналу іншого банку: (напр иклад, Ощадбанку)
Номер мер чанта: 1
Опис мер чанта: довільний текст
Тип опер ації: оплата / повер нення
Викор истовувати сер віс - вимкнено
Автовизначення номер у мер чанту - вимкнено

2.

WebSocket/JSON

Технологія підключення банківського терміналу за протоколом WebSoket/JSON
використовується для підключення терміналів PAX і Verifon, але також можна працювати з
терміналами Ingenico (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2022.0.5)

· IP хоста - IP комп'ютера, на якому запущено WebSocket сервер;
· Порт - 3000;
· Таймаут - час очікування відповіді (мс).

Підключення терміналів PAX по COM/USB виконується за допомогою спеціального
кабелю, що надається банком (звичайний USB<->miniUSB для цієї мети не підходить. Роз'єм
miniUSB терміналу є службовим і не призначений для підключення терміналу до ПК). Також
слід встановити драйвер перехідник СОМ_USB для PAX. Для терміналів типу Ingenico
підключення COM/USB виконується за допомогою звичайного кабелю, аналогічно тому, як
це робиться для протоколу BPOS. Номер COM-порту визначається автоматично та його не
потрібно вказувати.
Нижче таблиця Мерчант (операція) банківського терміналу містить список мерчантів,
за якими виконуватимуться операції з використанням конкретного терміналу. Натиснувши
кнопку Додати
Компанія Торгсофт®
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Мал. 6 (Версія програми 2022.0.5)

Заповнюються такі параметри:
· Номер мерчанта слід вказувати Порядковий номер мерчанта = 0
· Розрахунковий рахунок - потрібно вказати розрахунковий рахунок, на який при

проведенні оплати (повернення) система автоматично виконуватиме операцію на
банківському терміналі;
· Опис мерчанта - служить для ідентифікації потрібного мерчанта при його виборі

(якщо для одного розрахункового рахунку налаштовано кілька мерчантів для одного
типу операцій, наприклад оплати - при оплаті на такий розрахунковий рахунок буде
запропоновано список мерчантів, доступних для оплати для вибору);
· Тип операції - Оплата/повернення незалежно від того, під яким номером цей мерчант

відображається в терміналі.
Для

терміналів,

що

працюють

за

протоколом

WebSocket,

не

підтримується

автовизначення номера мерчанта та робота з сервісами.
· Попереднє читання картки під час повернення відображається для типу операції

Повернення

або

Оплата/повернення

(за

замовчуванням

увімкнено).

Якщо

налаштування вимкнено, то при поверненні через банківський термінал попереднє
читання картки виконуватись не буде. У цьому випадку перевірка відповідності картки,
якою було оплачено товар, карті, на яку виконується повернення, виконуватиметься в
момент повернення самим терміналом. Вимкнути це налаштування рекомендується в
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тих випадках, коли з будь-якої причини попереднє читання картки банківським
терміналом призводить до помилки, через яку неможливо виконати повернення.
При виконанні операцій Отримання інформації щодо банківського терміналу, Оплата
та Повернення здійснюється логування. Лог являє собою інформацію, яка зберігається у
файлі "trace.log" (не виключено, що назва може бути іншою), що зберігається в каталозі
здійснюваного файлу WebSocket сервера (наприклад, genericDriverJsonUSB.exe). Лог
пишеться в байтовому форматі. Можна конвертувати онлайн-конвертором за посиланням.
Логування може допомогти при виявленні помилок, що виникають під час операції на
банківському терміналі, при зверненні до банку.
3.

ARCUS

Для підключення терміналу за цим протоколом потрібно, щоб на комп'ютері
(локальному, до якого підключений термінал, або на сервері) було встановлено драйвер
відповідного терміналу, а також програмне забезпечення ARCUS. Тип підключення
(COM/USB або Ethernet) у цьому випадку не має значення. Особливістю підключення
терміналів за цим протоколом є те, що параметри підключення прописуються в спеціальних
файлах ini.
Необхідно вибрати Тип банківського терміналу, вибрати Версію протоколу Arcus (2.0
або 2.1), вказати Робочий каталог та заповнити поле Ім'я файлу чека (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2022.0.5)

Також потрібно вибрати Ідентифікатор транзакції (RRN або Номер чека). Якщо в якості
ідентифікатора транзакції вибрано RRN, то в таблиці Фінансовий документ у полі RRN
зберігатиметься RRN транзакції, інакше - Номер чека. Якщо було збережено RRN, то
виконати повернення за номером чека буде неможливо і навпаки. Вибір ідентифікатор а
тр анзакції визначається пар аметр ами налаштування тер міналу, зокр ема, доступна на
ньому функція повер нення товар у чи ні.
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Нижче таблиця Мерчант банківського терміналу містить список мерчантів, за якими
виконуватимуться операції з використанням конкретного терміналу. Натиснувши кнопку
Додати

відкриється вікно Операція банківського терміналу (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2022.0.5)

Заповнюються такі параметри:
· Код операції;
· Розрахунковий рахунок - потрібно вказати розрахунковий рахунок, на який при

проведенні оплати (повернення) система автоматично виконуватиме операцію на
банківському терміналі;
· Опис операції - служить для ідентифікації необхідної операції під час вибору;
· Тип операції:

o Оплата;
o Повернення;
o Оплата/Повернення.
Налаштування Використовувати CommandLineTool. Якщо цей перемикач включений,
то

взаємодія

з

терміналом

виконується

через

утиліту

командного

рядка

CommandLineTool.exe, яка входить до складу програмного забезпечення Arcus. Інакше
взаємодія виконується за допомогою функцій бібліотеки Arccom.dll.

Для терміналів з протоколом ARCUS доступна дія Операції банківського терміналу
(Мал. 9).
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Мал. 9 (Версія програми 2022.0.5)

Натисканням кнопки відкривається однойменне вікно (Мал. 10), де можна сформувати
список операцій, які можуть викликатися для даного терміналу з Торгсофт крім операцій
Оплата та Повернення.
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Мал. 10 (Версія програми 2022.0.5)

Для додання операції тиснемо Додати

та заповнюємо поля Код операції та

Найменування операції. Код операції можна взяти з файлу op s.ini із папки встановленого
програмного забезпечення ARCUS. Там знаходиться і найменування операції.
· Використовувати CommandLineTool - якщо увімкнено цей перемикач, то взаємодія з

терміналом виконується через утиліту командного рядка CommandLineTool.exe, яка
входить до складу програмного забезпечення Arcus. Інакше взаємодія виконується за
допомогою функцій бібліотеки Arccom.dll.
· Передавати код валюти - якщо увімкнено цей перемикач, то при виконанні операції на

термінал буде передано код національної валюти з довідника Валюта.
· Запитувати суму - якщо увімкнено, то при виконанні операції відображатиметься вікно

із запитом на введення суми, яка буде передана на термінал.
· Запитувати RRN/Номер чека - якщо увімкнено, то при виконанні операції

відображатиметься вікно із запитом на введення RRN або номери чека, які будуть
передані на термінал.
Виконати будь-яку з цих операцій можна двома способами:
1. У списку банківських терміналів виділити потрібний термінал. Викликати дію
Операції банківського терміналу

(Мал. 9) та у формі Операції банківського

терміналу, що відкрилася, виділити потрібну операцію і натиснути Виконати операцію
(Мал. 11).
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Мал. 11 (Версія програми 2022.0.5)

2. На формі Реалізація перейти в Додаткові дії та вибрати Банківський термінал
(Мал. 12).

Мал. 12 (Версія програми 2022.0.5)

Варто зазначити, що для виконання дії Отримати інформацію про термінал для
терміналів за протоколом ARCUS необхідно ввести код відповідної операції з файлу ops.ini.
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Важливо! У довіднику Валюта має бути визначена національна валюта та заповнений
відповідний їй цифровий код

4.

PosApi

Необхідно вибрати Тип банківського терміналу (Мал. 13):
· Verifone (РайффайзенБанк Аваль);
· Verifone (АльфаБанк).

Підключення терміналу можливе як за COM/USB так і за Ethernet (для терміналів
Verifone Альфа-банку порт за замовчуванням 5001). При використанні з'єднання COM/USB
при установці драйвера за замовчуванням термінал підключається на порт COM9.
Підключення термінала Verifone через COM/USB виконується за допомогою звичайного
USB/miniUSB кабелю.

Мал. 13 (Версія програми 2022.0.5)

Поля Таймаут та Робочий каталог є обов'язковими для заповнення.
Нижче таблиця Мерчант банківського терміналу містить список мерчантів, за якими
виконуватимуться операції з використанням конкретного терміналу. Натиснувши кнопку
Додати

відкриється вікно Операція банківського терміналу (Мал. 14).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1894

Мал. 14 (Версія програми 2022.0.5)

Потрібно вказати Розрахунковий рахунок, Опис операції. Тип операції

за

замовчуванням Оплата_Повернення.
Попереднє читання картки під час повернення відображається для типу операції
Повернення або Оплата/повернення (за замовчуванням увімкнено). Якщо налаштування
вимкнено, то при поверненні через банківський термінал попереднє читання картки
виконуватись не буде. У цьому випадку перевірка відповідності картки, якою було оплачено
товар, карті, на яку виконується повернення, виконуватиметься в момент повернення самим
терміналом. Вимкнути це налаштування рекомендується в тих випадках, коли з будь-якої
причини попереднє читання картки банківським терміналом призводить до помилки, через
яку неможливо виконати повернення.
Для терміналів з протоколом PosApi доступна дія Операції банківського терміналу
(Мал. 9).
За натисканням на кнопку відкривається однойменне вікно (Мал. 15), де можна
сформувати список операцій, які можуть викликатися для даного терміналу з Торгсофт крім
операцій Оплата_Повернення.
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Мал. 15 (Версія програми 2022.0.5)

Важливо! В довіднику Валюта (Налаштування - Валюта) має бути визначена національна
валюта та заповнений відповідний їй цифровий код. Для валюти "Гривня" це 980 (Мал. 16).
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Мал. 16 (Версія програми 2022.0.5)

4.

UPOS

Технологія підключення банківського терміналу за протоколом UPOS використовується
підключення терміналів Ощадбанку РФ. Для підключення терміналу за цим протоколом
потрібно, щоб на локальному комп'ютері (до якого підключений термінал) було встановлено
відповідний драйвер, а на комп'ютері з Торгсофт мають бути файли бібліотеки, зокрема
SBRF.dll. Драйвери та бібліотеки надаються банком.
Необхідно вибрати Тип банківського терміналу та зберегти на кнопці Записати
(Мал. 17).

Мал. 17 (Версія програми 2020.2.0)
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Нижче таблиця Мерчант банківського терміналу містить список мерчантів, за якими
виконуватимуться операції з використанням конкретного терміналу. Натиснувши кнопку
Додати

відкриється вікно Операція банківського терміналу (Мал. 18).

Мал. 18 (Версія програми 2022.0.5)

Заповнюються такі параметри:
· Код операції - можна дізнатися у банку або в документації з підключення банківського

терміналу. Номер операції «Оплата» має бути встановлений у 4000, «Повернення» –
4002. Тип операції Оплата_Повернення» не підтримується. У разі потреби можуть бути
додані додаткові операції до списку операцій для банківського терміналу. Для цього
потрібно знати код відповідної операції (цю інформацію можна отримати у банку).
· Розрахунковий рахунок - потрібно вказати розрахунковий рахунок, на який при

проведенні оплати (повернення) система автоматично виконуватиме операцію на
банківському терміналі;
· Опис операції - служить для ідентифікації необхідної операції під час виборів;
· Тип операції:

o Оплата;
o Повернення;
o Оплата/Повернення - для цього типу не підтримується.
· Попереднє читання картки під час повернення відображається для типу операції

Повернення

або

Оплата/повернення

(за

замовчуванням

увімкнено).

Якщо

налаштування вимкнено, то при поверненні через банківський термінал попереднє
читання картки виконуватись не буде. У цьому випадку перевірка відповідності картки,
якою було оплачено товар, карті, на яку виконується повернення, виконуватиметься в
момент повернення самим терміналом. Вимкнути це налаштування рекомендується в
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тих випадках, коли з будь-якої причини попереднє читання картки банківським
терміналом призводить до помилки, через яку неможливо виконати повернення.
Для терміналів з протоколом UPOS доступна дія Операції банківського терміналу
(Мал. 9). Аналогічно банківським терміналам, підключеним за протоколом ARCUS.
Детальніше див. Мал. 10
5.

InpasEcrCom

З цим протоколом працюють термінали банків: Міжнародний резервний банк, АЙБОКС
БАНК, АЛЬФА-БАНК (лише термінали

PAX), МЕГАБАНК, ПРАВЕКС БАНК

,

Укрексімбанк , ОТП БАНК.
Для підключення терміналу за цим протоколом потрібно, щоб на локальному комп'ютері
(до якого підключений термінал) було встановлено відповідний драйвер, а на комп'ютері з
Торгсофт має бути файл бібліотеки Inp asEcrCom.dll. Драйвера та бібліотеки надаються
банком. Також банком надається емулятор каси, за допомогою якого можна протестувати
підключення та роботу терміналу. Бібліотека має бути зареєстрована, для чого в комплекті
постачання має бути файл RegEcrCom.bat. Файл повинен знаходитися в тій же папці, що
бібліотека.
Довідка. Щоб зареєструвати СОМ-об'єкт для WIN OS (для реєстрації) – у файлі
RegEcrCom.bat розробник рекомендує замість %SystemRoot% прописати явний шлях
Приклад:
C:\Windows\Microsof t.NET\Framework\v4.0.30319\regasm C:\Inp asEcrCom\Inp asEcrCom.dll
/tlb:C:\Inp asEcrCom\Inp asEcrCom.tlb /codebase
В Торгсофт необхідно обрати відповідний Тип банківського терміналу (Мал. 19).
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Мал. 19 (Версія програми 2022.0.10)

Тип підключення:

ШUSB/COM:

· Номер СОМ-порту – номер СОМ-порту, до якого підключений банківський термінал

(при встановленні драйвера за замовчанням СОМ9);
· Швидкість СОМ-порту - зі списку вибрати необхідну швидкість;

Підключення термінала Verifone через COM/USB виконується за допомогою звичайного
USB<->miniUSBкабеля.

ШEthernet:

· IP-адреса;
· Порт (для терміналів МР-Банка порт за замовчанням 5555).

ШТаймаут – це час у секундах, протягом якого будуть виконуватись спроби підключення
терміналу. Рекомендується не залишати для цього поля значення, рівне 0 (бажано
залишити 1-5 сек).

ШРобочий каталог шлях до каталогу, в якому зберігатиметься лог роботи терміналу, а
також має знаходитись файл налаштувань pinpad.ini. Це текстовий файл, який
створюється вручну та повинен містити таку інформацію:
[Connection]
Pinp adLog=1
[Tag06]
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SuccsessCode = 000,OK,OFF,Y1,Y2,Y3
*Параметр PinpadLog може приймати значення 1 або 0 і, відповідно, включає або
вимикає режим ведення лога. Якщо встановлено 0 – лог вестись не буде.
*Параметр SuccsessCode – це перелік успішних кодів результату операції. У наведеному
прикладі - це успішні коди за замовчуванням. Значення успішних кодів відповіді у
процесингових систем (банків) можуть бути різні, тому в кожному конкретному випадку їх
слід дізнатися у банку і занести у вигляді рядка з роздільником кома.
Нижче таблиця Мерчант банківського терміналу містить список мерчантів, за якими
виконуватимуться операції з використанням конкретного терміналу. Натиснувши кнопку
Додати

відкриється вікно Операція банківського терміналу (Мал. 20).

Мал. 20 (Версія програми 2022.0.11)

У разі протоколу InpasEcrСom замість порядкового номера мерчанта (коду операції)
вводиться Ім'я торговця, який може містити не лише цифри, а й літери. Список торговців
можна отримати у банку. Поле можна залишити порожнім, якщо в терміналі зареєстровано
лише один торговець.
Потрібно вказати Розрахунковий рахунок, Опис мерчанта та Тип операції (за
замовчуванням Оплата_Повернення).
Для терміналів з протоколом InpasEcrСom доступна дія Операції банківського
терміналу

.

За натисканням на кнопку відкривається однойменне вікно (Мал. 21), де можна
сформувати список операцій, які можуть викликатися для даного терміналу з Торгсофт крім
операцій Оплата_Повернення.
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Мал. 21 (Версія програми 2022.0.11)

Є можливість додати операції:
Закриття дня;
Скасування - служить для скасування операції поточного дня (до виконання операції
Закриття дня). При виконанні операції потрібно ввести суму операції, що скасовується, та
номер чека. Ця операція може бути корисною у разі, якщо оплата через банківський термінал
пройшла, а в Торгсофт з якоїсь причини не зафіксувалася. Виконання даної операції не
створює жодних фінансових документів та на облік руху грошових коштів у Торгсофт не
впливає.
Важливо! В довіднику Валюта (Налаштування - Валюта) має бути визначена національна
валюта та заповнений відповідний їй цифровий код. Для валюти "Гривня" це 980 (Мал. 16).
6.

InpasDualConnector_1 (для Казахстану)

Технология подключения банковского терминала по протоколу InpasDualConnector_1
используется для подключения терминалов Сбербанка Казахстана (например, Verifon VX
520). Для подключение терминала по данному протоколу требуется, чтобы на локальном
компьютере (к которому подключен терминал) был установлен соответствующий драйвер, а
на компьютере с Торгсофт должно быть установлено ПО DualConnector. Драйвера и
библиотеки, которые предоставляются банком. ПО поставляется в виде архива.
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Рис. 22 (Версия программы 2022.0.11)

Для

подключения

банковского

терминала

можно

нажать

кнопку

Получить

идентификатор терминала (Рис. 22) - используется для получения идентификатора
терминала, если он заранее неизвестен. Перед выполнением данного действия терминал
должен быть подключен и готов к работе. В случае успешного выполнения операции в поле
будет записано полученное значение.
При необходимости можно проигнорировать параметры файла настроек и ввести вручную
номер и скорость COM порта. Для этого следует установить переключатель Игнорировать
файл настроек подключения и ввести нужные значения в поля СОМ порт и Скорость СОМ
порта (Рис. 23).

Рис. 23 (Версия программы 2022.0.11)

Если поле Идентификатор терминала не было заполнено, то оно должно заполнится
после выполнения операции Проверка связи с терминалом.
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Ниже таблица Мерчант банковского терминала содержит список мерчантов, по
которым будут выполняться операции с использованием конкретного терминала. Нажав
кнопку Добавить откроется окно Операция банковского терминала (Рис. 24).

Рис. 24 (Версия программы 2022.0.11)

В случае протокола InpasDualConnector_1 доступен только один тип операции
Оплата_Возврат.
Для терминалов с протоколом InpasDualConnector_1 доступно действие Операции
банковского терминала.
По нажатию кнопки открывается одноименное окно, где можно сформировать список
операций, которые могут вызываться для данного терминала (Рис. 25)

Рис. 25 (Версия программы 2022.0.11)

Есть возможность добавить операции:
· Закрытие дня;
· Отмена – служить для отмены операции текущего дня (до выполнения операции

Закрытие дня). При выполнении операции необходимо ввести сумму отменяемой
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операции и номер чека. Эта операция может быть полезна в случае, если оплата через
банковский терминал прошла, а в Торгсофт по какой-либо причине не зафиксировалась.
Выполнение данной операции не создает никаких денежных документов и на учет
движения денежных средств в Торгсофт не влияет;
· Тест соединения с хостом.

Важно! В справочнике Валюта (Настройки - Валюта) должна быть определена
национальная валюта и заполнения соответствующего ей цифрового кода. Для валюты
"Тенге" это 398 (Рис. 26).

Рис. 26 (Версия программы 2022.0.11)

Дії, доступні для тесту терміналу (термінал має бути підключений та включений до
мережі):
· Тест підключення

– перевіряється коректність налаштування мерчанта. При

спробі підключення по мерчанту, який не зареєстровано на терміналі, буде видано
повідомлення про помилку.
· Тест оплати через термінал

– дозволяє провести оплату через термінал. Доступно

для мерчантів з типом операції "Оплата", "Оплата/повернення"
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· Тест повернення через термінал

– дозволяє провести повернення через термінал.

Доступно для мерчантів із типом операції "Повернення", "Оплата/повернення".
Потребує RRN транзакції оплати.
Після додавання банківського терміналу та необхідних мерчантів тиснемо кнопку
Записати та перезапускаємо програму (кнопка

у правому верхньому кутку головної

форми програми).
При продажу товару, на формі Оплата (Мал. 27) вибираємо безготівковий розрахунок
(Мал. 27 (1)) та вказуємо розрахунковий рахунок (Мал. 27 (2)), на який має надійти оплата,
тиснемо Оплатити. Після цього запит передається на термінал і, у разі позитивної відповіді,
сума знімається з картки клієнта та переводиться на Ваш рахунок.

Мал. 27 (Версія програми 2022.0.5)

Варто зазначити, що при активованому налаштуванні Використовувати зв'язок із
банківським терміналом (Мал. 27 (3)) (доступна, якщо зазначений розрахунковий рахунок
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пов'язаний із мерчантом оплати підключеного терміналу) оплата здійснюється через
банківський термінал. Якщо налаштування вимкнено, то оплата здійснюється на вибраний
розрахунковий рахунок без використання терміналу (наприклад, для переведення терміналу в
режим оплати частинами).
Аналогічно під час оплати на формі Торгівля з випискою рахунку та при поверненні
грошей на формі Повернення (забор онено повер тати на кар ту кошти за документом
повер нення, який містить товар и з р ізних р еалізацій – для точної ідентифікації кар тки, на
яку мають бути повер нені кошти) . У випадку, якщо оплата здійснювалася декількома
транзакціями, можна вибрати транзакцію через відповідну форму, що викликається через
банківський термінал (вибр ати тр анзакцію можна, якщо гр оші не були повер нені частково
або повністю) . Для кожної транзакції відображається її номер, номер картки, з якої вона
була сплачена та сума до повернення (може бути скоригована у менший бік). Якщо оплата
здійснювалася за допомогою технології NFC через смартфон, то повернення такої оплати
також можливе лише з використанням цієї технології.
У разі часткової оплати VIP-клієнта цей механізм не діє. Якщо оплата вносилася
кількома транзакціями через термінал, то повернути таку оплату через банківський термінал
не можна.
Є можливість оплати ремонту та прокату через банківський термінал, а також в режимах
Замовлення клієнта на вибір, Замовлення на виробництво та Рахунок (Торгівля з випискою
рахунку). На фор мах Замовлення клієнта на вир іб та Замовлення на вир обництво у таблиці
р уху коштів відобр ажається піктогр ама, що означає оплати, пр оведені чер ез банківський
тер мінал.
Якщо активовано функцію Багатовалютні продажі, при виборі розрахункового рахунку,
що відповідає валюті оплати, механізм оплати через банківський термінал аналогічний
звичайним продажам.
Варто зазначити, що якщо під час роботи з терміналами, для яких встановлено суміщення
з касою за COM/USB і використовується підключення по RDP до сервера з Торгсофт,
виникають помилки при оплаті (наприклад, оплата не проходить і друкується чек
скасування, або оплата на терміналі проходить , а у програмі Торгсофт немає), то можливі
такі шляхи вирішення проблеми:
1. Виконувати підключення терміналу з типом суміщення "ETHERNET"
2. Якщо перший варіант з будь-яких причин неможливий або небажаний, то для
терміналів ПриватБанк можна спробувати підключити термінал за протоколом WebSoket з
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типом суміщення "COM/USB", навіть якщо спочатку використовувався протокол BPOS. Для
цього потрібно буде забезпечити серверу з Торгсофт "видимість" по IP хосту, на якому
запускається локальний WebSocket сервер.

Як налаштувати друк сліп-чеку?
Налаштування Передавати інформацію про оплату банківським терміналом доступна
на формі робочого місця для фіскальних реєстраторів наступних типів (Мал. 28):
· Програмний РРО;
· реєстраторів, які використовують універсальний драйвер ArtSoft;
· Екселліо FPU-260, FPP-350, FPU-550, FP-700, FP-2000, LP-1000;
· Datecs FP-101 Smart, -T88, -320, -510, -7197, -T260, -3530T; CМР-10M (Atlas);
· Atol (драйвер АТОЛ версія 10);
· Штрих-М;
· MG N707TS (Хелп Мікро);
· Марія-301MTM T7-T11, Марія-M304 (Resonance).
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Мал. 28 (Версія програми 2022.0.5)

Якщо перемикач увімкнено, то інформація сліп-чека буде виводиться на фіскальний чек.
Для виведення сліп-чека до складу товарного чи фіскального чека банківський термінал має
бути налаштований так, щоб інформація чека поверталася терміналом на касу. Термінали
деяких банків (зокрема, альфа-банку) не повертають інформацію сліп-чека на касу. Це
питання має вирішуватися у кожному конкретному випадку з банком, який обслуговує
термінал.
У шаблон друку товарного чека необхідно додати змінну Сліп-чек банківського
терміналу, в яку виводитиметься вміст сліп-чека банківського терміналу (при відповідному
активному налаштуванні). Для фіскального чека програмного РРО в шаблон чека (чек
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оплати та чек повернення) за умовчанням додані відповідні елементи та змінна SLIP-check
для виведення інформації, що міститься у сліп-чеку банківського терміналу.
Для терміналів, що працюють протоколами BPOS, JSON та PosApi, доступний метод
отримання параметрів оплати банківським терміналом:
· Ідентифікатор продавця;
· Ідентифікатор організації еквайєра;
· Ідентифікатор платіжного пристрою;
· Платіжна система;
· Код авторизації;
· Код транзакції;
· Назва платіжної операції;
· Вказівник на підпис.

Для терміналів, що працюють за вказаними протоколами, замість сліп-чека на друк
(якщо необхідно) буде виводитись інформація в наступному вигляді (приклад):
ПРИВАТБАНК
S1120U5M
ОПЛАТА
ЕПЗ ************3241
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА MASTERCARD
КОД АВТ. 936447
КОД ТРАНЗ. 055988628464
КАСИР _____________
ДЕРЖАТЕЛЬ ЕПЗ Підпис власника кар тки не потр ібен
Якщо банківський термінал не підключений до Торгсофт за допомогою додаткової опції
Підключення банківського терміналу, а потрібно вивести на чек пРРО інформацію про
оплату банківським терміналом, активуйте налаштування Передавати оплату банківським
терміналом (Мал. 28 (1)), а потім - Запитувати параметри оплати банківським
терміналом (28 (2)).
Покупець проводить оплату через банківський термінал, друкується чек.
Під час оплати реалізації активуйте налаштування Безготівковий розрахунок і натисніть
Оплатити, з'явиться вікно Параметри оплати банківським терміналом.
На форму параметрів внесіть значення оплати терміналу відповідно до чека та натисніть
Прийняти (Мал. 29).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1910

Мал. 29

Якщо опцію Підключення банківського тер міналу підключено, але з будь-яких пр ичин
тер мінал

не підключений

до

Тор гсофт,

пр и

оплаті

товар у

вимкніть

галочку

Викор истовувати зв'язок із банківським тер міналом, після чого з'явиться вікно для
введення пар аметр ів оплати тер міналом.
Отримання параметра Ідентифікатор організації еквайра (ПРИВАТБАНК, ОЩАДБАНК
тощо) для протоколу BPOS не реалізовано (на рівні самого протоколу). Для протоколу JSON
отримання цього параметра може залежати від типу терміналу. Для зазначених випадків цей
параметр заповнюється вручну на формі редагування налаштувань банківського терміналу:
поле Найменування еквайра, заповнюється автоматично при виборі типу банківського
терміналу, якщо в найменуванні типу банківського терміналу вказано найменування банкуеквайра (наприклад, якщо тип банківського терміналу обрано Ingenico(Ощадбанк), то в полі
"Найменування еквайєра" буде записано "ОЩАДБАНК").
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Синхронізація з Новою поштою
Додаткова функція Синхронізація з Новою поштою дає можливість формувати

Товарно-транспортну накладну (ТТН) Нової пошти, друкувати і відстежувати стан ТТН.
Дана опція стане відмінним додатком для тих, хто працює з режимом Торгівля з випискою
рахунку і користується послугами Нової пошти. При створенні видаткової накладної може
бути сформована товарно-транспортна накладна, яка з'явиться на сайті Нової пошти, при
цьому відстежувати статус ТТН можна з програми Тор гсофт.
Зверніть увагу! Для роботи с функцією необхідна наявність інтернет-сполучення.
Для роботи з Новою поштою в Торгсофт, необхідно мати API-ключ Нової пошти.
Отримати

ключ

можна

на

сайті

Нової

пошти,

в

особистому

кабінеті

(https://my.novaposhta.ua). Необхідно зайти в особистий кабінет (якщо Ви не зареєстровані необхідно зареєструватися) на сайті https://my.novaposhta.ua/registration. Після чого, перейти в
меню Налаштування - вкладка Безпека (Мал. 2).

Мал. 1

В данному розділі відображається перелік доступних API-ключів. Варто зазначити, що
в списку повинен бути хоча б один діючий ключ (праворуч відображається Термін дії
ключа). Якщо в списку немає ключа, необхідно створити новий за дією Створити ключ,
після чого скопіювати даний ключ в буфер обміну (буде необхідний при створенні нового
відправника в програмі Торгсофт).
У разі, якщо закінчився термін дії API-ключа (поточного для відправника Нової
пошти), необхідно його замінити. Детальніше про Заміну API-ключа читай тут.

Створення відправника Нової пошти
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Після того, як активували додаткову функцію Синхронізація з Новою поштою, в
пункті меню Налаштування - Параметри - Додаткові функції з'явиться розділ Нова
пошта (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.2)

В області Відправник Нової пошти необхідно створити відправника. При натисканні
на кнопку Додати

, відкриється вікно Відправник Нової пошти (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2022.0.6)

В даному вікні необхідно заповнити поле API-Ключ (скопіювати ключ з вашого
профілю Нової пошти) і натиснути на кнопку Отримати дані, після чого заповниться поле
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Найменування (напр иклад, Пр иватна особа Іванов Іван Іванович) , яке можна буде змінити
на будь-яку іншу зручну назву . Далі зберігаємо доданого відправника після натискання на
кнопку Записати

.

Далі необхідно додати Адресу відправника Нової пошти. Для цього у відповідному
полі натискаємо кнопку Додати

. Відкриється вікно Адреса Нової пошти (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2022.0.5)

Для створення адреси відправника, вибираємо зі списку Місто Нової пошти. Якщо
потрібного міста в списку немає, необхідно додати місто після натискання на кнопку Додати
, відкриється однойменне вікно, в якому два поля для вибору міста (Мал. 5): перше поля є
пошуковим (шукає назву міста по першим введеним буквах), у другому підставляється
знайдене відповідно до умов пошуку місто. Вибираємо місто і натискаємо Записати

.

За допомогою дії Оновити список відділень Нової пошти або при увімкненому
налаштуванні Автоматично оновлювати список відділень Нової пошти відбувається
завантаження списку складів Нової пошти для збереженого міста.

Версія 2022
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1914

Мал. 5 (Версія програми 2022.0.5)

Додане місто відобразиться у відповідному полі на формі Адреса Нової пошти (Мал.
6).

Мал. 6 (Версія програми 2020.6.2)

Необхідно вибрати Вид доставки:
· Склад Нової пошти (Мал. 8). При виборі такого виду доставки необхідно в поле

Склад нової пошти зі списку вибрати номер відділення Нової пошти. Для зручності
пошуку потрібного відділення, можна використовувати пошук зліва від поля. Сер ед
списку

складів

можуть

потр апляти

Почтомати

(поштові

тер мінали

самообслуговування, за допомогою яких можна самостійно отр имувати посилки в
Компанія Торгсофт®
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будь-який час. Але для відпр авлення посилки / вантажу чер ез почтомат існують
обмеження по габар итах і іншим пар аметр ам вантажу) .
Якщо потрібного відділення у списку не виявилося або оновлення списку давно не
проводилося, натисніть кнопку Оновити список складів

.

· Адресна доставка. При виборі такого виду доставки, в полі Адреса необхідно

вибрати адресу доставки. У разі якщо адреса нової пошти вибраного міста вже була
попередньо сформована засобами Нової пошти (в особистому кабінеті на сайті
Нової пошти) , то вона з'явиться в випадаючому списку. Якщо ж необхідної адреси в
переліку немає, в списку адрес нової пошти натиснути Створити нову адресу (Мал.
7). Нижче відобразиться поле, в якому зі списку потрібно вибрати необхідну Вулицю
(Мал. 7) (для зручності пошуку вулиці, ліворуч від поля почніть вводити назву, після
чого відобразиться відповідна назва вулиці), заповнити поля № будинку, Квартира
(якщо є) і натиснути кнопку Зберегти

. Далі додана адр еса вже буде

відобр ажатися в списку запр опонованих адр ес.

Мал. 7 (Версія програми 2020.6.2)

Після вибору складу або адреси нової пошти, дана адреса відобразиться в поле Адреса /
Склад Нової пошти. Зберігаємо адресу, натиснувши Записати

- адреса для відправника

Нової пошти додана (Мал. 8).

Версія 2022
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Мал. 8 (Версія програми 2022.0.0)

Вар то зазначити, якщо обр ано вид доставки Склад (для відпр авника) , то посилку
потр ібно відвозити до відділення Нової пошти, а якщо Адр еса - викликати заздалегідь
кур 'єр а, щоб до моменту, коли потр ібно відпр авляти посилку, вона була вже у Новій пошти
(чітко обмовляється дата доставки / відпр авки з клієнтом) . Відповідно, якщо для
одер жувача обр аний Склад, то це означає самовивіз, Адр есна доставка - доставка до
під'їзду / двер і + додаткова оплата, в р азі, якщо одер жувач платить за доставку.
Після додавання Відправника Нової пошти і додавання Адреси відправника, у вікні
Параметри тиснемо Записати

.

Формування товарно-транспортної накладної (ТТН) Нової пошти
При створенні видаткової накладної в режимі Торгівля з випискою рахунку (вкладка
Рахунок - дія Створити видаткову накладну

) на формі редагування Накладна (Мал.

18) у вкладці Параметри доставки необхідно натиснути кнопку Робота з ТТН (Мал. 9),
після чого відобразиться наступний перелік дій:
1.

Створити нову ТТН ... - створення товарно-транспортної накладної. Як
створити накладну, описано нижче.

Компанія Торгсофт®
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Створити ТТН за шаблоном - дозволяє створити ТТН Нової пошти на основі
раніше

створених

ТТН

з

обраним

типом

вантажу

(в

якості

шаблонів

використовується ТТН за видами вантажу, які створені самими останніми), а також в
списку

відображаються

раніше

створені

шаблони

за

допомогою

пункту

Налаштування шаблонів. Детальніше читай тут.
3.

Налаштування шаблонів - викликає форму Налаштування шаблонів для
створення шаблонів ТТН. Детальніше читай тут.

4.

Додати ТТН за номером декларації - дозволяє відстежувати ТТН, яку
створили на сайті Нової пошти (при додаванні такої ТТН створюються всі необхідні
дані і контрагенти).

Мал. 9 (Версія програми 2022.0.0)

При виборі дії

Створити нову ТТН відкриється вікно Товарно-транспортна

накладна Нової пошти (Мал. 10), в якому проводиться формування ТТН.

Версія 2022
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Мал. 10 (Версія програми 2020.6.2)

У лівій частині вікна необхідно вказати:
· Відправник - зі списку вибираємо відправника Нової пошти;
· Адреса відправника - зі списку вибираємо адресу відправника або, при необхідності,

створюємо нову після натискання на кнопку Додати

(аналогічно опису вище);

· Одержувач - зі списку вибираємо одержувача Нової пошти або додаємо новий після

натискання на кнопку Додати

, відкриється вікно Контрагент доставки (Мал.

11).
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Мал. 11 (Версія програми 2020.6.2)

В даному вікні необхідно зі списку вибрати Відправника Нової пошти (якщо існує
кілька відправників, то у кожного можуть бути тільки свої списки контрагентів-одержувачів,
адреси та інша інформація. Також, якщо в програмі вказано більше одного відправника
Нової пошти, можна створювати одержувачів для всіх існуючих відправників - з цією
можливістю можна не втрачаючи часу створювати ТТН Нової пошти від різних філій, де є
свій відправник). В поле Тип необхідно вибрати тип контрагента: Фізична особа, або
Юридична особа. Якщо обраний тип Юридична особа, стане доступним поле Код
ЄДРПОУ Юрособи (Мал. 12) введіть код ЄДРПОУ та натисніть Знайти, після чого
автоматично заповниться поле Найменування Юрособи згідно введеному коду.

Версія 2022
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Мал. 12 (Версія програми 2020.6.2)

Вар то зазначити, що є можливість створ ювати для одного клієнта кілька
контр агентів доставки - Юр идичних осіб з р ізними найменуваннями.
При необхідності заповніть поля Місто та Форма власності. В поле Форми власності
Нової пошти необхідно зі списку вказати відповідну форму власності або після натискання
на кнопку Додати

, створити нову. При натисканні на кнопку відкриється однойменне

вікно, в якому натискаємо кнопку Отримати з сервера Нової пошти (Мал. 13 (1)), після
чого відобразиться поле, в якому вибираємо форму власності (Мал. 13 (2)).
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Мал. 13 (Версія програми 2020.6.2)

Далі, після вибору форми власності, в однойменних полях відобразяться відповідний
опис (Мал. 13 (3)). Зберігаємо після натискання на кнопку Записати

.

Далі вказуємо Місто Нової пошти або, при необхідності, після натискання на кнопку
Додати

додаємо нове.

У разі, якщо необхідно додати іншого одержувача, натисніть кнопку Створити нового
контрагента, після чого відкриється аналогічне вікно, в якому необхідно буде ввести ПІБ,
номер телефону і заповнити дані по Новій пошті. Таким чином, буде додано іншого
одержувача Нової пошти для клієнта, на якого оформлений рахунок / видаткова накладна.
Зберігаємо створеного одержувача.
Також одержувача Нової пошти можна додати в картці клієнта. Детальніше див. тут

Створення одержувача Нової пошти
Формування даних одержувача (його найменування, контактні дані, адреси) можно
проводити також у картці клієнта у вкладці Параметри доставки, або у вкладці Параметри
доставки на формі редагування видаткової накладної в режимі Торгівля з випискою рахунку.
Для створення одержувача Нової пошти заходимо в пункт меню Маркетинг - Клієнти,
вибираємо необхідного клієнта (або створюємо нового) і в картці клієнта переходимо у
вкладку Параметри доставки. В даній вкладці в списку контрагентів доставки є клієнт,
запис якого створений автоматично на підставі даних про клієнта (відзначено іконкою

Версія 2022
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Зверніть увагу, що для прив'язки Нової пошти для такого клієнта необхідно в таблиці
Контрагенти Нової пошти для натиснути кнопку Додати

, після чого відкриється вікно

Одержувач Нової пошти (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.2)

В даному вікні необхідно зі списку вибрати Для якого відправника Нової пошти
створюється одержувач (якщо існує кілька відправників, то у кожного можуть бути тільки
свої списки контрагентів-одержувачів, адреси та інша інформація. Також, якщо в програмі
вказано більше одного відправника Нової пошти, можна створювати одержувачів для всіх
існуючих відправників - з цією можливістю можна не втрачаючи часу створювати ТТН Нової
пошти від різних філій, де є свій відправник). В поле Тип необхідно вибрати тип
контрагента:
· Фізична особа;
· Юридична особа. Якщо обраний тип Юридична особа, стане доступним поле Код

ЄДРПОУ Юрособи (Мал. 12) введіть код ЄДРПОУ та натисніть Знайти, після чого
автоматично заповниться поле Найменування Юрособи згідно введеному коду. (Мал.
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2). Вар то зазначити, що є можливість створ ювати для одного клієнта кілька
контр агентів доставки - Юр идичних осіб з р ізними найменуваннями.

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.2)

В поле Форми власності Нової пошти необхідно зі списку вказати відповідну форму
власності або після натискання на кнопку Додати

, створити нову. При натисканні на

кнопку відкриється однойменне вікно, в якому натискаємо кнопку Отримати з сервера
Нової пошти (Мал. 3 (1)), після чого відобразиться поле, в якому вибираємо форму
власності (Мал. 3 (2)).

Версія 2022
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.2)

Далі, після вибору форми власності, в однойменних полях відобразяться відповідний
опис (Мал. 3 (3)). Зберігаємо після натискання на кнопку Записати

.

Нижче вкажіть Місто Нової пошти або, при необхідності, після натискання на кнопку
Додати

додайте нове.

Після вказівки всіх значень, натискаємо кнопку Записати

- в поле Найменування

відобразиться вказане ПІБ контрагента.
У разі, якщо одержувач вже був сформований заздалегідь на сайті Нової пошти в
особистому кабінеті, можна натиснути на кнопку Зв'язати з існуючим одержувачем Нової
пошти

.

На сайті Нової пошти (http s://my.novap oshta.ua)

можна подивитися

список

контр агентів-одер жувачів, які вже були сфор мовані р аніше. Для цього необхідно зайти в
особистий кабінет, пер ейти в Контакти (Мал. 4) - відобр азиться список одер жувачів.
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Мал. 4

При натисканні на кнопку Зв'язати з існуючим одержувачем Нової пошти

,

відкриється вікно Вибір одержувача Нової пошти (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.2)

В даному вікні вказати необхідного Контрагента одержувача і Контактна особа
отримувача, для прив'язки існуючого одержувача Нової пошти в якості контрагента
доставки. Після вибору натиснути Записати.
При додаванні ще одного контрагента доставки (Мал. 6 (1)), у вікні Контрагент
доставки товару доступний перемикач Додати одержувача нової пошти (Мал. 6 (2)). При
включенні даного перемикача, вікно Контрагент доставки товарів розширитися і
додадуться поля для зазначення відправника і одержувача нової пошти (Мал. 6 (3)).
Версія 2022
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Мал. 6 (Версія програми 2020.6.2)

В даних полях необхідно вказати Відправника нової пошти, Місто, Тип одержувача і
Форму власності (якщо в якості типу одержувача обрано Юридична особа). При
натисканні на кнопку Записати

- для клієнта буде додано контрагента доставки товарів,

який є клієнтом Нової пошти (Мал. 7 (1)), про що свідчить іконка
контрагента.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.6.2)

Далі необхідно додати адресу одержувача. Вибираємо доданого контрагента доставки
(Мал. 7 (1)) і в області Адреса доставки тиснемо кнопку Додавання адреси нової пошти
(Мал. 7 (2)). Відкриється вже знайоме нам вікно Адреса Нової пошти. Дії додавання /
створення адреси аналогічні додаванню адреси відправника (Мал. 8, Мал. 9).
Після створення одержувача Нової пошти і додавання йому адреси доставки (адреси
Нової пошти), зберігаємо внесені в картку клієнта зміни по кнопці Записати

.

· Адреса одержувача - зі списку вибираємо адресу одержувача або створюємо ноу

після натискання на кнопку Додати

(аналогічно опису вище);

· Платник - необхідно вибрати хто є платником доставки: відправник або одержувач;
· Спосіб оплати - готівкова чи безготівкова;
· Дата відправки;
· Зворотня доставка. Якщо потрібна зворотня доставка, необхідно активувати даний

перемикач, після чого стануть доступними поля:

Версія 2022
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- Тип доставки (Документи / Післяплата / Інше). Вар то зазначити, що якщо в р ахунку
вказано Післяплата, то в настр ойках ТТН автоматично буде вказано післяплата.
- Опис - заповнити поле відповідно до обраного типу зворотньої доставки. Наприклад,
якщо післяплата, то в описі сума підставиться автоматично з поля Загальна сума за
видатковою накладною. В поле опису додаткової зворотньої доставки, якщо обрана
післяплата, суму потрібно вписувати вручну;
- Платник зворотної доставки - Одержувач або Відправник.
· Доп. зворотна доставка - в разі необхідності додаткової зворотної доставки

активуйте даний перемикач. При використанні одночасно двох зворотних доставок не
можна вибирати однакові типи зворотних доставок: документ-документи, післяплатапісляпдата і інше-інше.
У правій частині вікна вказуються параметри вантажу:
1) Тип вантажу (Вантаж, Посилка, Документи, Шини-Диски, Палети) (Мал. 14).

Мал. 14 (Версія програми 2020.6.2)

Залежно від обраного Типу вантажу, відображаються відповідні таблиці:
· для Вантаж / Палети / Посилка відображається таблиця для вказівки габаритів, ваги

(Мал. 15). Для створення ТТН Нової пошти з даним типом вантажу необхідно в
таблиці нижче вказати фізичні параметри вантажу: Ширина, Довжина, Висота,
Вага (Об'єм визначається на підставі введених значень ширини, довжини і висоти).
Для зр учності заповнення даних можна викор истовувати клавішу Tab для
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пер еміщення кур сор а по колонках. Якщо кількість місць більше одного, то окремо
для кожного місця потрібно вказати його характеристики. Для додавання ще однієї
характеристики, натисніть на плюсик внизу таблиці або поєднання клавіш Ctrl +
стрілка вниз - додасться ще один рядок для введення параметрів вантажу (кнопка
"мінус" або поєднання клавіш Ctrl + стр ілка вгор у видаляє доданий місце (запис, яка
виділений) , пр и цьому підсумкові пар аметр и р озр аховуються автоматично) .
Загальний об'єм, Вага та Кількість місць визначиться на підставі введених даних.
Вкажіть Оціночну вартість і Опис посилки. Якщо оціночна вартість не вказана,
буде використовуватися мінімальне значення за замовчуванням - 300.00 (грн).
Після вказівки параметрів, натиснувши на клавішу Enter можна перерахувати
підсумкові параметри.

Мал. 15 (Версія програми 2020.6.2)

· Шини-Диски (Мал. 16). Для створення ТТН Нової пошти з типом вантажу Шини-

Диски необхідно в таблиці нижче вказати кількість (шт) у відповідній позиції ШинДисків.
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Мал. 16 (Версія програми 2020.6.2)

· для типу вантажу Документи (Мал. 17) виберіть вагу і оціночну вартість в полях

нижче. Якщо оціночна вартість не вказана, то буде використовуватися мінімальне
значення за замовчуванням - 300 (грн).

Мал. 17 (Версія програми 2020.6.2)
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· Друк:

o ТТН. При активній галочці після створення ТТН, відобразиться вікно для друку
накладної (Мал. 18) і ця опція збережеться за замовчуванням. Якщо даний
перемикач неактивований, то роздрукувати ТТН Нової пошти можна після її
збереження на вкладці Витратні накладні з групи дій Друк накладної, вибравши
дію Друк ТТН Нової пошти

.

o маркування - при виборі друку ТТН і маркувань, спочатку відобразиться ТТН для
попереднього перегляду і друку, потім - попередній для друку маркувань. Дія Друк
маркувань Нової пошти

також знаходиться на вкладці Видаткова накладна

(група дій Друк накладної). Друк маркувань доступний як для принтера А4, так і для
принтера Zebra;
o ТТН 1 копія - стандартний друк ТТН, тільки буде роздрукована одна копія (друга
половина листа буде порожня).
o маркування на А4 - друк 6 наклейок на аркуші А4.
Також є можливість друку ТТН / маркувань при множинному виборі видаткових
накладних (необхідно виділити потрібні накладні і натиснути дію Друк ТТН Нової пошти
або Друк маркувань Нової пошти

. Друк буде для тих накладних, у яких є

створені ТТН Нової пошти). А також можливість друку для різних відправників (якщо в
списку ТТН Нової пошти є створені ТТН більше, ніж від одного відправника, то в заголовку
форми попереднього перегляду буде відображатися для якого відправника буде надруковано
документ і кількість ТТН). При цьому, друк відбувається групами - для кожного відправника
свій список ТТН Нової пошти. Напр иклад, відпр авник Іванов створ ив 3 ТТН Нової пошти, а
Петр ов - 4 ТТН. В такому випадку, відкр иється спочатку фор ма попер еднього пер егляду з
тр ьома стор інками ТТН, які створ ював Іванов (відпр авляємо на др ук, закр иваємо фор му) .
Потім відкр иється фор ма з чотир ма стор інками ТТН, які створ ював Петр ов.
При першому успішному створенні ТТН НП, значення полів Відправник, Адреса
відправника і положення галочки Друк ТТН зберігається в реєстрі для підстановки значень
за замовчуванням при наступних формуваннях ТТН НП. У разі, якщо відправник при
наступному формуванні ТТН буде використовуватися інший, його потрібно буде
переобирати в списку (аналогічно і адреса відправника), при цьому вже даний відправник
збережеться за замовчуванням.
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Мал. 18 (Приклад накладної Нової пошти)

У р ежимі попер еднього пер егляду товар но-тр анспор тної накладної Нової пошти
накладної для зр учності пер егляду і др уку можна викор истовувати комбінації клавіш:
- Збільшити - Ctrl + Z;
- Зменшити - Ctrl + X;
- Др ук - Ctrl + P.
· Номер упаковки - заноситься номер упаковки (упаковка Нової пошти зі штрих-

кодом) вручну або за допомогою сканера штрих-кодів;
· Номер замовлення - автоматично заноситься номер видаткової накладної, для якої

формується ТТН Нової пошти;
· Вага (слід звернути увагу, що деякі відділення не приймають посилки більше 30 кг (в

назві відділення це вказується));
· Загальний об'єм - підсумовується на підставі введених даних Ширина, Довжина,

Висота;
· Кількість місць - в залежності від того, скільки було додано позицій в кожній з

таблиць;
· Оціночна вартість - потрібно ввести вартість вантажу (якщо поле не заповнено,

Новою поштою автоматично виставляється мінімальна оціночна вартість 300 грн).
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Пр и вказівці оціночної вар тості більше 300 гр н, до вар тості за доставку додається
%, який буде стр аховкою вантажу.
· Опис посилки. Для деяких типів вантажу опис посилки виставляється за

замовчуванням і стає недоступним для редагування.
Налаштування Додати до реєстру відправлень. Якщо настройка активна, то після
створення ТТН потрібно буде вибрати реєстр, в який буде додана ТТН. Далі з реєстром
можна буде працювати вже на формі Реєстри ТТН Нової пошти. Детальніше читай тут.
Відправлення без коробки - активує відповідну додаткову послугу. Активуючи цей
перемикач, опція застосовується для всього відправлення. Також можна вказувати цю
послугу при заповненні фізичних параметрів кожного місця в таблиці (галочка "Без коробки"
для типу вантажу Вантаж, Палети та Посилка). Налаштування настр ойки збер ігається для
створ ення

ТТН

по

шаблону

(коли

не вказуються

фізичні пар аметр и) . Умови

використання / включення послуги при створенні ТТН Нової пошти: для можливості
створення експрес-накладної з позначкою "Відправлення не в коробці", відправлення
повинно відповідати таким параметрам:
· вага (фактична та об'ємна) від 2 кг до 30 кг;
· довжина, ширина і висота менше або дорівнює 120 см, при цьому одна зі сторін

(довжина, ширина або висота) більше або дорівнює 40 см.
Довідка! Стандарти пакування вантажів доступні за посиланням. При відстеженні ТТН
інформація про те, що відправлення без коробки не відображається. Якщо послугу
"Відправлення не в коробці" замовили при створенні відправлення, в маркуванні буде
відображатися значок "ОВ" (особливий вантаж) (Мал. 19).
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Мал. 19

Налаштування Контроль оплати доступна для клієнтів, у яких укладено договір з Новою
поштою. При активації даної настройки, сума за накладною автоматично заповнюється в
відповідне поле і використовується при створенні ТТН Нової пошти з додатковою послугою
Контроль оплати, а також відображається в друкованій формі товарно-транспортної
накладної. Якщо накладна частково оплачена, то поле заповнюється сумою боргу за
накладною. У разі, якщо видаткова накладна оплачена повністю, то користувачеві
виводитися попередження, щоб уникнути помилок при формуванні ТТН.
На вкладці Додаткові послуги є ряд послуг (Мал. 20).
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Мал. 20 (Версія програми 2022.0.0)

· Локал експрес - надається тільки Бізнес-клієнтам та Інтернет-магазинах за

попереднім погодженням з персональним менеджером. Відправлення упаковуються і
маркуються Клієнтами відповідно до Умов надання послуг "Нова пошта" і не
вимагають додаткової упаковки і обрешітки. Часовий інтервал доставки, обраний
Клієнтом, може бути змінений, якщо вага і час передачі відправлень кур'єру "Нова
пошта" не відповідає умовам надання Локал Експрес.
· Бажана дата доставки - послуга доступна тільки за умови доставки за адресою

одержувача, не вимагає додаткового підключення, доступна для всіх клієнтів.
· Доставка в тимчасові інтервали - послуга доступна тільки за умови доставки на

адресу, не вимагає додаткового підключення, доступна для

всіх клієнтів

(активується в наступній послідовності Адр еса доставки - Бажана дата доставки
- Тимчасові інтер вали - Доставка в тимчасові інтер вали)
· Супроводжуючі документи - доступна для всіх клієнтів (приклад, гарантійний талон,

видаткова накладна)
· Додаткова інформація про відправлення - доступна для всіх клієнтів (приклад,

розширений опис відправлення або вміст упаковки)
· Підйом на поверх - доступна для всіх клієнтів. Передбачає підйом відправлення на

поверх під час доставки відправлення на адресу отримувача. Фактична вага одного
місця відправлення не повинна перевищувати 100 кг, а відстань від місця парковки
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автомобіля ТОВ "Нова пошта" до будівлі - 50 м. Замовити послугу може Відправник
під час оформлення відправлення. Якщо вага відправлення по одній експреснакладній становить не більше 30 кг (фактичної або об'ємної ваги, визначеної за
великим значенням), то послуга надається без додаткової оплати, без попереднього
замовлення і незалежно від поверху Одержувача.
· Доставка особисто в руки - передбачає видачу відправлення тільки особі, яка

вказана Одержувачем в експрес-накладній. Послуга доступна тільки за умови
доставки на адресу. Замовити послугу може тільки Відправник для відправлень по
одному з типів основної послуги: "Адреса-Адреса" або "Відділення-Адреса". ТОВ
"Нова пошта" не несе відповідальності за вручення відправлення неналежного
Одержувачу, якщо Відправник вказав неправильну або неповну інформацію про
Одержувача.
· Контроль оплати передачі - передбачає контроль представником ТОВ "Нова пошта"

процесу розпакування і передачу згідно з видатковою накладною кожної одиниці
відправлення Одержувачу. Послуга надається Замовнику при наявності договору про
надання послуги.
· код RedBox - доступна для всіх клієнтів. Це інноваційний продукт передплати, де

коробка, доставка замовлення, доставка відправлення і додаткові сервіси включені у
вартість. Послуга надається без зважування, клієнт може відправити по Україні все,
що поміститься в коробці і дозволено до відправлення. Більше інформації по
посиланнях (1 і 2).
· Авіадоставка - послуга тимчасово недоступна до замовлення. Передбачає швидку

доставку відправлень по Україні авіаційним транспортом вагою не більше 30 кг і з
максимальною стороною однієї зі сторін не більше ніж 70 см. Додаткова послуга
доступна до замовлення в бізнес-кабінеті, API і в відділеннях ТОВ "Нова пошта"
згідно зі списком населених пунктів, зазначених на сайті.
· Суботня доставка - послуга передбачає доставку в суботу на адресу одержувача,

доступна для всіх клієнтів, якщо в місті одержувача виконується доставка в суботу.
· Забрати довіреність - зворотна доставка підтипів документів передбачає повернення

Відправникові тих підтипів документів (довіреність, експрес-накладна з печаткою
або без, ТТН державного зразка з печаткою або без, видаткова накладна з печаткою
або без), які були вказані під час оформлення відправлення. Забір документів
відбувається у Одержувача під час передачі відправлення. За замовчуванням забір
документів є обов'язковою умовою видачі відправлення Одержувачу, при цьому
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представник ТОВ "Нова пошта" сповіщає про будь-яку нестандартну ситуацію
Відправника і очікує його вказівки для подальших дій.

Мал. 21 (Версія програми 2020.6.2)

Є можливість обліку витрат за накладною, якщо за доставку платить відправник
(Платник - Відпр авник), при цьому, сума по витр аті = сумі за доставку. Для цього
необхідно включити настройку Створити витрату за накладною (Мал. 21), після чого
нижче необхідно вказати Форму оплати (безготівкова / готівкова) і вибрати, відповідно,
розрахунковий рахунок або касу. Зверніть увагу, що для створення витрат за накладною,
необхідно в пункті меню Налаштування - Параметри - Додаткові функції - Нова пошта
необхідно вказати Статтю фінансового аналізу доставки (Мал. 22 (1)) і вибрати
Контрагента Нової пошти (Мал. 22 (2)) (необхідно для створення фінансових документів і
оплати за накладною). Після створення ТТН Нової пошти, автоматично буде створена
витрата по накладній
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Мал. 22 (Версія програми 2022.0.0)

Після створення товарно-транспортної накладної Нової пошти, натискаємо Записати
- накладна з'явиться на сайті Нової пошти. Після цього Ви повернетеся на форму
редагування Накладна (Мал. 23) - в поле Номер декларації відображається номер
створеної ТТН накладної Нової пошти. Варто звернути увагу, що колонка Номер декларації
знаходиться в самому кінці таблиці списку видаткових накладних, але при необхідності її
можна перемістити (перетягти) на видиму область екрана.
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Мал. 23 (Версія програми 2020.6.2)

Тут же, після натискання на кнопку Работа з ТТН (Мал. 9) Ви можете подивитися
статус накладної. При натисканні на кнопку відкриється вікно Відстеження ТТН нової
пошти (Мал. 24). В даному вікні відображається Статус ТТН (відразу після створення
відображається статус "Нова пошта очікує відправлення і відправника"). При натисканні на
кнопку Оновити стан ТТН

, статус видаткової накладної може змінитися з "Не

відправлено" на "Відправлено", а потім "Доставлено" в разі, якщо посилку вже віддали
на Нову пошту і її відправили по маршруту. Ви можете також налаштувати автоматичне
оновлення статусів ТТН. Детальніше читай тут.
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Мал. 24 (Версія програми 2020.6.2)

На даній формі відображаються основні параметри (вкладка Основне) товарнотранспортної накладної (Прогноз дати доставки, Оціночна вартість, Вартість за доставку,
інформація про відправника та одержувача і т.д.). На вкладці Інше (Мал. 25) відображається
більш розширена інформація про товарну-транспортну накладну. При необхідності, Ви
можете Видалити ТТН
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На вкладці Видаткова накладна можна також перевірити стан ТТН. Для цього
необхідно вибрати потрібну Вам накладну та натиснути кнопку Відстеження ТТН Нової
(Мал. 26 (1)). При натисканні на кнопку відкриється однойменне вікно (див.

пошти
опис вище).

Мал. 26 (Версія програми 2020.6.2)

У списку видаткових накладних в колонках № накладної та Одержувач
відображаються стану руху грошових коштів (для режиму післяплата і зворотної доставки
НП) і статус доставки відповідно:
Для статусу доставки в колонці Одержувач з'являється більше піктограми:
·

- посилка передана на НП і вже поставлена на маршрут (виїхала з відділення
відвантаження);

·

- посилка доставлена одержувачу.

Коли посилка знаходиться все ще у відправника, ніякої піктограми не відображається.
Стан руху грошових коштів в колонці № накладної:
·

- сформована ТТН НП з типом зворотного доставки або дод. зворотної доставки
"Післяплата";

·

- гроші прийшли, але ще не отримані;

·

- гроші отримані (кінцева особа забрала гроші у відділенні Нової пошти або
отримала переведення на платіжну карту).

За допомогою фільтра Післяплата на вкладці Видаткова накладна можна
відобразити видаткові накладні за такими ознаками:
Версія 2022
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· Без післяплати - відображаються всі видаткові накладні з / без використання Нової

пошти, які були створені без ознаки Післяплата;
· З післяплатою - відображаються всі видаткові накладні з / без використання Нової

пошти, які були створені з ознакою Післяплата;
· Гроші прийшли - всі видаткові накладні, які мають створену ТТН НП і у якій стан

стан руху грошових коштів "Гроші прийшли";
· Гроші отримані - все видаткові накладні, які мають створену ТТН НП і у якій стан

стан руху грошових коштів "Гроші отримані".
· Гроші повинні прийти - сформована ТТН НП з ознакою Післяплата, є якийсь рух

посилки, але не включений жоден з статусів "Гроші отримані".
Також за допомогою фільтра Номер декларації можна відобразити список видаткових
накладних, у яких Є або Немає номера декларації.
8.38.1 Реєстри ТТН Новой пошти

Реєстри ТТН Нової пошти
Дана настройка прискорює процес реєстрації відправлень, коли відправник Нової
пошти реєструє в сервісі Нової пошти кілька посилок одночасно, в тому числі для різних
одержувачів на різні адреси доставки або відділення.
При використанні реєстрів, реєстрація відправлень, які входять до реєстру відбувається
при скануванні штрих-коду самого реєстру відправлень.
Для роботи з реєстрами Нової пошти заходимо в пункт меню Документ - Торгівля з
випискою рахунку - вкладка Видаткова накладна. Переходимо до групи дій Нова пошта
- Реєстри ТТН

Компанія Торгсофт®
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Мал. 1 (Версія програми 2020.8.0)

При натисканні на дію відкриється однойменна форма (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.8.3)

Розглянемо докладніше. Дана форма розділена на три області:
1. Реєстри ТТН:
· Номер реєстру - надає Нова пошта;
· Дата створення реєстру
· Найменування реєстру - для внутрішньої ідентифікації в Торгсофт. Для створення

найменування реєстру, натисніть кнопку Змінити або двічі клацніть лівою кнопкою
миші і у вікні заповніть Опис і збережіть
· Документів - кількість документів, що входять до реєстру;
· Надрукований - надрукований реєстр чи ні.
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можна оновлювати інформацію з сервера

Нової пошти, щоб отримати останню актуальну інформацію за реєстрами відправлень. При
натисканні на кнопку відкриється вікно вибору відправника Нової пошти (для кожного
відправника свій список реєстрів).
Дія Розформувати реєстр

- видаляє створений реєстр з сервера Нової пошти і з

програми Торгсофт, при цьому всі ТТН, які входили в цього реєстру не будуть видалені, а
будуть просто відв'язані від реєстру, що видаляється
При виконанні дії Друк реєстру

буде проведено друк реєстру (відкриється

попередній друку). Звер ніть увагу, що Нова пошта р екомендує р оздр уковувати р еєстр в
двох пр имір никах і потім др укувати етикетки для наклеювання їх на кожне місце по
відпр авленню. Тому в діалозі др уку кількість копій р еєстр у за замовчуванням дор івнює 2.
Після друку реєстру буде відкрито вікно попереднього перегляду і друку маркувань Zebra
для всіх ТТН, що входять до реєстру з урахуванням кількості місць по кожному
відправленню
2. Інформація по обраному реєстру - відображено короткий звіт за реєстром на основі
всіх ТТН, що входять до реєстру.
При активованому налаштуванні Відображати тільки ТТН в реєстрі відображається
список ТТН, які входять до реєстру. Якщо настройка виключена, то відображаються всі
створені ТТН, які не належать до жодного з реєстрів.
3. ТТН Нової пошти - відображаються ТТН за обраним реєстром (в залежності від
настр ойки Відобр ажати тільки ТТН в р еєстр і) .
Доступні наступні дії:
Оновити список ТТН

- при виконанні даної дії відкриється вікно для вибору

відправника Нової пошти, а також для вказівки періоду дат для пошуку ТТН на сервері
Нової пошти.
Додати ТТН до реєстру

(доступно для ТТН, які не належать до жодного з

реєстрів). При натисканні на кнопку відкриється вікно для вибору існуючого або створення
нового реєстру на певну дату. Після того, як ТТН буде додана до р еєстр у, побачити в списку
ТТН можна буде, активувавши настр ойку Відобр ажати тільки ТТН в р еєстр і.
Зверніть увагу! ТТН можуть бути додані в один реєстр відправлень тільки в тому
випадку, якщо у них однакова адреса відправника. Також ТТН не можуть бути додані в уже

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1945

Торгсофт 2022.0.17

роздрукований реєстр і в тому випадку, якщо дата створення реєстру раніше, ніж дата
додавання ТТН до реєстру.
Видалити ТТН з реєстру

. Видаляється ТТН з реєстру, при цьому сама ТТН не

бубе видалена ні на сервері Нової пошти, ні в Торгсофт.
Друк Zebra маркувань
Друк ТТН

- друк маркувань на Zebra або на інших термопринтерах.

- стандартний друк ТТН.

Друк маркувань на аркуші А4
Друк ТТН 1 копія

- друк 6 наклейок на аркуші А4.

- стандартний друк, тільки буде роздрукована одна копія (друга

половина листа буде порожня).
Додати ТТН до реєстру можна прямо при створенні товарно-транспортної накладної
Нової пошти. Для цього необхідно активувати галочку Додати до реєстру відправлень
(діалог) (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.8.3)

При включеній галочці, після створення ТТН відобразиться форма Вибору реєстру
(Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.8.0)

В поле Виберіть реєстр відправлень можна вибрати існуючий реєстр або вибрати
опцію Додати до нового реєстру (створити реєстр).
Після чого буде створена ТТН Нової пошти і прив'язана до вибраного реєстру, з яким
далі можна буде працювати вже на формі Реєстри ТТН Нової пошти.
8.38.2 Налаштування шаблонів ТТН Нової пошти
Створення шаблонів дозволяє значно скоротити час оформлення ТТН з однаковими
параметрами. Як це працює? Ви створюєте заздалегідь шаблон і при оформленні ТТН Нової
пошти вибираєте його зі списку шаблонів, додаєте відсутні параметри одержувача - ТТН
Нової пошти створена.
Для роботи з шаблонами є 2 варіанти:
1. Пункт меню Документ - Торгівля з випискою рахунку - вкладка Видаткова накладна в групі дій Нова пошта

Компанія Торгсофт®

обрати розділ Налаштування шаблонів

Версія 2022

(Мал. 1).

1947

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.0)

2. При створенні або редагуванні видаткової накладної на вкладці Параметри дія
Робота з ТТН - Налаштування шаблонів

(Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.0)

І в першому, і в другому випадку відкриється форма Шаблони Нової пошти (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2022.0.0)

Для створення шаблону тиснемо Додати

, після чого в правій частині форми стануть

доступними необхідні поля для заповнення шаблону. Заповнюємо всі необхідні поля
аналогічно оформленню ТТН. Нижче вказуємо Назва шаблону для подальшої ідентифікації
його в довіднику, вказуємо Активний шаблон чи ні (неактивні шаблони відзначені сірим
кольором в списку ліворуч).
Налаштування Відображати в меню слугує для додавання в список шаблонів при
виборі пункту Створити шаблон ТТН. Якщо галочка активна, то при оформленні ТТН при
виборі дії Створити ТТН за шаблоном (Мал. 4 (2)) в списку шаблонів буде відображатися
даний шаблон. Зліва в таблиці Налаштування шаблонів (Мал. 3) такі шаблони виділені
жирним шрифтом. Зберігаємо шаблон по кнопці Записати, після чого він відобразиться в
списку шаблонів зліва. При необхідності раніше створені шаблони можна змінити,
виділивши потрібний шаблон і натисніть Змінити

(р едагуєте пар аметр и спр ава в

таблиці і натискаєте Записати) .
Налаштування Використовувати шаблони за останньою створеної ТТН (старий
спосіб). Якщо галочка активована, то при створенні ТТН при виборі пункту меню Створити
ТТН за шаблоном зверху будуть відображатися останні створені ТТН (Мал. 4 (1)),
згруповані за типом вантажу (Документи, Посилка, Паллета, Шини-Диски, вантаж), а нижче
буду відображатися створені шаблони ТТН (у яких встановлена настр ойка Відобр ажати в
меню) (Мал. 4 (2)). Для вибору шаблонів, у яких не активовано настройка Відображати
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меню, перейдіть в розділ Вибрати шаблон з довідника (Мал. 4 (3)), після чого відкриється
форма Налаштування шаблонів зі списком раніше створених шаблонів (Мал. 3).

Мал. 4 (Версія програми 2022.0.0)

При виборі будь-якого з шаблонів відкриється форма створення ТТН Нової пошти, в
якій потрібно буде заповнити відсутні параметри відправлення і при необхідності внести
зміни.
8.38.3 Заміна API-ключа
Функція заміни API-ключа призначена для того, щоб продовжити використання
відправника Нової пошти, а не створювати нового.
API-ключ має свій термін дії та по закінченню цього терміну стає неможливим
продовжувати роботу з функцією Синхронізація з Новою поштою від того ж самого
відправника. Тому необхідно провести Заміну API-ключа.
Для заміни необхідно:
1. Зайти в особистий кабінет Нової пошти (https://my.novaposhta.ua) від імені
відправника для якого потрібно зробити заміну ключа в програмі. Перейти в пункт
Налаштування - вкладка Безпека. Буде представлено список доступних ключів. Необхідно
натиснути Створити ключ і скопіювати його (Мал. 1).
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Мал. 1

2. Далі перейти в програму Торгсофт в Налаштування - Параметри - Додаткові
опції - Нова пошта.
3. Вибрати відправника, для якого потрібно зробити заміну ключа і натиснути
Змінити

.

4. У формі Відправник Нової пошти натисніть кнопку Заміна API-ключа.

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.0)
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У вікні потрібно вставити скопійований з особистого кабінету новий API-ключ і
натиснути ОК. При успішній заміні ключа буде відображено повідомлення, що API-ключ
успішно змінений. Збережіть внесений дії по відправнику по кнопці Записати.
Після цього можна продовжити використання опції Синхронізація з Новою поштою
від імені цього відправника.
Звер ніть увагу, що заміна API-ключа пр ацює тільки для того відпр авника, для якого
потр ібно зр обити заміну, тому що пр и відпр авці запиту на сер вер Нової пошти
відбувається пер евір ка на спеціальний код відпр авника, який збер ежений в базі даних.
Будьте уважні.
8.38.4 Автоматичне оновлення статусів ТТН Нової пошти
Можна налаштувати масове (автоматичне) оновлення статусів ТТН Нової пошти. Для
налаштування слугує пункт меню Налаштування - Завдання за розкладом - вкладка Масове
оновлення статусів ТТН поштових сервісів (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.2)

При натисканні на кнопку Додати

створюємо завдання оновлення статусів ТТН

Нової пошти, відкриється вікно (Мал. 2), в якому потрібно заповнити наступні параметри:
· Тип поштового сервісу - вказати Нова пошта;
· Час запуску - необхідно вказати час оновлення статусів товарно-транспортної

накладної Нової пошти;
· Тип виконання - за замовчуванням Кожен день;
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· Завдання активно - Так / Ні.

Мал. 2 (Версія програми 2022.0.6)

Якщо увімкнено налаштування Оновлення довідників, то при виконанні завдання
щодо масового оновлення статусів ТТН Нової пошти спочатку буде виконано оновлення
статусів ТТН, а потім оновлення довідників:
· Помилки Нової пошти;
· Список відділень Нової пошти – оновлює списки відділень для кожного

збереженого у базі даних міста.
Таким чином потрібно налаштувати кілька завдань на оновлення, щоб вручну кожен
раз не оновлювати статус ТТН.
По кожному створеному завданні оновлення статусів ТТН Нової пошти ведеться Лог, в
якому відображається Дата і час виконання завдання, а також Коментар.
Налаштована система повідомлень користувачів в разі виникнення помилок при
масовому оновленні статусів Нової пошти. Для створення повідомлення заходимо в пункт
меню Налаштування - Користувачі (Мал. 3). Для створення повідомлення натисніть кнопку
Додати

і у вікні, вибрати Тип повідомлення - Помилка, а Ініціатор події - Нова пошта

і натиснути кнопку Записати, після чого для зазначеного користувача в разі виникнення
помилок при масовому оновленні статусів ТТН Нової пошти на головній формі програми в
правому нижньому кутку (або на вкладці Повідомлення) будуть відображатися відповідні
повідомлення. Нагадуємо, що для кор истувача Власник за замовчуванням всі повідомлення
додані.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.2)

8.38.5 Нова пошта та синхронізація з інтернет-магазином
В Торгсофт доступна можливість створювати отримувача та адресу Нової пошти при
імпорті файлу замовлення інтернет-магазина (для синхронізації інтернет-магазина через
файли, формати *.sal, *.xml, *.json).
Файл замовлення повинен містити секцію [NewPostDeliveryOptions], яка повинна бути
розміщена між секціями [Options] та [1] (секція товарів замовлення). Детальніше опис полів
див. тут.
Приклад блока [NewPostDeliveryOptions]
RecepientType =2 - тип отр имувача (1- Юр идична особа, 2 - Фізична особа)
EGRPOU= - вказується код ЄДРПОУ для юр идичної особи
LastName=Петров - пр ізвище контактної особи отр имувача Нової пошти
FirstName=Петр - ім'я контактної особи отр имувача Нової пошти
MiddleName=Петрович - по-батькові контактної особи отр имувача Нової пошти
Phone=0676758462 - мобільний телефон контактної особи отр имувача Нової пошти
DeliveryType=2 - тип доставки (1 - адр есна доставка отр имувачу, 2 - доставка на склад
Нової пошти)
DeliveryCity=Заболотів - місто куди доставляти
WarehouseNumber=1 - номер відділення
WarehouseAddress=вул. М. Грушевського, 3 - адр еса відділення
StreetType= - пр и адр есній доставці тип вулиці "вул", "пр ов" ті інше. (пр и доставці на
склад повинно бути пустим)
StreetName= - пр и адр есній доставці отр имувачу найменування вулиці (пр и доставці на
склад Новой пошти повинно бути пустим)
BuildingNumber= - пр и адр есній доставці номер будинку
Flat= - номер квар тир и якщо є
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Зверніть увагу! Усі текстові поля, які стосуються створення адреси одержувача Нової
пошти, повинні бути заповнені у файлі українською мовою (вся інформація сервера Нової
пошти надходить українською мовою). (Це потрібно для пошуку та створення необхідних
записів як на сервері Нової пошти, так і у базі даних Торгсофт).
При такому заповненні буде створено одержувача Нової пошти з типом фізичної особи з
доставкою на відділення №1 у місті Заболотів.
Якщо клієнта із файлу імпорту не існує в базі даних, то буде створено контрагент
доставки (системний) із встановленням його за замовчуванням.
Важливо! Для того, щоб дані створювалися при синхронізації з інтернет-магазином
необхідно в Налаштування - Параметри - Додаткові функції - Нова пошта має бути
обрана контактна особа відправника Нової пошти для того центру обліку, з яким
відбувається синхронізація (звідки буде зніматися товари) (Мал. 1 ).

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.6)

При синхронізації з інтернет-магазином після створення одержувача Нової пошти та
його адреси буде створено контрагент та/або адресу контрагента доставки (якщо таких ще не
було раніше створено) і вони будуть призначені за замовчуванням. Незалежно від того, чи
потрібно створювати рахунок і видаткову накладну, доданий контрагент та адреса
контрагента доставки будуть виставлені за замовчуванням (при створенні ТТН Нової пошти
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Версія 2022

1955

Торгсофт 2022.0.17

з форми Видаткова накладна в поля одержувача буде підставлятися контактна особа
одержувача та правильна адреса одержувача, куди відправлятиметься товар).

8.39

Мобільний додаток Торгсофт
Мобільний додаток Торгсофт дозволяє користувачеві програми Тор гсофт отримати

інформацію про стан справ в магазині через планшет або смартфон з ОС Android, iPhone,
iPad.
Щоб використовувати додаток, потрібен планшет або смартфон з ОС Android, iPhone
або iPad і будь-який інтернет (3G, мобільний, wi-fi)). Технічні вимоги:
· версія Android 4.0 та більше;
· версія iOS 10 і вище;
· Інтернет на сервері зі статичною IP-адресою

Для настройки мобільного додатка потрібно настройка мережевого обладнання, яке
виконується нашими фахівцями в рамках технічної підтримки при наявності технічної
можливості з боку користувача. Необхідно відкр ити пор т сер вер а додатків в бр андмауер і
Windows для р оботи в локальній мер ежі і на Вашому р оутер і для р оботи чер ез мер ежу
Інтер нет. Детальніше див. тут.

Активація додаткової функції Мобільний додаток Торгсофт відкриває доступ для
додатка до бази даних користувача.
Після активації додаткової функції необхідно налаштувати доступ мобільного додатка
до бази даних користувача.

Налаштування доступу мобільного додатка до бази даних
користувача в програмі Торгсофт.
Виберіть пункт головного меню Налаштування - Користувачі. У вікні зі списку
виберіть потрібного користувача (наприклад, Власник). В налаштуваннях користувача
натисніть на кнопку Налаштувати доступ до мобільного додатку (Мал. 1 (1)).
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Мал. 1 (Версія програми 2018)

У вікні, потрібно поставити галочку Дозволено доступ до мобільного додатку і
відзначити Пункти меню мобільного додатку, які ми хочемо відкрити даному
користувачеві:
· Анализ периода;
· Внутреннее перемещение;
· Возврат товара;
· Выбор клиента в реализации;
· Инвентаризация. При натисканні на плюсик лівіше назви режиму, відкриється список

обмежень для користувача з даного режиму:
- Ввод количества при инвентаризации - якщо цей параметр увімкнено, то
користувачеві буде доступна можливість вказувати кількості товару в інвентаризації при
скануванні штрих-коду;
- Просмотр состава ведомости - якщо цей параметр увімкнено, то користувачеві
буде доступна можливість перегляду відомості інвентаризації. У свою чергу, даний пункт
ділиться на підпункти:
- Просмотр количества товара в ведомости - дозволяє обмежувати доступ до
перегляду кількості товару у відомості.
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· Итоги продаж. При натисканні на плюсик лівіше назви режиму, відкриється список

обмежень для користувача з даного режиму:
- Отправка отчётов сторонним приложениям - дозволяє налаштувати доступ до дії
Поделиться при перегляді звітів в режимі Итоги продаж.
Налаштування доступу до кожного зі звітів режиму Итоги продаж. Включений
перемикач навпроти кожного зі звітів означає, що відповідний звіт буде доступний
користувачеві в режимі Итоги продаж:
- Отчет по кассе за день;
- Отчет по реализованному товару;
- Товарный отчет:

§ Группировать по видам товара;
§ Группировать по отделам;
§ Группировать по товару;
§ Группировать по чекам;
§ Список товара.

· Клиенты
· Мобильные операции;
· Наличие размеров;
· Неопознанные оплаты;
· Приход. При натисканні на плюсик лівіше назви режиму, відкриється список обмежень

для користувача з даного режиму:
- Реестр приходных накладных - при активній галочці, в режимі Приход дія Выбрать
приходную накладную замінюється на Реестр приходных накладных. Детальніше див.
тут. Також режим Реестр приходных накладных відображається в головному меню
мобільного додатку.
· Прием и выдача заказов;
· Проверка товара;
· Реализация;
· Регистрация рабочего дня сотрудника. При натисканні на плюсик лівіше назви

режиму, відкриється список обмежень для користувача з даного режиму:
- Добавлять фото при регистрации рабочего времени - при включеному налаштуванні,
в режимі Регистрация рабочего дня сотрудника стає доступною кнопка Прикрепить фото
для можливості прикріплення фотографії співробітника до факту реєстрації робочого часу.
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· Состояние склада. При натисканні на плюсик лівіше назви режиму, відкриється

список обмежень для користувача з даного режиму:
- Изменение цен продажи товара - якщо цей параметр відзначено, то користувачеві буде
доступна можливість змінювати ціну продажу товару в режимі Состояние склада (буде
доступна кнопка Изменить цену продажи). У разі, якщо необхідно обмежити доступ
користувача до зміни ціни продажу товару, необхідно зняти позначку.
- Просмотр последней закупочной цены - при включеному налаштуванні в картці
товару відображається остання закупівельна ціна товару.
· Состояние торговой сети;
· Сотрудники;
· Списание;
· Торговля с выпиской счета;
· Учет оборудования;
· Финансы;
· Фотографирование товара.

Налаштування доступу в "Мобільному Торгсофт".
При першому запуску мобільного застосування (далі після натискання на кнопку
відобразиться вікно Авторизація (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

Для настройки доступу мобільного додатка до бази даних користувача, необхідно знати
зовнішній IP-адреса комп'ютера. Дізнатися IP-адресу можна на сайті 2ip.ru або 2ip.ua.
У вікні Авторизація необхідно натиснути на кнопку Настройки

, після чого

відкриється однойменне вікно, в якому необхідно ввести IP адресу і Порт сервера в
відповідних полях (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія додатку 1.5.0)

Дізнатися порт сервера додатків можна в Настройках сервера додатків (Програма
Торгсофт - пункт головного меню Налаштування - Параметри - вкладка Сервіс - Сервер
додатків (Мал. 4 (1)) - кнопка Налаштувати сервер додатків (Мал. 4 (2)).
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Мал. 4 (Версія програми 2018)

Після введення IP адреси і порту сервера натисніть Зберегти, після чого Ви
повернетеся в вікно Авторизации (Мал. 2). Далі необхідно заповнити поля Логін і Пароль
для входу в мобільний додаток.
Вар то відзначити, що Логін і Пар оль для входу в мобільний додаток Тор гсофт для
iOS, будуть такими, які у даного кор истувача збер ежені для входу в пр огр аму на
комп'ютер і (в нашому випадку це: Логін - sa; Пар оль - 2009)
В поле База даних зі списку виберіть потрібну базу. Викор истовуйте кнопку
Обновить

для завантаження списку баз даних.

Упр ощенный интер фейс пользователя слід включати, якщо Ви кор истуєтеся стар им
пр истр оєм.
Після введення логіна, пароля і вибору бази даних натисніть кнопку Войти. На цьому
налаштування мобільного додатка для iOS завершені. Мобільний додаток підключено до
бази даних користувача і може надавати інформацію про стан справ в магазині, при цьому,
головне вікно програми буде відображати режими, які доступні користувачеві (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія додатку 1.5.0)

На головній формі програма доступна налаштування (Мал. 6):
· Вибір мови програми (доступно Українська та Російська мова. Звер ніть увагу,

для кор ектної р оботи пер екладу, необхідно замість оновлення пр огр ами видалити
його та завантажити заново!);
· Вібрація (працює в режимі Інвентаризації);
· Удосконалений режим "Фото товару" - при увімкненому налаштуванні в режимі

Фотографування товару при виборі товару підтягнуться його додаткові фото, а не
лише основне. При цьому можна буде змінити/завантажити головне фото товару,
видалити чи додати додаткове фото товару.
· Програмний виклик клавіатури - цей перемикач завжди відображає клавіатуру,

коли курсор встановлений у полі для введення. Якщо з вимкненим налаштуванням
клавіатура у програмі працює коректно, то потрібно залишити перемикач вимкненим
(інакше може призвести до мерехтіння клавіатури). Якщо помітили, що клавіатура
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перестала з'являтись при натисканні на поле введення, необхідно включити дане.
налаштування.

Мал. 5 (Версія додатку 1.12.0)
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Довідка. Якщо з'являється помилка "No route to host" це означає, що заборонено
доступ мобільного додатку до локальної мережі і він не може звернутися до сервера
додатків. Для дозволу доступу необхідно зайти в налаштування телефону, знайти додаток
iTorgsoft і натиснути на повзунок "Локальна мережа" (для iOS).
Як налаштувати програмний РРО у мобільному додатку читай тут.
8.39.1 Режими мобільного додатку
В даному розділі розглянуто роботу з пунктами меню мобільного додатку:
· Аналіз періоду;
· Баланс з партнерами;
· Внутрішнє переміщення;
· Повернення товару;
· Інвентаризація;
· Підсумки продажів;
· Клієнти;
· Мобільні операції;
· Наявність розмірів;
· Невизначені оплати;
· Прихід;
· Прийом та видача замовлень
· Перевірка товару;
· Реалізація;
· Реєстрація робочого часу;
· Реєстр прибуткових накладних;
· Списання;
· Стан складу;
· Стан торгової мережі;
· Співробітники;
· Торгівля з випискою рахунку;
· Облік обладнання;
· Фінанси;
· Фотографування товару.
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8.39.1.1 Аналіз періоду

Даний пункт меню несе в собі винятково інформаційний характер, необхідно лише
вибрати зі списку Період (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Можна також вказати довільний період, для цього виберіть зі списку періодів значення
Произвольный, у відповідних полях вкажіть необхідні дати і натисніть Оновити, після чого
відобразиться інформація за вказаний період. Варто зазначити, що при розрахунку
інформації

за

довільним

періодом,

інформація

про

нараховану

зарплату

не

відображатиметься (інформація в області Зарплата нараховано і Зарплата виплачено
відображається тільки при розрахунку по певному періоду). Розрахунок нарахованої
зарплати ведеться тільки в розрізі торгової мережі. Виплачена зарплата входить у витрати та
Версія 2022
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1966

відноситься до витрат того центру обліку, з каси якого її було виплачено. Тобто, щоб було
записано значення в рядку Зарплата нарахована потрібно в фільтрі обрати Всю
торговельну мережу, а значення Зарплата виплачено можна побачити по кожному центру
обліку окремо.
За допомогою фільтра Центр обліку можна відобразити інформацію по центру обліку.
Для відображення інформації по всім центрам обліку, необхідно в фільтрі встановити
значення Торгова мережа.
Дане вікно відображає наступні дані:
· Валовий дохід;
· Товарна прибуток;
· Витрати всього;
· Зарплата нараховано;
· Зарплата виплачено;
· Прибуток;
· Рентабельність - розраховується за формулою Пр ибуток / Валовий дохід * 100.

Після всіх змін в фільтрах слід натискати кнопку Оновити.
При натисканні на суму Затраты всего, відкриється вікно зі списком витрат за обраний
період (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

Вгорі списку можна вибрати метод сортування витрат:
· За вартістю - сортування списку витрат за сумою;
· За датою - сортування списку витрат за датою.

При натисканні на витрату буде відображено повний опис обраної витрати: Дата і час
створення, Сума витрати, Центр обліку (якщо є), Одержувач, Відправник, Підстава, Хто
змінив і Стаття витрат (Мал. 3).

Версія 2022
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Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)
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8.39.1.2 Баланс з партнерами

Для аналізу товарно-грошового балансу між торговельною мережею і партнерами
(постачальниками, покупцями), служить режим Баланс з партнерами (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

На даній формі відображається список партнерів (в залежності від обраного виду
партнерства в фільтрі) і значення Загального боргу по кожному з партнерів.
У розділі Налаштування

доступний ряд фільтрів (Мал. 2):

· Період - період, за який необхідно переглянути товарно-грошовий баланс. Якщо

залишити дане поле незаповненим, тоді буде видно баланс з партнерами за весь період
роботи в програмі.
Версія 2022
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· Вид партнерства - Постачальник, Покупець або Постачальник-покупець;
· Валюта;
· Центр обліку;
· Фільтр по боргах - доступні наступні позиції: Всі, Мої боржники, Кому повинен я, Є

борги, Є початковий борг, Немає боргів;
· Регіон;
· Підприємство.

Після вибору значень в фільтрі слід натискати Застосувати.

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)
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1971
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При натисканні на кнопку Отримати звіт відображається Товарно-грошовий баланс з
партнером за період (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

Версія 2022
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8.39.1.3 Внутрішнє переміщення

Після того, як зайшли в даний пункт меню відобразиться наступне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Для створення нового переміщення необхідно натиснути на кнопку Додати
відкриється вікно (Мал. 2).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

,

1973
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Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні необхідно вибрати Центр обліку відправника і Центр обліку
одержувача зі списку, при необхідності залишити коментар і натиснути на кнопку
Записати. У головному вікні буде відображатися заголовок з номером і датою внутрішньої
передачі (Мал. 3).

Версія 2022
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Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

Далі для того, щоб додати товар в переміщення, необхідно сканувати його штрих код
після натискання на кнопку Сканувати ШК

, ввести штрих-код вручну у відповідному

полі або вибрати зі Стану складу, натиснувши на кнопку

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

(Мал. 4).

1975
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Мал. 4 (Версія додатку 1.9.0)

Для того, щоб змінити Кількість, необхідно клікнути у відповідному полі і ввести
необхідну кількість. Після того, як вказали кількість, можна Перемістити товар після
натискання на кнопку Записати.
Для того, щоб подивитися чи змінити кількість переміщуваного товару, а також
подивитися список накладних внутрішнього переміщення, необхідно натиснути на кнопку
- відкриється вікно (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні необхідно вказати період, після чого відобразитися список внутрішніх
переміщень згідно обраного періоду. Вкажіть необхідне переміщення, після чого відкриється
вибрана внутрішня передача для внесення змін.
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8.39.1.4 Повернення товару

За допомогою даного пункту меню є можливість здійснити повернення товару.
Після того, як зайшли в даний пункт меню відобразиться вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

1. Якщо покупець надає чек на якому є штрих-код (такі чеки формуються програмою
Торгсофт), то необхідно натиснути на кнопку

, після чого відкриється камера в пристрої

для сканування штрих-коду на чеку. Після цього буде показано вікно зі списком товару,
придбаного покупцем за цим чеком (Мал. 2).

Версія 2022
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Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

На цій формі вкажіть товар для повернення і натисніть Вибрати. Після чого обраний
товар буде додано до повернення (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

У поверненні буде вказано ту ж кількість товару, що і в реалізації. Якщо повертається не
вся кількість, а лише частина, натисніть на кнопку Редагувати

,

у вікні, що з'явилося в

полі Кількість введіть необхідну кількість товару, що повертається і натисніть кнопку
Записати або, при необхідності, Закрити (Мал. 4).
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1980

Мал. 4 (Версія додатку 1.9.0)

У разі, якщо необхідно видалити доданий товар з документа повернення, в рядку з
товаром проведіть вліво - відобразиться кнопка Удалить (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія додатку 1.9.0)

Після вказівки товарів в поверненні, можна повернути гроші клієнту за допомогою
кнопки Повернути гроші

. При натисканні на кнопку, відобразиться спливаюче вікно

Повернення грошей (Мал. 6), в якому буде вказана сума, яку необхідно виплатити. Далі
необхідно вибрати касу або розрахунковий рахунок, в залежності від того реалізація була
оплачена готівкою або безготівковими (визначається автоматично). Після вибору каси /
розрахункового рахунку, натискаємо Так.

Версія 2022
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Мал. 6 (Версія додатку 1.9.0)

2. Також додати товар в повернення можна, вибравши його зі списку товарів після
натискання на кнопку

.

Після чого відкриється список товарів, які реалізовані не

іменованим клієнтом, де необхідно вибрати відповідний товар. У списку товарів будуть
відображатися товари, реалізовані за період, зазначений в настройках, як максимальний
термін повернення.
3. Якщо клієнтові заведена дисконтна картка, за допомогою кнопки

можна

сканувати картку клієнта, після чого відобразиться список товарів придбаних даним
клієнтом за період, зазначений в настройках, як максимальний термін повернення. Далі
необхідно вказати товар, що повертається.

Компанія Торгсофт®
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1983

Торгсофт 2022.0.17

Також клієнта можна вибрати за допомогою кнопки

.

При натисканні на кнопку

відкриється вікно (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні можна вибрати клієнта зі списку або використовувати поле пошуку
(ввести вручну його прізвище / ім'я, після чого відобразиться список клієнтів, згідно
введеному значенню). Після додавання клієнта в повернення зі списку, натисніть кнопку
(в списку товарів будуть відображатися товари, придбані даним клієнтом за період,
зазначений в настройках, як максимальний термін повернення).
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8.39.1.5 Інвентаризація

Для проведення інвентаризації за допомогою мобільного телефону з даними додатком
існує два варіанти:
· створюємо в програмі для обліку товару на ПК відомість інвентаризації. Відкриваємо

режим Інвентаризація, вибираємо необхідну відомість інвентаризації(Мал. 1);

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

· після натискання на кнопку Додати

,

мобільний додаток (Мал. 2).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

створюємо відомість інвентаризації через

1985
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Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

1. В полі Блокування товару зі списку необхідно вибрати потрібну дію (Мал. 3):
· блокувати товар при додавання до відомості - як тільки товар буде занесений в

відомість, він автоматично буде заблокований для продажу
· блокувати товар після першого сканування - товар буде заблокований, після того,

як Ви скануєте першу одиницю того або іншого товару
· не блокувати товар;
· блокувати товар для ручного обліку.

Версія 2022
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Мал. 3 (Версія додатку 1.5.0)

2. У випадку необхідності проведення коригувальної інвентаризації

активуйте

перемикач праворуч від напису Коригування в торговельній мережі.
3. Якщо необхідно Враховувати кількість товару на складах 3 рівня, включіть
відповідну опцію.
4. Поле Опис автоматично заповнено - Відомість створена з мобільного додатку. За
бажанням опис можна змінити, наприклад, написати перелік перевірених груп товару.
Ця інформація може використовуватися надалі для пошуку потрібної відомості.
5. Після вибору всіх необхідних Вам опцій натисніть на кнопку Записать.

Компанія Торгсофт®
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Вибираємо необхідну відомість, після чого відкриється вікно для сканування товару
(Мал. 4).

Мал. 4 (Версія додатку 1.9.0)

Сканувати товар можна як за допомогою кнопки Сканувати

(відкриється камера

пристрою для сканування штрих-коду), так і ввести в дане поле вручну. Після кожного
успішного сканування кількість товару збільшується на "1". Також можна збільшувати
кількість товару після натискання на товар в списку складу відомості. При необхідності,
кількість товару можна ввести вручну. Для цього перейдіть в налаштування режиму (в
правому верхньому куті) і активуйте перемикач Запитувати кількість та натисніть
Застосувати (Мал. 5). Слід зазначити, що перемикач Запитувати кількість буде доступний
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в разі, якщо під час налаштування доступу режимів мобільного додатку увімкнено Введення
кількості при інвентаризації.

Мал. 5 (Версія додатку 1.9.0)

При активованому перемикачі, після сканування / додавання товару в відомість товару,
буде відображатися вікно Зміна кількості (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія додатку 1.9.0)

Якщо обрати параметр Додати, вказану кількість буде додано до раніше введеної /
відсканованої, при обраному параметрі Змінити - раніше введена кількість буде замінена на
вказану. Після цього натисніть Записати.
Весь товар, який був відсканований мобільним додатком буде відображатися на ПК в
Торгсофт в пункті головного меню Відомість інвентаризації - вибрати потрібну відомість і
натиснути на кнопку Інвентаризація товару.
Вар то відзначити, що в Відомості інвентар изації (основної пр огр ами Тор гсофт) в
нижній частині вікна Істор ія сканування товар ів буде пор ожнім, так як воно відобр ажає
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1990

істор ію з товар ом, який знаходиться у відомості. Подивитися істор ію можна після
натискання на кнопку Жур нал

в фільтр і Д жер ело - вибр ати Мобільний додаток.

Також є можливість проводити інвентаризацію без підключення до сервера. Для цього в
списку відомостей необхідно вибрати потрібну відомість, перейти в налаштування режиму (в
правому верхньому куті) і вибрати дію Завантажити
7).

Мал. 7 (Версія додатку 1.9.0)

Компанія Торгсофт®
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Далі в списку відомостей перейдіть в налаштування режиму і перетягніть повзунок
Зв'язок з сервером в положення вліво (Мал. 8). Пр и відсутності зв'язку з сер вер ом,
відключається автоматично.

Мал. 8 (Версія додатку 1.9.0)

Після цього відобразитися список відомостей інвентаризації, які були завантажені
пам'ять (такі відомості відзначені іконкою

) (Мал. 9). Вибираємо необхідну відомість і

проводимо інвентаризацію.
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Додаткові функції

1992

Мал. 9 (Версія додатку 1.9.0)

Після того, як провели інвентаризацію, необхідно вивантажити цю відомість на сервер.
Для цього активуємо Зв'язок з сервером (перетягуємо повзунок вправо), заходимо в
відомість, яку потрібно вивантажити, переходимо в настройки і вибираємо дію
Вивантажити

(Мал. 10), при цьому фактична кількість товару у відомості на сервері

збільшиться на ту величину, яку нарахували в додатку.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1993

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 10 (Версія додатку 1.9.0)

Для видалення відомості з пам'яті, виберіть дію Видалити

Версія 2022

.

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

1994

8.39.1.6 Підсумки продажів

Даний режим відображає Підсумки продажів за центрами обліку за вибраний день
(Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

В поле Дата звіту можна встановити будь-який день, дані за сумами автоматично
оновляться.
При натисканні по одному з центрів обліку, є можливість сформувати звіт з
можливістю сортування (Мал. 2).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1995

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

Залежно від обраного сортування (групування) буде сформований відповідний звіт (як
приклад використовуються фото з основної версії програми Торгсофт)
· Перелік товару (Мал. 3)

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

Мал. 3 (Версія програми 9.1.2.2)

· Групувати по товару (Мал. 4)

Мал. 4 (Версія програми 9.1.2.2)
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1996

1997

Торгсофт 2022.0.17

· Групувати за чеками (Мал. 5)

Мал. 5 (Версія програми 9.1.2.2)

· Групувати за видами товару (Мал. 6)

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

Мал. 6 (Версія програми 9.1.2.2)

· Групувати за відділами (Мал. 7)

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

1998

1999

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 7 (Версія програми 9.1.2.2)

· Звіт з реалізованого товару (Мал. 8). Доступний тільки в разі, якщо в пункті меню

Налаштування - Параметри - VIP встановлений режим Часткова оплата з
розшифровкою по товару. При виборі звіту відображається підтвердження про показ
закупівельних цін і валюти. Вар то зазначити, що пр и вибор і показувати закупівельні
ціни і валюту, звіт буде будується довше.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

Мал. 8 (Версія програми 9.3.2)

· Звіт за касою за день (Мал. 9)

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2000

2001

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 9 (Версія програми 9.3.2)

У вікні перегляду звіту (Мал. 10) доступна кнопка Поділитися

(Мал. 10 (1)). За

допомогою даної кнопки можна відправляти звіти в сторонні додатки у вигляді файлу * .pdf
(наприклад, на пошту або в соц. мережі). При натисканні на кнопку відкриється вікно Share
file, в якому необхідно вибрати програму куди ви хочете відправити файл звіту.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

Мал. 10 (Версія додатку 1.0)

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2002

2003

Торгсофт 2022.0.17

8.39.1.7 Клієнти

Даний режим є довідковим і містить список клієнтів.

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Інформація, яка відображається в даному режимі:
· ПІБ клієнта;
· штрих-код клієнта;
· відсоток знижки.

- клієнт

з фіксованою знижкою;

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

- клієнт з накопичувальною знижкою;
- клієнт

з бонусною системою.

При натисканні на клієнта, відкриється його картка (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2004

2005
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8.39.1.8 Мобільні операції

Даний режим відображає фінансові операції за вказану дату / період (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Для того, щоб вказати необхідну дату перейдіть в налаштування режиму (Мал. 2).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2006

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

Тут же ви можете відфільтрувати фінансові операції за:
· типом: Всі, Банк або Каса;
· направленням: Всі, Приході або Видаткові;
· статтею аналізу.

Після вибору фільтра слід натиснути Застосувати.
Для того, щоб додати фінансовий документ, необхідно натиснути на кнопку Додати
відкриється вікно (Мал. 3).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

,

2007

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

В полі Сума введіть суму операції, вкажіть вид операції (Прихід або Витрата), тип
операції (Банк або Каса) і відповідний розрахунковий рахунок або касу. При необхідності
заповніть Коментар і виберіть Підприємство. Далі слід вказати Контрагента, Статтю аналізу
і Співробітника. Для цього натисніть кнопку

Версія 2022

(Мал. 4).

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2008

Мал. 4 (Версія додатку 1.9.0)

При необхідності можна створити статтю аналізу. Для цього натисніть кнопку Додати
статтю аналізу

Компанія Торгсофт®

, після чого відкриється однойменне вікно (Мал. 5).

Версія 2022

2009
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Мал. 5 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні якому вкажіть Назву статті. Всі статті фінансового аналізу можна
розділити на витратні (відносяться до витрат бізнесу) і невитратні (не належать до витрат
бізнесу). Будь-яка фінансова операція, яка пов'язана з витратною статтею, відноситься до
витрат і віднімається з торгової виручки при розрахунку прибутку. Увімкніть перемикач
Відносити на витрати, якщо стаття витратна.
Виберіть тип статті:
· Балансова (впливають на баланс партнерами. За замовчуванням балансовими є статті:

Взаєморозрахунки з постачальниками і Торгова виручка).
· Небалансова (не впливають на баланс з партнерами).
Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2010

У режимі Мобільні операції також є можливість:
1. Здати виручку. Для цього натисніть кнопку

, відкриється вікно Здача виручки

(Мал. 6):

Мал. 6 (Версія додатку 1.9.0)

В данному вікні необхідно вказати:
· Сума;
· З каси - з якої каси будуть зняті гроші

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2011

Торгсофт 2022.0.17

· Банк або Каса - куди будуть зняті гроші і вказати відповідний розрахунковий рахунок

або касу;
· Підприємство - вказується підприємство, якщо є (необов'язкове поле);
· Співробітник - хто проводить операцію.

Натискаємо кнопку Записати - гроші буде переведено.
2. Інкасація. При виборі дії Інкасація

відкривається вікно (Мал. 7):

Мал. 7 (Версія додатку 1.5.0)

Заповнюємо наступні поля:
· Сума - вводимо суму, яка необхідна для інкасації;
Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2012

· Каса - після натискання на касу зі списку вибираємо касу, звідки будуть зняті гроші.
· Коментар - залишаємо коментар при необхідності.
· Підприємство - вказується підприємство, якщо є (необов'язкове поле).
· Інкасатор - після натискання на кнопку

вибираємо контрагента, який провів

інкасацію.
· Співробітник - вибираємо співробітника, який проводить операцію інкасації.

Після заповнення всіх полів, натискаємо кнопку Записати. Інкасація проведена.
3. Зняти гроші до каси. При виборі дії Зняти гроші в касу
вікно (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія додатку 1.9.0)

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

, відкривається наступне

2013

Торгсофт 2022.0.17

Доступні наступні поля:
· Сума - вводимо суму, яка необхідна для інкасації;
· Каса - після натискання на касу зі списку вибираємо касу, звідки будуть зняті гроші.
· Банк -зі списку вибираємо розрахунковий рахунок з якого будуть зніматися кошти для

переводу в обрану касу.
· Комісія - розраховується автоматично в залежності від відсоткової комісії конкретного

банку. Даний відсоток комісії налаштовується при створенні розрахункового рахунку
нового банку (Налаштування - Торговельна мережа - вкладка Розрахунковий
рахунок). Крім того, користувач може змінити дане поле вручну.
· Предприятие - при необхідності вказуємо підприємство (поле не обов'язкова для

заповнення).
Після заповнення всіх полів, натискаємо кнопку Записати - гроші будуть переведені в
касу.
Усі Мобільні операції будуть відображені в базі на ПК у вкладці Оплата - Фінансовий
документ.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2014

8.39.1.9 Наявність розмірів

За допомогою даного пункту меню є можливість в будь-який момент часу дізнатися
наявність розмірного ряду по кожному центру обліку. Це дозволить підприємцю уникнути
відсутності важливих позицій на складі і пересортиці при замовленні товару.
Після того, як зайшли в даний пункт меню відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні є можливість або сканувати товар після натискання на кнопку Штрих-код
, або ввести Штрих-код або Артикул у відповідних полях вручну. (Мал. 2).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2015

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

Після сканування штрих-коду товару відобразиться список центрів обліку зі списком
розмірів і відповідною кількістю даного товару.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2016

8.39.1.10Невизначені оплати

Якщо на Ваш рахунок надходять гроші, переказані, наприклад, за допомогою платіжного
терміналу, не завжди є можливість ідентифікувати відправника.
Після того, як зайшли в даний пункт меню, відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Для того, щоб додати оплату необхідно насамперед вибрати дату у відповідному полі,
потім натиснути на кнопку Додати

Компанія Торгсофт®

, відкриється вікно (Мал. 2).

Версія 2022

2017

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні необхідно вказати Суму оплати, вибрати куди будуть надходити гроші:
Каса (вибрати касу) або Розрахунковий рахунок (вибрати розрахунковий рахунок). За
необхідності заповнити поле Коментар, Підприємство і Місто і натиснути на кнопку
Записати, відкриється вікно (Мал. 3).
-

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2018

Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні будуть відображатися всі невизначені оплати. Виберіть оплату і затисніть
на 2-5 секунд, відкриється вікно редагування невизначеної оплати (є можливість змінити
Коментар і Місто).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2019
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8.39.1.11Прихід

Після того як зайшли в даний пункт меню відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Для створення прибуткової накладної служить кнопка

,

після натискання на яку

відкриється вікно Приходная накладная (Мал. 2).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2020

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

В данному вікні вказуємо:
· Дату закупівлі;
· Підприємство (якщо необхідно, поле необов'язкове для заповнення);
· Центр обліку - куди буде оприбутковано товар;
· Постачальник - почніть вводити літери, після двох-трьох символів відобразиться

список доступних постачальників, вкажіть необхідного. Якщо затиснути (палець) в
даному полі, то буде відображений список всіх постачальників.
· Валюта закупівлі
· Курс - для валютної накладної

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2021

Торгсофт 2022.0.17

· Спосіб оплати (По факту, Відстрочка платежу, Під реалізацію, Передоплата);
· Номер накладної постачальника.

Після заповнення всіх необхідних полів натисніть Записати.
Для того щоб додати товар в прибуткову накладну існує кілька способів:
1. Сканувати штрих-код. При натисканні на кнопку, відкриється камера Вашого
пристрою (також штрих-код товару можна ввести вручну). Після сканування товару, якщо
такий товар був колись оприбутковано, вікно буде мати наступний вигляд (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

В данному вікні є можливість вказати:
· Кількість товару, що приходується;
· Ціну закупівлі;
Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2022

· Націнка в роздріб, %;
· Роздрібна ціна;
· Оптова ціна

Якщо товар, який сканували, ніколи не був оприбуткований в програмі, відобразиться
повідомлення про те, що Товар не знайдено. Для додавання такого товару див. наступний
пункт.
2. Додати новий товар. Для цього служить кнопка
відкриється вікно Новий товар (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні необхідно заповнити наступні поля:
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

.

По натисканню на кнопку

2023

Торгсофт 2022.0.17

· Вид товару
· Виробник
· Опис товару
· Артикул
· Штрих код товару (сканувати або обрати вручну)

Після заповнення необхідних параметрами нового товару, натисніть на кнопку Записати.
відкриється вікно Товар в накладній (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні необхідно заповнити поля аналогічно пункту 1. При цьому Ви можете
додати фото товару, використовуючи кнопки:
Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

·

- відкриється камера в пристрої для створення фото;

·

- дозволить вибрати фото товару з галереї.

2024

Після заповнення всіх необхідних даних, натисніть кнопку Записати.
3. Обрати товар зі стану складу. По натисканню на кнопку

, відкриється стан складу,

в якому можна вказати товар, що приходується. Далі дії аналогічно пункту 1.
Після того, коли заповнили всі необхідні параметри товару і натиснули Записати, товар
відобразиться в списку прибуткової накладної (Мал. 6).

Мал. 6 (Версія додатку 1.9.0)

При необхідності Ви можете внести зміни в параметри прибуткової накладної та в
параметри доданого товару, для цього використовуйте кнопки
Компанія Торгсофт®
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Варто зазначити, якщо товар вже є в даному списку прибуткової накладної, а Ви його
знову скануєте, товар буде доданий в кількості "1" штуки до цього ж товару.
У разі, якщо необхідно видалити доданий товар з прибуткової накладної, в рядку з
товаром проведіть вліво - відобразиться кнопкаУдалить (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія додатку 1.9.0)

По натисканню на кнопку Реєстр прихідних накладних

, відкриється перелік

прибуткових накладних - Перелік накладних (Мал. 8).

Версія 2022
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Мал. 8 (Версія додатку 1.9.0)

В даному режимі є можливість вибрати прибуткову накладну і перейти до зміни складу
накладної.

Компанія Торгсофт®
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8.39.1.12Прийом та видача замовлень

При виборі даного режиму відкриється вікно (Мал. 1), де відображається список
замовлень.

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Є можливість відфільтрувати всі замовлення за станом, натиснувши на поле Стан
(Мал. 2):
· Всі;
· Підготовка
· Активний

;
;

Версія 2022
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· Завершено

;

· Скасовано

;

· Зміна активного заказа
· На виробництві

;

.

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

Компанія Торгсофт®
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Для того, щоб створити нове замовлення, необхідно натиснути на кнопку Додати

,

яка знаходиться в лівому верхньому кутку. Після цього відкриється форма нового
замовлення (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

Необхідно вказати Дату початку замовлення і Дату закінчення.
В поле Клієнт необхідно ввести ім'я клієнта:
1. Якщо клієнт не є постійним покупцем або у нього немає дисконтної картки (не
занесений до Вашої бази), просто введіть ім'я клієнта (введене ім'я не буде записано
в Вашу базу).

Версія 2022
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2. Якщо клієнт вже існує в базі, можна вибрати його зі списку. Для цього натисніть

кнопку

,

відобразиться список клієнтів.

Якщо за обраним покупцем закріплена знижка, вона відобразиться в однойменному
полі Знижка,%. Також знижку можна задати вручну.
Далі при необхідності заповніть поля Телефон, Адреса і Коментар.
При необхідності виберіть Склад зберігання замовленого товару.
Після введення всієї необхідної інформації, натисніть кнопку Записати, після чого
відкриється форма редагування замовлення (Мал. 4). Також потрапити на цю форму можна,
вибравши вже існуючий замовлення зі списку (Мал. 1).

Мал. 4 (Версія додатку 1.9.0)

Компанія Торгсофт®
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Для додавання товару в замовлення можна:
· сканувати штрих-код товару: після натискання на кнопку

- відкриється камера

в пристрої для сканування штрих-коду товару;
· вибрати товар зі складу: після натискання на кнопку

- відкриється вікно стану

складу (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія додатку 1.9.0)

При натисканні на кнопку

товар буде додано до замовлення (Мал. 6). При

натисканні на рядок з товаром буде відкрита картка товару.
Версія 2022
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Мал. 6 (Версія додатку 1.9.0)

Якщо необхідно внести передоплату, натисніть на кнопку Внести передоплату
після чого відкриється форма оплати замовлення (Мал. 7).

Компанія Торгсофт®
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Мал. 7 (Версія додатку 1.9.0)

За замовчуванням в полі До оплати вказується сума всього замовлення. Дане число
можна змінити вручну і встановити суму обумовлену з клієнтом.
Клієнт може оплатити замовлення двома способами:
1) Готівковий розрахунок. В цьому випадку необхідно ввести суму оплати в поле
Отримано і натиснути кнопку Оплатити. Поле Решта розраховується автоматично.
2) Безготівковий розрахунок. Для цього у вікні Оплата необхідно включити бігунок
Безготівковий розрахунок, після чого в полі Розрахунковий рахунок необхідно зі списку
вибрати ваш розрахунковий рахунок, куди мають надійти гроші, після чого натисніть кнопку
Оплатити.

Версія 2022
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Після внесення передоплати, статус замовлення змінюється на Активний (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія додатку 1.9.0)

Коли прийде час видати замовлення покупцеві, необхідно використовувати кнопку
Видати замовлення

. При натисканні на кнопку, відкриється вікно для проведення

остаточної оплати товару. У разі, коли клієнт вніс певну суму передоплати під час
оформлення замовлення, ця сума використовується при повній оплаті цього замовлення. В
поле До оплати буде вказана сума, що залишилася оплати замовлення. Дане поле не
редагується. Напр иклад, покупець зр обив замовлення на суму 800 гр н і залишив пер едоплату
400 гр н. Таким чином, пр и видачі замовлення, в поле Д о оплати буде відобр ажатися сума,
що залишилася, тобто 400 гр н.
Компанія Торгсофт®
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При натисканні на кнопку Редагувати

можна відредагувати шапку незавершеного

замовлення.
Після внесення оплати, створюється накладна на відвантаження товару зі складу і
замовлення присвоюється статус Завершено (Мал. 7).

Мал. 9 (Версія додатку 1.9.0)

На головній формі режиму Прийом та видача замовлень завершені замовлення
позначені іконкою

.

Видалити незавершене замовлення можна по кнопці

Версія 2022

.
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8.39.1.13Перевірка товару

Даний пункт меню дозволяє визначити кількість товару у всій торговій мережі (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

В поле Штрих-код необхідно ввести штрих-код товару або після натискання на кнопку
Сканувати

, буде відкрита камера телефону, Вам залишиться піднести камеру до штрих-

коду, програма автоматично відобразить інформацію про запитуваний товар.
Пр имітка! Якщо пр огр ама не знаходить товар , скануйте повтор но.
В поле Кількість - відображається сума всіх товарів у торговій мережі.
В поле Назва товару - назва товару, відповідно.
У нижній частині вікна відображається Центр обліку, Кількість, Ціна і Знижка
(товарна).
При скануванні або ручному введенні штрих-коду коробки для сезонного зберігання,
відображається список товарів, які знаходяться в даній коробці (додаткова функція Збір
товару в коробку для сезонного зберігання).

Компанія Торгсофт®
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8.39.1.14Реалізація

За допомогою даного пункту меню є можливість здійснити реалізацію товару як
іменованому клієнту, так і не іменованому.
Після того, як зайшли в даний пункт меню відобразиться вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

По натисканню на іконку

відкриється вікно (Мал. 2).

Версія 2022
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Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні можна вибрати клієнта зі списку існуючих клієнтів і натиснути кнопку
Вибрати клієнта, після чого клієнта буде додано до реалізації.
При натисканні на кнопку Штрих-код

- відкриється камера в пристрої для

сканування штрих-коду товару або дисконтної картки клієнта, після сканування, товар (або
клієнт) буде додано до Реалізації.
При необхідності можна активувати перемикач Запитувати кількість (для активації
перейдіть в режим настройки в правому верхньому куті режиму Реалізація), після сканування
штрих-коду (або введення вручну), відкриється вікно (Мал. 3).

Компанія Торгсофт®
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Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні відображається назва товару і його роздрібна ціна та оптова (якщо є). При
натисканні на поле Кількість, вказуємо необхідну кількість товару, що продається. Для
того, щоб подивитися фотографію товару, натисніть для відображення фотографії на
відповідне поле, після чого відобразиться фотографія товару (якщо є).
Далі для того, щоб продовжити сканування товару необхідно натиснути на кнопку
Записати. Для того щоб повернутися на головне вікно Реалізації (Мал. 5), натисніть кнопку
Закрити.
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Мал. 4 (Версія додатку 1.9.0)

При натисканні на кнопку

Компанія Торгсофт®

- відкриється вікно стан складу (Мал. 5).

Версія 2022
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Мал. 5 (Версія додатку 1.9.0)

Для більш швидкого пошуку товару потрібно перейти в Фільтр

(правий верхній

кут), після чого відобразиться відповідне вікно (Мал. 6).

Версія 2022
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Мал. 6 (Версія додатку 1.9.0)

У фільтрі відображається список видів товару. Для переходу до списку товару, необхідно
вибрати потрібний Вид товару і натиснути кнопку Застосувати, після чого відобразиться
список товару обраного виду товару. Якщо необхідно перейти до списку підвидів, натисніть
кнопку

, після чого відобразиться список підвидів обраного виду товару (для

відображення списку товарів підвиду виконуйте аналогічні дії). Для того, щоб повернутися
до попереднього рівня використовуйте дію На рівень вище
режим Стан складу див. тут.

Компанія Торгсофт®
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Більш докладно про
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Для оплати товару необхідно натиснути на кнопку

- відкривається вікно, в якому

відображається сума До оплати.
Клієнт може оплатити товар двома способами:
1) Готівковий розрахунок (Мал. 7). В цьому випадку необхідно ввести суму оплати в
поле Отримано і натиснути кнопку Оплатити. Поле Здача розраховується автоматично.

Мал. 7 (Версія додатку 1.9.0)

2) Безготівковій розрахунок. Для цього у вікні Внесення оплати необхідно активувати
повзунок Безготівковий розрахунок, після чого вікно Внесення оплати розширитися
(Мал. 8). В поле Розрахунковий рахунок необхідно зі списку вибрати ваш розрахунковий
рахунок, куди мають надійти гроші, після чого натисніть кнопку Оплатити.
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Мал. 8 (Версія додатку 1.9.0)

Для внесення оплати натисніть кнопку Оплатити.
При продажу автоматичного комплекту через мобільний додаток, комплект буде
списаний з центру обліку відповідно до встановлених налаштувань заборони продажу в мінус
(Налаштування - Параметри - Облік - Заборонити продаж в мінус) основної програми
Торгсофт. При використанні автокомплектів в мобільному додатку, можна або заборонити
продаж в мінус, або по завершенню робочого дня в основній програмі Торгсофт проводити
ручне збирання комплектів в кількості, реалізованому за день.
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8.39.1.15Реєстрація робочого дня співробітника

За допомогою даного режиму є можливість реєструвати час приходу / закінчення роботи
співробітника через мобільний додаток (необхідна активація додаткової функції Розрахунок
зарплати). Для того, щоб режим став доступний в головному меню програми, необхідно
поставити відповідну галочку в пункті меню Налаштування - Користувачі - Додати /
Змінити - Налаштувати доступ до мобільного додатку.
Після того, як зайшли в даний пункт відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)
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Вгорі вікна необхідно встановити, що буде реєструватися початок або закінчення
роботи. Для цього необхідно перетягнути повзунок в відповідну позицію або просто
натиснути на слово Приход або Уход.
Штрих-код співробітника можна ввести як вручну, так і після натискання на кнопку
сканувати бейдж співробітника. При необхідності в поле Коментар можна записати
коментар.
Після введення штр их-коду тиснемо ОК (в р азі, якщо співр обітник закр іплений за
кількома центр ами обліку, необхідно вказати посаду, на яку р еєстр ується пр ихід /
закінчення р оботи) .

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2047

Торгсофт 2022.0.17

8.39.1.16Реєстр прихідних накладних

При виборі режиму Реєстр прибуткових

накладних, відкривається

список

прибуткових накладних згідно зазначеного періоду (Мал. 1)

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Є можливість встановити Період, обрати необхідний Центр обліку та Постачальника.
Дана таблиця містить наступну інформацію:
· Дата
· Номер прихідної накладної
· Постачальник
· Центр обліку
· Сума в валюті

Версія 2022
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· Сума
· Сума за прайсом

В даному режимі є можливість переглянути прибуткову накладну, а також встановити
або скасувати виконання контролю накладної.
За довгим натисненням по обраній накладній, відобразиться вікно з доступними діями
(Мал. 2).

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

За дією

Ви можете встановити виконання контролю накладної після натискання на

дію, після чого відповідна накладна буде відзначена іконкою

. У разі, якщо по накладній

вже встановлений контроль, можна скасувати виконання контролю вибравши аналогічні дії.
Компанія Торгсофт®
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По натисканню на дію

відображає список товарів зазначеної накладної (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія додатку 1.1.0)

За допомогою дії

можна провести перевірку накладної. Відкриється вікно

Перевірка накладної (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія додатки 1.9.0)

Можна перейти в картку товару, натиснувши на обраний товар.
Для того, щоб змінювати (збільшувати) кількість товару, що перевіряється, натисніть
на рядок товару в області кількості товару, після чого кількість товару буде збільшуватися на
одну позицію. При цьому можна включити настройку Запитувати кількість (Мал. 5)
(Налаштування - Запитувати кількість - Застосувати) .

Компанія Торгсофт®

Версія 2022
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Торгсофт 2022.0.17

Мал. 5 (Версія додатки 1.9.0)

Якщо цей параметр увімкнено, після натискання на кількість товару, буде
відображатися вікно Зміна кількості, в якому можна буде Додати / Змінити кількість
зазначеного товару відповідно до обраного параметру і Записати результат (Мал. 6).

Версія 2022
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Мал. 6 (Версія додатки 1.9.0)

Після перевірки накладної можна Застосувати результати, натиснувши на відповідну
кнопку (Мал. 5).

Компанія Торгсофт®
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8.39.1.17Списання

Після того, як зайшли в даний пункт меню буде відображено наступне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Для створення нового документу списання, необхідно натиснути на кнопку Додати

,

відкриється вікно (Мал. 2).

Версія 2022
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Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні необхідно зі списку Вибрати підприємство і Контрагента, вибрати
Центр обліку, з якого буде списано товар, а також за бажанням заповнити поле Коментар і
натиснути на кнопку Записати.
Відкриється головне вікно із заповненою "шапкою" накладної в якому можемо або
Сканувати

Компанія Торгсофт®

штрих-код товару, ввести вручну, або вибрати зі Стану складу

Версія 2022

(Мал. 3).

2055
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Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

Для того, щоб змінити Кількість, необхідно клікнути у відповідному полі і ввести
необхідну кількість (для того, щоб видалити товар з документа, пр оведіть по р ядку з
товар ом в ліво - відобр азиться кнопка Видалити) . Після того, як вказали кількість, можна
Списати товар після натискання на кнопку Записати.
Для того, щоб подивитися список накладних списання або змінити кількість списаного
товару необхідно натиснути на кнопку

, відкриється вікно (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні необхідно вказати період, після чого відобразитися список документів
списання всіх центрів обліку згідно обраного періоду. Вкажіть необхідне списання, після
чого відкриється обраний документ списання для внесення змін.

Компанія Торгсофт®
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8.39.1.18Стан складу

Даний режим буде незамінним, коли терміново потрібно подивитися наявність товару на
складі. Для цього можна шукати потрібну позицію, переміщаючись по дереву видів або
скориставшись рядком пошуку. При виборі даного режим відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Для більш швидкого пошуку товару потрібно перейти в Фільтр

(правий верхній

кут), після чого відобразиться відповідне вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

У фільтрі відображається список видів товару. Для переходу до списку товару, необхідно
вибрати потрібний Вид товару і натиснути кнопку Застосувати, після чого відобразиться
список товару обраного виду товару. Якщо необхідно перейти до списку підвидів, натисніть
кнопку , після чого відобразиться перелік підвидів обраного виду товару (для відображення
списку товарів підвиду виконуйте аналогічні дії) (Мал. 3).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2059

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

Для того, щоб повернутися до попереднього рівня використовуйте дію На уровень выше
.

Тут же можна відфільтрувати список видів товару за центром обліку (фільтр Центр
обліку), а також використовувати Фільтр за кількістю товару: Весь товар , Товар в
наявності, Товар з нульовим залишком, Товар з від'ємним залишком, Товар з нульовим і
від'ємним залишком. Також є можливість скористатися рядком швидкого пошуку.
Після вибору необхідного виду товару, відобразиться перелік товарів (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія додатку 1.9.0)

При натисканні на товар, відкривається картка товару (Мал. 5).

Компанія Торгсофт®
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Мал. 5 (Версія додатку 1.9.0)

Картка товару в режимі Стан складу містить наступну інформацію:
· Назва товару;
· Кількість;
· Роздрібна ціна;
· Оптова ціна;
· Відсоток знижки;
· Націнка роздрібна;
· Ціна закупівлі - остання закупівельна ціна товару. Можна налаштувати доступ до

перегляду закупівельної ціни. Для цього необхідно в основній програмі Торгсофт зайти
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Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2062

в пункт меню Налаштування - Користувачі, вибрати користувача, якому необхідно
налаштувати доступ. У вікні, натиснути кнопку Налаштування доступу мобільного
додатка - вибрати режим Стан складу і зняти/поставити галочку біля пункту Перегляд
останньої закупівельної ціни.
Варто зазначити, що інформація про закупівельну ціну для користувачів з рольовими
обмеженнями буде доступна у випадку, коли будуть спільно активовані налаштування
Дозволено бачити закупівельні ціни та Перегляд закупівельної ціни на формі
налаштування доступу відповідного користувача (Мал. 6). Якщо хоча б одну з настройок
буде вимкнено, то закупівельна ціна у картці товару в мобільному додатку не
відображатиметься. Важливо! Якщо стоїть заборона перегляду закупівельної ціни, то в
режимі Рух товару не будуть доступні до перегляду поля Вартість приходу та Сума
вартості приходу.

Мал. 6 (Версія програми 2022.0.8)

· Фото товару (якщо є).

При натисканні на кнопку Редагувати

(Мал. 4) є можливість змінити Роздрібну і

Оптову ціну, а також Відсоток знижки товару. Для цього необхідно посунути перемикач
вправо біля відповідного значення і вписати нове значення, після чого натиснути кнопку
Записати (Мал. 7)
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2063

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 7 (Версія додатку 1.9.0)

При необхідності можна налаштувати доступ до зміни цін продажу. Для цього необхідно
в основній програмі Торгсофт зайти в пункт меню Налаштування - Користувачі, вибрати
користувача,

якому

необхідно

налаштувати

доступ.

У

вікні,

натиснути

кнопку

Налаштування доступу мобільного додатка - вибрати режим Стан скоаду і зняти /
поставити галочку біля пункту Змінення ціни продажу товару.

Версія 2022
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8.39.1.19Стан торгової мережі

Даний пункт меню відображає стан торгової мережі (Мал. 1), а саме:
· Кількість товарів - кількість всіх товарів у торговій мережі зі складами 3-го рівня.
· Сума за собівартістю - коли Ви бачите (0,00) необхідно перерахувати собівартість на

комп'ютері в пункті меню Аналіз - Період - вибрати місяць і натиснути на кнопку
Перерахунок підсумків за період.
· Сума в цінах по прайсу
· Сума знижок
· Очікуваний прибуток = сума по прайсу - сума собівартості - сума знижок. Дане поле

відображає очікуваний прибуток за всіма центрам обліку.

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Компанія Торгсофт®
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При натисканні на кнопку По центрам учета - відображається інформація за кожним
центром обліку (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

8.39.1.20Співробітники

Якщо Ви вважаєте за потрібне відстежувати час приходу співробітників на роботу, то цей
режим для Вас! Для того, щоб в режимі онлайн відстежувати присутність підлеглих на
робочому місці, необхідно лише один раз встановити час приходу в шапці режиму.
Зверніть увагу! Даний режим працює тільки з активованою додатковою функцією
Розрахунок зарплати.
Є можливість встановити дату звіту, натиснувши на відповідне поле рядку Дата отчета
(Мал. 1 (1)) и задать Час приходу (Мал. 1 (2)).
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Якщо працівник не вийшов на роботу, до або в вказаний Час приходу, то Стан
відображається як Відсутній

(Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Якщо співробітник зареєстрував (ДО або У зазначений Час приходу), то Стан
відображається як Присутній

(Мал. 2). Якщо переглянути детальну інформацію, то

можна побачити час приходу.

Компанія Торгсофт®
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Мал. 2. (Версія додатку 1.9.0)

Якщо співробітник зареєстрував прихід пізніше зазначеного часу приходу, то Стан буде
відображатися як Запізнився

(Мал. 3). В докладної інформації можна побачити Час

приходу, а в Коментарі - причину запізнення (наприклад, Затр имка тр анспор ту).

Версія 2022
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Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

Коли співробітник зареєстрував час уходу, то Стан з Присутній змінюється на
Відсутній, а в докладної інформації відображається Час приходу, Час закінчення,
Відпрацьований час і Коментар (Мал. 4).

Компанія Торгсофт®
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Мал. 4. (Версія додатку 1.9.0)

Кнопка Оновити (Мал. 1 (3)) оновлює дані. Також, після внесення будь-яких змін в Дата
звіту або Час приходу, слід натискати кнопку Оновити.
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8.39.1.21Торгівля з випискою рахунку

Даний пункт меню несе в собі виключно інформаційний характер.
У Вас є можливість встановити дату звіту (Дата отчета) за яку буде відображатися
інформація (кількість і сума) (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Компанія Торгсофт®
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8.39.1.22Облік обладнання

Даний пункт меню необхідний для обліку обладнання, яке можна вказати для
конкретного центру обліку. Для

цього

потрібно

заповнити

картку

обладнання,

сфотографувати, а потім, в разі необхідності, роздрукувати і розклеїти інвентарні номери на
кожну одиницю.
Після того, як зайшли в даний пункт меню відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні відображається додане обладнання. Для пошуку необхідного обладнання
можна ввести інвентарний номер. При натисканні на кнопку Редагувати

Версія 2022

(біля
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необхідного обладнання), відкриється наступне вікно, в якому можна подивитися / змінити
параметри обладнання (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

За допомогою фільтру

в правому верхньому куті можна відобразити список

обладнання за конкретним типом. Для цього потрібно натиснути на відповідну кнопку і
відкриється вікно (Мал. 3), в якому необхідно вказати тип обладнання і натиснути на кнопку
Застосувати. Після цього відобразиться список обладнання відповідно до обраного типу.
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Мал. 3 (Версія додатку 1.5.0)

Для того, щоб додати нове обладнання, натисніть на кнопку Додати

, відкриється

вікно (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версия программы 1.9.0)

В даному вікні Введіть назву в поле для пошуку, вкажіть Тип обладнання після
натискання на відповідну кнопку

Компанія Торгсофт®

. Відкриється вікно Типи обладнання (Мал. 5).

Версія 2022
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Мал. 5 (Версія додатку 1.9.0)

Вкажіть потрібний Тип обладнання та натисніть Вибрати. Для створення нового типу
обладнання використовуйте кнопку

, після чого відкриється вікно Тип обладнання, в

якому потрібно ввести назву і натиснути Записати (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія додатку 1.9.0)

При додаванні нового обладнання вкажіть Дату покупки, нижче вкажіть: Вартість
закупівлі, Ліквідаційну ціну (планована вартість обладнання на момент виведення з дії),
Термін використання (років) (вводимо період, протягом якого планується використання
обладнання). При необхідності введіть Опис. Далі, при необхідності можна вказати
Серійний номер.
У списку вибрати Центр обліку, на якому знаходиться і експлуатується устаткування

Компанія Торгсофт®
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А також зі списку можна вибрати Приміщення. При натисканні на кнопку

можна

створити нове приміщення. При натисканні на кнопку відкриється однойменне вікно (Мал.
7).

Мал. 7 (Версія додатку 1.9.0)

В даному вікні можна вибрати з довідника вже додане приміщення (і, при необхідності,
відредагувати

його назву) або додати нове приміщення після натискання на кнопку

.

Після вибору або створення нового приміщення слід натиснути кнопку Вибрати.
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Якщо обладнання закріплено за певним співробітником, можна вказати цього
співробітника, вибравши його зі списку біля відповідного поля
При натисканні на кнопку

.

, відкриється камера Вашого пристрою за допомогою

якого Ви можете зробити фото обладнання, а після натискання на кнопку

- вибрати фото

з галереї.
Після вказівки всіх необхідних параметрів натисніть на кнопку Записати, нове
обладнання відобразиться в загальному списку обладнання (Мал. 1). Також, можна
використовувати кнопку Копіювати, в цьому випадку обладнання буде додано до списку,
але форма не закриється і дані про доданий обладнання залишаться (зручно використовувати
в тому випадку, коли Ви додаєте кілька однакового обладнання, яке відрізняється лише
серійним номером).
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8.39.1.23Фінанси

При виборі даного режиму, відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

Дане вікно відображає суми всіх грошей в Касі, Банку (розрахунковий рахунок), а
також загальний залишок Разом по кожній з валют. Ці дані беруться з пункту меню Оплата Фінансовий документ. При натисканні на одну з валют відкриється вікно в якому
відображається список сум в касах по вибраній валюті на всіх центрах обліку (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

При натисканні на суму під написом Р / с, відкриється вікно розрахункових рахунків
обраної валюти (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія додатку 1.9.0)

Внизу режиму відображаються Підсумки по кожній валюті, а також підсумкова сума в
національній валюті.
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8.39.1.24Фотографування товару

За допомогою даного пункту меню є можливість оновлювати, додавати фотографію
товару. Після того, як зайшли в даний режим, відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія додатку 1.9.0)

При натисканні на кнопку Сканувати - сканувати штрих-код товару, відкриється
інформація про даний товар і якщо є фото (Мал. 2). Можна вручну ввести штрих-код або
артикул товару у відповідні поля і натиснути на лупу, після чого відобразиться інформація
про товар.
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Мал. 2 (Версія додатку 1.9.0)

При натисканні на кнопку Галерея

- відкриється галерея Вашого пристрою з якого є

можливість вибрати раніше збережену фотографію товару.
При натисканні на кнопку Фотоапарат

- відкриється камера Вашого пристрою за

допомогою якої є можливість зробити фото товару.
Якщо фото товару після сканування було застарілим або його не було, можна замінити
його на нове, будь-яким з перерахованих вище способів, фото буде замінено автоматично.
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8.39.2 POS термінал V1-B18
POS термінал V1-B18 повністю підтримує роботу з мобільним додатком Торгсофт.
Для роботи мобільного додатку необхідно встановити саме мобільний додаток, а також
додаток-драйвер Torgsoft Companion для друку чеків (додаток-драйвер можна отримати,
звернувшись в технічну підтримку Торгсофт).

Мал. 1

Для друку чеків в додатку Торгсофт необхідно в режимі Реалізації перейти в
Настройки, активувати Печать чека і вибрати в полі Сопряженное устройство InnerPrinter (Мал. 2)
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Мал. 2

Таким чином, після проведення оплати, буде надруковано чек по реалізації (Мал. 3).
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Мал. 3

У разі, якщо штрих-коди будуть неправильно відображатися, то необхідно перейти в
додаток Torgsoft Companion і налаштувати друк штрих-кодів (змінити кодування штрихкоду), так як не всі прошивки пристрою дозволяють друкувати EAN-13 (Мал. 4).
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Мал. 4

Додаток також дозволить швидше сканувати штрих-коди товарів і чеків (Мал. 5).
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Мал. 5

8.40

Декларація акцизного податку
Додаткова функція функція Декларація акцизного податку дає можливість як

подивитися список підакцизних товарів, реалізованих в зазначеному періоді, так і
експортувати звіт в файли XML для безпосередньої передачі в податкову інспекцію, або для
подальшого завантаження в сторонню програму формування податкової звітності.
Після активації додаткової функції Декларація акцизного податку, в картці Виду
товару стають доступними поля Категорія і Тип продукції, які є обов'язковими для
заповнення при оприбуткуванні підакцизних товарів. Для коректного формування звіту
необхідно для всіх видів підакцизних товарів вказати Категорію товару (Мал. 1):
· Тютюн;
· Лікеро-горілчана продукція;
· Пиво;
Компанія Торгсофт®
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· Виноробна продукція.

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.2)

Далі потрібно заповнити всі необхідні поля в картці підприємства, за яким буде
формуватися звіт. Переходимо до пункту меню Налаштування - Підприємство. У картці
підприємства необхідно (крім назви, міста, адреси і т.д.), щоб були заповнені поля (Мал. 2):
· Індивідуальний податковий номер (серія / номер паспорта);
· ЄДРПОУ платника (для юридичних осіб);
· Код за КОАТУУ;
· Податкова інспекція. При натисканні на кнопку можна Оновити список

податкових інспекцій

. Список податкових інспекцій оновлюється з файлу

SPR_STI.XML, який знаходиться в каталозі з програмою. Завантажити актуальну
версію файлу можна на сайті державної фіскальної служби України;
· Вид відповідальності;
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· На вкладці Контакти заповнити поля Поштовий індекс, Телефон Адреса

електронної пошти.

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.2)

Зберігаємо зміни в картці підприємства.
Після цього заходимо в пункт меню Налаштування - Співробітник. Вибираємо
співробітника, який буде відображатися в декларації як бухгалтер, і в картці цього
співробітника на вкладці Особисті дані необхідно заповнити поле Індивідуальний
податковий номер (серія / номер паспорта) (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.2)

Заповнивши всі необхідні поля в картках виду товару, підприємстві і співробітника,
переходимо до формування звіту. Для цього служить пункт меню Звіт - Звіт з реалізації
підакцизних товарів (Декларація акцизного податку), відкриється форма Реалізація
підакцизних товарів (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.2)

Спочатку необхідно вказати Підприємство, за яким буде формуватися звіт (тобто в
звіті буде відображатися список товарів, реалізація яких проходила від обраного
підприємства). Вар то зазначити, що відобр ажатися будуть лише ті товар и, в яких в Виді
товар у вказана Категор ія - Тютюн; Лікер о-гор ілчана пр одукція; Пиво; Винор обна
пр одукція. Також можна активувати перемикач Враховувати документи без підприємства,
і тоді в звіті для обраного підприємства будуть також відображатися товари, які були
реалізовані без вказівки підприємства. Вкажіть Звітний рік і Звітний місяць і натисніть
Оновити
(кнопка

, після чого буде сформовано звіт, який можна експортувати в формат XML
), при цьому формується два файли: загальна частина декларації акцизного

податку та додаток №6. Структура файлу формується відповідно до затвердженої форми
(Наказ Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 № 14).
На

формі

доступний

фільтр

Фіскальність

чека,

відображаються лише товари відповідно до обраного значення:
· Фіскальний чек;
· Нефіскальний;
· Без чека;
· Нефіскальний або без чека.
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При натисканні на кнопку Редагувати документ

, відкриється вікно Декларація

акцизного податку (Мал. 5) (форма редагування), в якому можна змінити / вказати /
вибрати:
· Дату створення звіту;
· Співробітник - вибрати співробітника, який вказується в звіті як бухгалтер;
· Статус документа - звітний документ, новий звітний документ або коригувальний

документ;
· Підприємство - за яким формується звіт;
· Звітній рік;
· Звітний період.

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.2)

8.41

Облік відвідувачів
Додаткова функція Облік відвідувачів дозволяє збирати дані з пристрою Облік

відвідувачів ТК-01 та ТК-04, за допомогою якої можна вести облік відвідуваності магазину,
що дозволить оцінювати:
· співвідношення тих, хто відвідав магазин і тих, хто придбав товар;
· ефективність акцій - наприклад, облік відвідувачів до акції, в період акції та вже

після акції дозволить оцінити її продуктивність;
· тимчасові піки відвідування магазину - дана інформація може бути корисна з метою

планування графіка роботи для персоналу магазина.
Для роботи з датчиком потрібно мати обліковий запис на порталі GSM Counters
(посилання на сайт).
Увага! Інструкцію по реєстрації, додаванню організацій і пристроїв в особистий
кабінет Ви можете знайти на їхньому сайті (посилання на розділ з інструкціями).
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Робота з датчика в Торгсофт відбувається в пункті меню Маркетинг - Облік
відвідувачів (пункт доступний після активації відповідної додаткової опції) (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.0.0)

При натисканні на кнопку Створити всі доступні пристрої

(Мал. 1), відкриється

вікно, в яке потрібно ввести АПІ ключ, отриманий в особистому кабінеті (Мал. 2, Мал. 3).

Мал. 2 (Особистий кабінет GSM Counters)
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.2)

І натиснути кнопку Створити, після чого будуть підтягнута інформація з ваших
пристроїв (Мал. 1).
В цьому режимі (Мал. 1) можна подивитися всі отримані дані від пристрою, Кількість
входів і Кількість виходів за певну дату часу.
При натисканні на кнопку Змінити можна прив'язати даний лічильник до іншого
центру обліку. Ввести Назва для відображення і вибрати необхідний Центр обліку.
Дані по кількості входів відвідувачів виводяться на формі Аналіз - Аналіз
інтенсивності продажів після активації перемикача Відображати вхід відвідувачів (Мал. 4
(1)).
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Мал. 4 (Версія програми 2019.0.0)

Додатково на графіку можна відобразити інформацію про акції в зазначений період.
Для цього активуйте перемикач Відображати акції (Мал. 4 (2)) (доступний тільки для
Групувати за періодом День), що дозволить оцінювати ефективність акції.
Для наочності графік можна відобразити в 3D. Для цього необхідно активувати
перемикач 3D подання (Мал. 5)

Мал. 4 (Версія програми 2019.0.0)
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Приклад відображення графіку з Групуванням по годинам (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2019.0.0)

Синхронізація з Prom.ua

8.42

Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

.

Для початку роботи необхідно зареєструвати свій магазин на prom.ua і отримати API
ключ.
Для отримання API ключ необхідно відправити на пошту api@prom.ua лист з таким
текстом:
Надайте, будь ласка, ключ API для моєї компанії:
ID: 3023646
сайт http s://examp le-cs123456.p rom.ua
пошта, яка пр ив'язана до сайту examp le@mail.com
Варто зазначити, що у кожного підприємства буде свій ID, сайт і пошта.
Довідка. Є можливість налаштувати доступ API ключа, якщо відсутня можливість
змінити статус замовлення або помилка доступу, рекомендуємо ознайомитися з інструкцією
Управління токенами і API ключами в кабінеті компанії (у налаштуваннях для поточного
API ключа на замовленнях і товар ах повинен бути доступ на читання і запис) .
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Зверніть увагу! При синхронізація з Prom.ua відбувається повна синхронізація з
товарним довідником Торгсофт, а це значить - з сайту видалиться все, чого немає в
Торгсофт.
Після того, коли буде отримано API ключ можна перейти до налаштувань об'єкту
синхронізації, заходимо в пункт меню Склад - Синхронізація з інтернет-магазином (пункт
доступний при активованій додатковій функції Синхронізація з інтернет магазином) і
створюємо об'єкт синхронізації, натиснувши на кнопку Додати

(Мал. 1 (1))

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.2)

На формі Об'єкт синхронізації заповнюємо Назва, вибираємо Категорію - Інтернетмагазин (Мал. 1 (2)), Синхронізація через - Prom.ua (Мал. 1 (3)) і вводимо отриманий в
листі API ключ (Мал. 1 (4)).
З описом інших налаштувань на вкладках Загальна, Клієнти, Центри обліку, Час
синхронізації, Файли синхронізації можна ознайомитися тут.
Відмінності від синхронізації через файли:
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1. Більшість замовлень/рахунків буде оформлятися на те, що вказав клієнт при
оформленні замовлення. Для асоціації способів оплати на Prom.ua з нашими рахунками і
касами необхідно:
· в особистому кабінеті на сайті Prom.ua перейти в Настройки - вкладка Способи

оплати та додати необхідні (наприклад, Готівкові, Безготівкові і т.д.) (Мал. 2).

Мал. 2

· на формі редагування Об'єкт синхронізації перейти на вкладку Способи оплати

(Мал. 3). На даній вкладці необхідно натиснути кнопку Завантажити / оновити
способи оплати

(Мал. 3 (1)) - буде завантажено перелік можливих оплат.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.2)

· далі необхідно проасоціювати отримані способи оплат з розрахунковими рахунками

або касами в програмі Торгсофт- вибираємо спосіб оплати і натискаємо Змінити
(Мал. 4)
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.2)

Назва та Опис не змінюється. Потрібно вибрати куди надходять оплати: в касу або
розрахунковий рахунок і вибрати відповідне значення. Таким чином, при оплаті замовлення
з Prom.ua гроші будуть надходити на обраний розрахунковий рахунок або касу. Також
необхідно вказати чи є даний спосіб оплати Накладеним платежем (при створенні рахунку
буде встановлена відповідна галочка).
2. Додано Спосіб синхронізації фотографій (Мал. 1 (6)):
· Не синхронізувати
· Свій сайт - файли вивантажуються на FTP в папку (вказується Адреса доставки

інформації), яка є загальнодоступною для вашого сайту, і, додавши до імені файлу
префікс, виходить пряме посилання на фотографію. Зверніть увагу, що всі файли
старше однієї доби видаляються з даної папки.
· Через сервіс uploads.ru (сторонній сервіс, за роботу якого ми не несемо

відповідальності).
3. На вкладці Файли синхронізації (Мал. 5) з налаштувань залишено тільки Назва
файлу синхронізації товарів, за замовчуванням TSGoods.xls.
Версія 2022
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Мал. 5 (Версія програми 2020.6.2)

Особливості формування даних у файлі синхронізації товарів:
1. Файл представляє собою xls документ на першому аркуші якого перелік товарів, а на
другому перелік видів товарів (Мал. 6).

Приклад переліку товарів
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Приклад переліку видів товару
Мал. 6

2. Перші п'ять колонок в переліку товарів завжди однакові, завжди присутні і ніяк не
настроюються. Наступні колонки - настроюються. Перелік видів товарів - колонки
не настроюється.
3. При натисканні на дію Додати всі поля в файл синхронізації (Мал. 7) додається
перелік основних полів, які характеризують товар, у яких є однозначна асоціація в
Торгсофт і на Prom.ua. Назву колонок для таких полів можна поміняти. Для Prom.ua
порядок колонок не має значення.

Версія 2022
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Мал. 7 (Версія програми 2020.6.2)

4. Перед тим як почати заповнювати перелік даних, які будуть вивантажуватися,
необхідно ОБОВ'ЯЗКОВО ознайомитися з http://support.prom.ua/documents/841, там
описано безліч нюансів. Наприклад, одиниця виміру товару може бути тільки з
вказаного в описі переліку, оптова ціна буде працювати тільки, якщо вказано
мінімальну оптову кількість або заповнена політика оптових цін. Також
вивантажувати можна не тільки ті характеристики, які пропонуються за
замовчуванням. Будь-яку характеристику із запропонованого списку в Торгсофт
може бути вивантажено. Якщо для характеристики користувач вибрав назву
колонки, яка збігається з назвою поля з http://support.prom.ua/documents/841, то це
буде вивантажено як звичайна характеристика (це ж стосується і динамічних
характеристик товару, якщо назва колонки збігається). Якщо ж назва колонки не
збігається ні з однією з перерахованих в довідці, то це дане буде вивантажено як для
користувача

характеристика

в

три

колонки

Назва_Характеристики,

Вимірювання_Характеристики, Значенння_Характеристики. Ця система досить
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гнучка і практично будь-яке поле з Торгсофт можна вивантажити як будь-яке поле в
Prom.ua.
Для прикладу візьмемо опис товару в Торгсофт. Воно має обмеження по довжині 255
символів, що вкрай мало для будь-якого інтернет-магазину. Прибираємо зі списку полів, що
вивантажуються опис за замовчуванням і додаємо якусь динамічну характеристику товару, в
яку користувач заносить свій великий опис, або навіть можна використовувати якесь
статичне поле з Торгсофт великого розміру, наприклад Аналоги. Головне в назві колонки
вказати чітко "Опис".
Варто зазначити, що є можливість додати опис як динамічну характеристику. Для
цього необхідно створити динамічну характеристику з типом даних Текст і активувати
настройку Зберігати в HTML кодуванні, яка дозволяє додавати красивий, великий та
відформатований опис, досить буде додати цю характеристику в файли синхронізації (Мал.
7). Детальніше читай тут. Ця установка буде корисна для створення красивого і
відформатованого опису товару.
Додані нові типи даних, для полів файлу синхронізації товарів: Мінімальна оптова
кількість, Одиниця виміру, Знижка, Виробник, ID Моделі. Вар то зазначити, що якщо не
вивантажується мінімальна оптова кількість, то немає сенсу вивантажувати оптову
ціну, без кількості вона не підтягнеться. Це є обов'язковою вимогою Prom.ua для оптових
цін.
Варто зазначити, що Prom.ua не підтримує і не має аналогів деяких змінних з
Торгсофт. Напр иклад, хар актер истика Стать. Для того, щоб Стать вивантажувалася на
сайт, необхідно у

виді товар у

створ ити динамічну

хар актер истику,

яка буде

викор истовуватися для визначення статевої пр иналежності. Нову хар актер истику
потр ібно додати в пер елік файлів синхр онізації (об'єкт синхр онізації) і ті дані, які були
занесені в дану динамічну хар актер истику будуть відобр ажатися на сайті Prom.ua, в
даному випадку Стать.
За допомогою кнопки Налаштування імпорту можна налаштувати імпорт товарів
сайтом при синхронізації. Налаштування імпорту відповідають можливостям API даного
сервісу і майже збігається з настройками імпорту на порталі магазину (при ручному імпорті з
файлу). Можливо управляти наступними настройками (Мал. 7а):
Загальні налаштування:
Версія 2022
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Оновити примусово
Видалити групи яких немає в файлі
Перевірити категорії під час імпорту
Якщо батька з групи не знайдено - переносити до кореневої
Позначати відсутні продукти наступним статусом - Залишити без змін, Ні в наявність,
Приховані, Дистанційні
· Є різновиди (модельний ряд)
Інформація, яку потрібно оновити:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Оновлювати назву
Оновлювати код товару / артикул
Оновлювати ціну
Оновлювати фото
Оновлювати наявність
Оновлювати кількість
Оновлювати опис
Оновлювати групу
Оновлювати пошукові запити
Оновлювати характеристики
Оновлювати знижки
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Мал. 7 (Версія програми 2020.6.2)

Напр иклад, Вам необхідно, щоб у товар у залишився опис. Необхідно зняти галочку
Оновити опис, і тоді після синхр онізації опис товар у на Prom.ua не оновлюватиметься.
Налаштування Сертифікована компанія відповідає за установку товарам статусу
"Гарантія наявності". Детальніше за посиланням. Ця установка дозволяє підвищити
пріоритет товарів, що вивантажуються в каталог на prom.ua. Товари зі статусом "Гарантія
наявності" отримують максимальний пріоритет в каталозі Prom.

Вивантаження товарів з розмірним рядом:
Для вивантаження розмірного ряду необхідно:
Версія 2022
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1. На Prom.ua додати додаток Різновиди
2. Замість назви товару вивантажувати назву моделі
3. В особистому кабінеті Prom.ua в настройках (Управління сайтом - Дизайн та
оформлення - Додаткові настройки) потрібно прибрати одну галочку Різновиди в списку.
Окремо потрібно зупинитися на типі даних "ID Моделі", товари у яких однаковий цей
параметр

вивантажуватимуться

на

сайт

як

різновид

одного

товару

https://support.prom.ua/documents/388 . Тобто товари розмірного ряду однієї моделі мають
однакові "ID Моделі", і на сайті покупцеві не потрібно буде бігати по різних товарах в
пошуку потрібного розміру, а при покупці моделі, просто вибрати потрібний розмір. Звісно
потрібно в ручну в вивантаження додати поле Розмір, так як його немає в стандартному
наборі даних. Без розміру товари модельного ряду все одно згрупуються, але покупець
просто не зможе вибрати потрібний розмір. За замовчуванням в Торгсофт "ID Моделі" для
товарів не заповнюється. Щоб це включити потрібно зайти в пункт меню Налаштування Параметри - Товар - Найменування включити Використовувати Правило формування
моделі товару (Мал. 8 (1))

Мал. 8 (Версія програми 2020.6.2)
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та натиснути Налаштувати (Мал. 8 (2)). Потрібно вибрати характеристики товару, які
визначають саме модель товару, виключивши ті, які є просто різновидом моделі, наприклад
розмір, колір і т.д. (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.6.2)

Після чого натиснути Створити моделі для всіх товарів (Мал. 4 (3)) і обов'язково
встановити галочку Створювати модель при створенні товару. Без неї нові товари не
будуть об'єднуватися в модель.
Після створення Об'єкту синхронізації тиснемо кнопку Записати.
Перелік товарів оновлюється після натискання на кнопку Оновити

Версія 2022

(Мал. 10).
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Мал. 10 (Версія програми 2020.6.2)

Для синхронізації Prom.ua відображається вкладка Журнал синхронізації (Мал. 11).

Мал. 11 (Версія програми 2020.6.2)

У журналі відображається перелік синхронізацій:
1. Результат (успішно, неуспішно);
2. Тип синхронізації:
· за таймером - вказується при створенні об'єкта синхронізації на вкладці Час

синхронізації,
· синхронізація товарів - по кнопці Провести синхронізацію;
Компанія Торгсофт®
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· завантаження замовлень - завантаження з режиму Замовлення віддаленого клієнта.

3. Текст помилок, якщо вони були. Необхідно вибрати синхронізацію і натиснути
Переглянути запис

, відкриється вікно Журнал синхронізації, в якому буде

відображений Текст помилок, якщо вони були (Мал. 12).

Мал. 12 (Версія програми 2020.6.2)

Для синхронізацій, у яких є зовнішній ID можна Оновити статус

(Зовнішній ID є

у Синхронізації за таймером і Синхронізації товарів). Це необхідно через особливості роботи
імпорту Prom.ua, файл зі списком товарів може бути успішно вивантажений на сайт, але його
обробка займає чимало часу і помилки можуть з'явитися пізніше. У зв'язку з даною
специфікою при кожній синхронізації товарів, відбувається перевірка попередньої
синхронізації. І якщо в ній виявлені помилки, то користувачам з правами власника (за
замовчуванням) буде дано відповідне повідомлення через систему повідомлень. Щоб
налаштувати яким користувачам відправляти повідомлення про помилки синхронізації
перейдіть в пункт Налаштування - Користувачі - вкладка Повідомлення, що
отримуються (Мал. 13), в якій потрібно Додати (або Видалити) відповідний тип
повідомлення (Помилка + Інтер нет-магазин) .
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Мал. 13 (Версія програми 2020.6.2)

Після налаштування повідомлень, користувачеві будуть надходити повідомлення про
помилки синхронізації з інтернет-магазином на головній формі програми (Мал. 14).

Мал. 14 (Версія програми 2020.6.2)

При натисканні на кнопку Повідомлення

(Мал. 14 (1)), відкриється список

Повідомлення для користувача (Мал. 15).Також пер елік сповіщень можна пер еглянути у
вкладці Повідомлення (Налаштування - Кор истувачі) .
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Після того, як буде проведена синхронізація, товари відобразяться на Вашому сайті
Prom.ua.
Д овідка. Опис помилок імпор ту та способів їх випр авлення знаходяться в статті
(посилання на статтю Помилки пр и імпор ті) .
Для отримання і перегляду замовлень з Інтернет-магазину, необхідно зайти в
Документ - Замовлення віддаленого клієнта. Відкриється однойменне вікно (Мал. 16), де
вибравши в поле Отримати інформацію з об'єкта синхронізації, можна завантажити все
оформлені замовлення на сайті Prom.ua. Замовлення завантажуються за таймером або за дією
Прийняти замовлення

. Завантажуються тільки замовлення зі статусом Новий або

Оплачений. Після завантаження, замовлення зі статусом Новий отримують на сайті статус
Прийнято. Якщо ми завантажуємо оплачене замовлення, то по ньому відразу створюється
рахунок із зазначеним на сайті способом оплати, минаючи режим замовлення віддаленого
клієнта (більш детально про режим Замовлення віддаленого клієнта можна прочитати тут ).

Мал. 16 (Версія програми 2020.6.2)

Для синхронізацій з Prom.ua колонка Спосіб оплати заповнюється відповідними
даними.
Для замовлень з Prom.ua доступна дія Скасувати замовлення

.

Ви можете

скасувати замовлення, для цього необхідно натиснути дію і вказати зі списку причину
скасування замовлення та ввести повідомлення для неї (Мал. 17). Для типів пр ичини
Змінилася ціна, Недостатньо даних або Інше поле Повідомлення обов'язково до
заповнення.

Версія 2022
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Мал. 17 (Версія програми 2020.6.2)

Після скасування замовлення воно позначається відповідним статусом як в Торгсофт,
так і на сайті.
При створенні рахунку з режиму замовлення віддаленого клієнта, рахунок буде
сформовано на розрахунковий рахунок, який відповідає способу оплати, і в подальшому при
оплаті він буде пропонуватися за замовчуванням. Якщо спосіб оплати прив'язаний до каси,
то дана інформація при створенні рахунку буде загублена і ніяк автоматично не
використовуватиметься.
У торгівлі з випискою рахунку, рахунки сформовані від Prom.ua позначаються
відповідною піктограмою

(Мал. 18).

Мал. 18 (Версія програми 2020.6.2)

Принцип зміни статусів замовлення:
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1. При відвантаженні рахунку, статус замовлення в інтернет-магазині змінюється на
Виконано. Якщо рахунок відвантажується разом з оплатою (дія Створити
накладну і оплатити її), статус замовлення в інтернет-магазині змінюється на
Оплачено і відразу ж на Виконано. Таким чином замовнику буде надіслано
повідомлення і про оплату та про виконання замовлення.
2. При повній оплаті (та переплаті) не відвантаженого рахунку, статус замовлення в
інтернет-магазині змінюється на Оплачено.
3. При повній оплаті (та переплаті) відвантаженого рахунку, статус замовлення в
інтернет-магазині змінюється з Виконано (був встановлений при відвантаженні
рахунку) на Оплачено і назад на Виконано. Таким чином замовник отримав
повідомлення про виконання замовлення (при відвантаженні рахунку) і про оплату
замовлення (при оплаті накладної).
Так само при створенні контакту за рахунком від Prom.ua, якщо ми вибираємо Відмова
клієнта або Скасовано, то необхідно вказати Причину скасування замовлення для Prom.ua
(Мал. 19). Поле Інфор мація обов'язково до заповнення, якщо тип пр ичини Змінилася ціна,
Недостатньо даних або Інше.

Мал. 19 (Версія програми 2020.6.2)
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Бонусна система зі строком дії
Після активації додаткової функції Бонусна система зі строком дії, переходимо до

пункту меню Маркетинг - Тип дисконтної картки.
При створенні / редагуванні типу дисконтних карт на вкладці Бонусна система (Мал.
1) в налаштуванні Згорання бонусів з'явився пункт Автоматично (Мал. 1 (1)).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.2)

При виборі даного налаштування стають доступними наступні поля:
· Строк дії бонусів (дні) (Мал. 1 (3)) - розраховується від дати нарахування бонусів,

тобто якщо Термін нарахування бонусів (в днях) 5 днів (Мал. 1 (2)), то тер мін дії
бонусів буде дата р еалізації + тер мін нар ахування 5 днів + тер мін дії 100 днів.
Фактично бонуси згорять через 105 днів.
Рекомендовано в поле Стр ок дії бонусів ставити значення більше, ніж Максимальний
тер мін повер нення товар у, що дозволить уникнути ситуації, коли клієнт скор истається
бонусами, нар ахованими за товар , а потім повер не товар .
· Строк дії повернених бонусів (Мал. 1 (5)) - термін дії бонусів, які повернулися

клієнту при поверненні товару, сплаченого бонусами. Якщо дане поле не буде
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заповнено, то термін дії повернутих бонусів буде дорівнювати терміну дії бонусів.
Може виникнути така ситуація, коли клієнт викор истовував свої бонуси пер ед
згор янням, а потім повер нув товар , і бонуси були нар аховані знову на тр ивалий
тер мін. Щоб уникнути такої ситуації, кр аще заповнити поля Стр ок дії повер нених
бонусів.
· Встановити дату закінчення для бонусів (Мал. 1 (4)) - можна встановити дату

закінчення нарахованих раніше бонусів, у яких не встановлений термін закінчення дії.
Звер ніть увагу, що після установки дати, повер нути необмежений тер мін дії для
цих бонусів буде неможливо.
Більш докладно про типи дисконтних карт можна прочитати тут.
Нараховані бонуси, а також Дату закінчення дії бонусів можна подивитися в Аналіз Аналіз рух бонусів (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.2)

Бонуси з терміном дії можуть бути нараховані вручну через Маркетинг - Клієнти або
Документ - Реалізація - Додаткові дії по дії Нарахувати бонуси (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.2)

Для нараховуються бонусів є можливість вказати до якого терміну діють бонуси. В
поле Діють до: автоматично вказується дата згідно налаштувань типу дисконтної карти (при
необхідності можна змінити).

Списання згорілих бонусів
Програма Торгсофт автоматично перевіряє чи є у клієнтів бонуси з вичерпаним
терміном дії і списує їх в зазначений час. Після активації додаткової опції Бонусна система
зі строком дії, автоматично створюється завдання на списання бонусів в Налаштування Завдання за розкладом - Автоматичний розрахунок і розсилка (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.2)

Ви можете створити своє завдання на списання бонусів, але встановлювати час
списання бонусів р екомендовано в діапазоні після півночі і до відкр иття магазину, щоб
виконання опер ації не завантажувало р оботу, а сума бонусів на момент відкр иття
магазину у всіх клієнтів була актуальною. При необхідності згорілі бонуси можна списати
вручну на формі Маркетинг - Клієнт, вибрати потрібного клієнта і натиснути дію Бонуси Списати згорілі бонуси.
Д овідка. Не можна списати більше бонусів, ніж зар аз є у клієнта (автоматично або
за дією Списати згор ілі бонуси) . Якщо не відбулося автоматичне списання бонусів, і бонуси
були списані вр учну після дати їх закінчення (анулювання або списання) або були
викор истані для оплати, то пр огр ама все одно буде вважати, що тимчасові бонуси не були
викор истані і їх потр ібно списати, але списана буде сума не більше, ніж є у клієнта в даний
момент.
Важливо, щоб клієнт, якому вр учну нар аховуються тимчасові бонуси відносився до
типу дисконтної кар ти, в якому встановлений Тер мін дії повер нутих бонусів (більше нуля)
(Мал. 1 (5) ) , інакше пр и повер ненні товар ів, які були оплачені тимчасовими бонусами, такі
бонуси пер етвор яться в постійні.

Оповіщення клієнтів
В рамках даної платної функції є можливість виконувати масову розсилку по клієнтам,
у яких бонуси вступають в дію або закінчується термін дії. Дана можливість доступна при
активованій платній функції Масова розсилка SMS і e-mail.
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Для настройки відповідної розсилки в картці типу дисконтної карти відображається
вкладка Масова розсилка (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.2)

Можна відправляти клієнту повідомлення про початок дії бонусів. Для цього потрібно
активувати настройку Відправляти повідомлення при вступі бонусів в дію (Мал. 5 (1)).
Далі створити відповідний шаблон масової розсилки. Детальніше про те, як створювати
шаблони можна прочитати тут.
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Мал. 6 (Версія програми 2020.6.2)

Для повідомлень про вступ бонусів в дію використовується Тип розсилки Стандартна. Наприклад (Мал. 6), використовуючи стандартні змінні, текст шаблону може
бути наступним:
Добр ий день, <ім'я>! Вам нар аховано <сума бонусів> бонусів, за які Ви можете
пр идбати товар в нашому магазині. Вдалих покупок.
Якщо бонуси вступають в силу через якийсь час, то така розсилка для клієнтів буде
дуже актуальна.
Повідомлення також можна відправити по закінченню строку дії бонусів. Необхідно
активувати настройку Відправляти повідомлення про закінчення строку дії бонусів (Мал.
5 (2)), нижче вказати за скільки днів до закінчення бонусів буде відправлено повідомлення і
створити відповідний шаблон.
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Мал. 7 (Версія програми 2020.6.2)

В даному випадку використовується Тип розсилки - Змінення суми бонусів (Мал. 7),
в якому доступні такі змінні:
· <Сума бонусів, у яких закінчується строк дії>;
· <Днів до згоряння бонусів>.

Наприклад, текст шаблону може бути таким: Добр ий день, <ім'я>! У Вас доступно
<сума бонусів, у яких закінчується стр ок дії> бонусів, у яких чер ез <днів до згор яння
бонусів> днів закінчується стр ок дії. Поспішайте до нашого магазину! Клієнт при цьому
буде бачити такий текст: У Вас доступно 225 бонусів, у яких чер ез 5 днів закінчується стр ок
дії. Поспішайте до нашого магазину!
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Для того, щоб виконувалися розсилки про нарахування і згоряння бонусів, необхідно
налаштувати завдання за розкладом. Заходимо в пункт меню Налаштування - Завдання за
розкладом - Автоматичний розрахунок і розсилка.

Мал. 8 (Версія програми 2020.6.2)

Для повідомлення про нарахування бонусів створюємо Тип завдання - Розсилка про
нарахування бонусів, а про згоряння - Розсилка про згоряння бонусів (Мал. 8). Якщо
розсилка по смс, то нижче необхідно вибрати (або додати) Смс-сервіс для виконання
розсилки. Детальніше про смс-сервіси читай тут.
Якщо нарахування бонусів відбувається через певний час, то завдання можна створити
на будь-який час. У разі, якщо бонуси нараховуються миттєво, то розсилку слід створити по
закінченню робочого дня, щоб повідомлення отримали всі клієнти, яким в цей день були
нараховані бонуси. Розсилки про згоряння бонусів рекомендується робити теж в кінці
робочого дня.
Відправлені масові розсилки можна подивитися в пункті меню Маркетинг - Масова
розсилка на вкладці Масові розсилки.
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Електронний рахунок-фактура для Казахстану
Для работы с электронными счетами-фактурами для Казахстана необходимо:
· установить CryptoSocket (ссылка на сайте НУЦ Казахстана, в разделе, посвященном

электронным счетам-фактурам);
· установить локальный сервер для работы с электронной подписью и настроить его

автозапуск;
· активировать

дополнительную

функцию

Электронный

счет-фактура

для

Казахстана, после чего произвести необходимые настройки.
Заходим в пункт меню Настройки - Параметры. После активации опции в разделе
Дополнительные функции появился подраздел Электронный счет-фактура Казахстана
(Мал. 1).

Мал. 1 (Версия программы 2019.2.5)

В данном разделе необходимо настроить первоначальные параметры для работы со
счетами.
По нажатию на кнопку Добавить

создаем сотрудника для электронного счета-

фактуры (Мал. 2).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2125

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 2 (Версия программы 2019.2.5)

Из выпадающего списка выбираем Предприятие, от имени которого будет вестись
работа со счетами, справа необходимо выбрать Сотрудника, который будет работать со
счетами. При необходимости, можно создать новое предприятие или сотрудника (кнопка
Добавить

справа от соответствующего поля).

Ниже указываем путь к Файлу сертификата авторизации (кнопка

). С помощью

кнопки Изменить ПИН-код AUTH-сертификата указываем пин-код файла сертификата
авторизации.
Далее указываем путь к Файлу сертификата электронной подписи (кнопка

)иc

помощью кнопки Изменить ПИН-код RSA-сертификата указываем пин-код файла
сертификата электронной подписи.
В поле Имя пользователя (логин) в ИС ЭСФ вводим логин Вашего личного кабинета
на сайте Информационной Системы Электронных Счетов Фактур и по нажатию на действие
Изменить пароль пользователя ИС ЭСФ указываем пароль личного кабинета.
Сохраняем настройки

.

Далее необходимо настроить сервер ИС ЭСФ. Нажимаем Добавить

и в

открывшемся окне (Мал. 3) заполняем:
· HTTP адрес - указываем HTTP адрес сервера ИС ЭСФ, с которым ведется работа;
· Описание - при необходимости комментарий.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2126

Мал. 3 (Версия программы 2019.2.5)

Сохраняем настройки

.

Вы можете добавить несколько адресов сервера, но в этом случае необходимо указать,
какой из серверов будет работать со счетами. Для этого выделите сервер и нажмите кнопку
Активный

.

Желательно зайти на сайт сер вер а для пр овер ки кор р ектности ввода

адр еса.
После внесения изменений в параметры, необходимо перезапустить программу.

Параметры для Предприятия
Переходим в пункт меню Настройки - Предприятие. Выбираем предприятие, которое
мы указали при настройки опции и нажимаем Изменить

. После активации платной

функции станут доступными Параметры для электронного счета-фактуры Казахстана.
Нажимаем Задать/изменить параметры (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версия программы 2019.2.5)

Необходимо заполнить нужные нам настройки для отправителя (Мал. 5):
· ИИН_БИН

-

индивидуальный

идентификационный

номер

бизнес_идентификационный номер (данное поле обязательно к заполнению);
· БИН

реорганизованного

лица

-

бизнес_идентификационный

номер

реорганизованного лица
· Доля участия;
· КБе (код бенефициара);
· Плательщик НДС;
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· БИН филиала - бизнес_идентификационный номер филиала;
· Серия свидетельства НДС - в случае, если плательщик НДС;
· Номер свидетельства НДС - в случае, если плательщик НДС;
· Категория поставщика - комитент, комиссионер, экспедитор, лизингодатель и т.д.;
· Дополнительные сведения - комментарий при необходимости.

Мал. 5 (Версия программы 2019.2.5)

После заполнения параметров нажимаем Записать

.

Обязательной настройкой также является настройки карточек контрагентов, которым
будут отправляться счета.

Настройка Контрагента
Переходим в пункт меню Настройки - Контрагент. Выбираем нужного контрагента и
нажимаем Изменить

. При необходимости создаем нового контрагента.

В карточке контрагента также становится доступной вкладка Параметры для
электронного счета-фактуры Казахстана (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версия программы 2019.2.5)

С помощью кнопки Задать/изменить параметры заполняем параметры для
контрагента (Мал. 7).

Мал. 7 (Версия программы 2019.2.5)

· ИИН_БИН;
· БИН реорганизованного лица;
· БИН филиала;
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· Доля участия;
· Категория получателя;
· Код страны получателя - по умолчанию заполнено KZ;
· Дополнительные сведения - для комментария.

Сохраняем введенные параметры и изменения в карточке контрагента

.

Карточка товара
Далее для нужных видов товара необходимо добавить динамические характеристики.
Переходим в раздел Товароведение - Вид товара. Выбираем нужный вид товара и
нажимаем Изменить

(при необходимости добавляем новый вид товара), переходим в

раздел Динамические характеристики товара (Мал. 8). Более подр обно пр о динамические
хар актер истики вида товар а можно пр очитать здесь.

Мал. 8 (Версия программы 2019.4.0)

Нажимаем кнопку Добавить параметры по шаблону
Параметры электронного счета-фактуры Казахстана

(Мал. 8 (1)) и выбираем

(Мал. 8 (2)).

Из выпадающего списка выберите нужные параметры для товара:
· Дополнительные параметры;
· Идентификатор товара, работ, услуг;
· Классификатор продукции по видам экономической деятельности;
· Декларации на товара, заявленные в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ;
· Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары;
· Наименование товаров по классификатору ТН ВЭД ЕАЭС;
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· Признак происхождения товаров, работ, услуг;
· Код товара (ТНВД ЕАЭС).

С помощью действия Добавить все параметры виду товара будут добавлены сразу
все параметры (Мал. 9).

Мал. 9 (Версия программы 2019.4.0)

Сохраняем изменения в карточке вида товара

.

Далее нужно заполнить данные параметры в карточке товара (Мал. 10).
Обязательными к заполнению являются Идентификатор товара, работ, услуг и Признак
происхождения товаров, работ и услуг.

Мал. 10 (Версия программы 2019.4.0)
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Создание электронных счетов-фактур
Основной счет-фактуру можно создать
фактура Казахстана

с помощью действия Электронный счет-

в следующих режимах:

· Реализация - группа Дополнительные действия (пр и создании р еализации

необходимо выбр ать именованного клиента, котор ому мы будет отпр авлять счетфактур у (должны быть заполнены необходимые поля) . Пр и р еализации системному
покупателю ЭСФ не создается) ;
· Список расходов;
· Торговля с выпиской счета на вкладке Расходная накладная.

По нажатию на действие, откроется окно для создания электронного счета-фактуры
(Мал. 11).
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Мал. 11 (Версия программы 2019.4.0)

Обязательно нужно выбрать Предприятие, от имени которого создается счет-фактура
и указать Сотрудника. Параметры Номер ЭСФ и Дата выписки ЭСФ заполняются
автоматически без возможности редактирования. Остальные параметры заполняются по
необходимости. Счет-фактура будет создан по нажатию на кнопку Записать

.

Аналогичным образом основные счета создаются в режимах Список расходов и
Расходная накладная.
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Дополнительный счет-фактуру (для возвратов) можно создать в режиме Список
приходов или в Торговле с выпиской счета на вкладке Возврат по действию Создать
дополнительный счет фактуру Казахстана

. Счет-фактура

будет создан автоматически.

При этом, необходимо, чтобы возврат содержал товары, по которым созданы электронные
счета-фактуры. Таким образом, к основному счету-фактуре будет привязан дополнительный.

Работа с электронным счетами-фактурами
Электронные счета-фактуры отображаются в пункте меню Документ - Электронный
счет фактура (Мал. 12).

Мал. 11 (Версия программы 2019.2.5)

Данный раздел разделен на две вкладки:
· Исходящие (Мал. 12) - отображаются все созданные в Торгсофт счета фактуры. В

таблице Электронный счет фактура (дополнительный) отображаются счета для
возвратов по выбранным основным счетам-фактурам.
Счета могут быть импортированы:
· сразу в информационную систему - действие Загрузить в ИС ЭСФ
· через xml-файл - действие Сохранить в XML файл

;

Дополнительные счета-фактуры могут быть импортированы аналогично. Для того,
чтобы можно было Загрузить в ИС ЭСФ

, необходимо, чтобы был загружен

соответствующий основной счет-фактура без статуса ошибки.
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Далее импортированные счета можно посмотреть / импортировать в личный кабинет
ИС ЭСФ.
· Входящие - отображаются счета фактуры, которые можно загружать из личного

кабинета ИС ЭСФ

, а также можно Создать приходную накладную

по

полученному счете-фактуры.
С помощью дополнительной функции Электронный счет-фактура для Казахстана Вы
сможете:
· создавать электронные счета-фактуры;
· загружать / выгружать из личного кабинета ИС ЭСФ;
· создавать приходные накладные по полученным счетам.

8.45

Синхронізація з Бітрікс24CRM
Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

.

Отримання API ключа
Для синхронізації з системою Бітрікс24 необхідно в особистому кабінеті Бітрікс24
перейти в меню Програми - вкладка Вебхуки і Додати Вхідний вебхук (Мал. 1).

Мал. 1

Заповнюємо поле Назва, при необхідності Опис, відзначаємо галочкою пункт CRM і
натискаємо Зберегти (Мал. 2).
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Мал. 2

У створеному вебхуці копіюємо посилання "Приклад URL для виклику REST" без
останнього слова / profile /! (Мал. 3).

Мал. 3

Налаштування об'єкту синхронізації
Далі переходимо до програми Торгсофт для настройки синхронізації.
Заходимо в пункт меню Склад - Синхронізації з інтернет магазином. Створюємо
Об'єкт синхронізації (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.2)

В поле Категорія вибираємо CRM Бітрікс 24 (Мал. 4 (1)) і в полі Ключ API
копіюємо наше раніше збережене посилання з особистого кабінету Бітрікс24. Далі
настройки об'єкта синхронізації аналогічні налаштуванням при синхронізації з інтернетмагазином через файли. Детальніше див. тут. Опис блоків Опис блоків Як формувати назву
товару для синхронізації і Як формувати опис можна подивитися тут.
Для того, щоб синхр онізувати певні види товар у, а деякі з них виключити, необхідно в
пункті меню Товар ознавство - Товар ні гр упи створ ити окр ему товар ну гр упу, напр иклад,
для синхр онізації з CRM, де в налаштуваннях включити або виключити види товар ів для
синхр онізації, а потім вказати в поле Товар на гр упа (Мал. 4 (3) ) . Звер ніть увагу! Якщо
товар на гр упа не вказана, то будуть вивантажені всі існуючі в довіднику види товар у. Це
не завжди бажано, тому що пр оцес може зайняти досить багато часу в залежності від
обсягу даних.
За допомогою вкладок Клієнти, Центри обліку, Час синхронізації налаштовуються
потрібні параметри.
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Опис вкладки Клієнти можна подивитися тут.
Опис вкладки Центри обліку можна подивитися тут.
Опис вкладки Час синхронізації можна подивитися тут.
На вкладці Властивості товарів (Мал. 5) налаштовуються властивості товарів, які
будуть синхронізовані. Необхідно натиснути кнопку Додати всі поля

, після чого будуть

додані асоціації для всіх системних (необхідних для синхронізації) властивостей товару.

Мал. 5 (Версія програми 2020.6.2)

При необхідності можна додати інші властивості. При натисканні на кнопку Додати
, відкриється вікно Поле файлу синхронізації (Мал. 6)
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Мал. 6 (Версія програми 2020.6.2)

В поле Тип даних вказуємо властивість, який потрібно синхронізувати товару на
стороні Торгсофт (джерело даних), а в полі Назва колонки вказуємо властивість товару на
стороні Бітрікс24, куди дані будуть записані (одержувач даних). Таким чином, кожне поле
файлу синхронізації відповідає за синхронізацію однієї конкретної властивості товару. Якщо
в поле Назва колонки вказано системна властивість (спеціальне значення, взяте в трикутні
дужки, наприклад <NAME>), то дані будуть записані в уже існуючі (системні) властивості в
системі Бітрікс24.
Існує п'ять системних полів:
· <ID> - ідентифікатор товару;
· <NAME> - назва товару;
· <DESCRIPTION> - опис товару;
· <PRICE> - ціна товару;
· <MEASURE> - одиниця виміру.

Якщо ж в поле Назва колонки вказано будь-яке інше значення, то для товара буде
створена властивість з аналогічною назвою, куди і будуть записані дані. На Мал. 7
представлений приклад доданої властивості Країна на стороні Бітрікс24.
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Мал. 7

На вкладці Статуси рахунків (Мал. 8) налаштовуються асоціації між статусами
рахунків Бітрікс і діями з цими рахунками в Торгсофт. Іншими словами, на цій вкладці
налаштовується те, які рахунки (в яких статусах) будуть завантажені і те, яким чином вони
будуть створені в Торгсофт.
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Мал. 8 (Версія програми 2020.6.2)

Взаємодія двох систем при роботі з рахунками грунтується на статусах рахунку. В
системі Бітрікс24 рахунок завжди знаходиться в одному з доступних за замовчуванням
статусів. При необхідності, статуси рахунків можна додавати або редагувати. Для цього
заходимо в Налаштування - Довідники - Статуси рахунків (Мал. 9).
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Мал. 9

Після того, як необхідні статуси рахунків були налаштовані в Бітрікс24, їх потрібно
завантажити в Торгсофт після натискання на кнопку Отримати статуси рахунків
результаті чого будуть завантажені всі статуси рахунків, доступні в Бітрікс24 (Мал. 10).

Мал. 10 (Версія програми 2019.4.0)
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Після успішного завантаження статусів рахунків, в системі Бітрікс24 стане доступним
новий статус Завантажено в Торгсофт (Мал. 11). Даний статус служить як індикатор того,
що рахунок був завантажений в програму Торгсофт.
Зверніть увагу! Статус рахунку Завантажено в Торгсофт, незважаючи на те що може
бути видалений, буде наново створений системою в процесі синхронізації. Видалення даного
статусу рахунку може порушити стан синхронізації між системами.

Мал. 11

Для кожного з статусів рахунку можна налаштувати ряд параметрів, що визначають, чи
буде рахунок, що знаходиться в цьому статусі в системі Бітрікс24, завантажений в Торгсофт,
і в якій формі рахунок повинен бути створений. Для цього вказуємо потрібний статус
рахунку і натискаємо Змінити

(Мал. 12).
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Мал. 12 (Версія програми 2019.4.0)

Вибираємо значення Завантажувати або Не завантажувати в Торгсофт. Якщо
вказано Завантажувати, то необхідно вибрати Дія після завантаження:
· Не створювати рахунок - замість рахунку буде створено замовлення в режимі

Замовлення віддаленого клієнта. Детальніше про ручне завантаження рахунків в
режимі Замовлення віддаленого клієнта див. тут.
· Створювати рахунок з передоплатою - буде створено рахунок в режимі Торгівля з

випискою рахунку і буде проведена передоплата на суму рахунку (повна
передоплата). Для пов'язаного р ахунку на стор оні Бітр ікс24, в поле Коментар
менеджер у буде додано коментар пр о те, що по р ахунку надійшла оплата (повна
оплата, пр и частковій оплаті коментар не відобр ажається) .
· Створювати рахунок з передоплатою і видаткову накладну за рахунком - буде

створено рахунок, по якому проведена повна передоплата в режимі Торгівля з
випискою рахунку і видаткова накладна. На стор оні Бітр ікс24 статус р ахунку буде
змінено на Успіх.
· Створити рахунок і видаткову накладну за рахунком без оплати - буде створено

рахунок в режимі Торгівля з випискою рахунку і видаткова накладна. На стор оні
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Бітр ікс24 в поле Коментар менеджер у буде відобр ажатися інфор мація пр о те, що
р ахунок відвантажено.
· Створити рахунок без оплат - буде створено рахунок в в режимі Торгівля з

випискою рахунку.
Після внесення всіх налаштувань, зберігаємо об'єкт синхронізації по кнопці Записати.

Синхронізація товарів
В поле Об'єкт синхронізації вибираємо створений об'єкт синхронізації, натискаємо
кнопку Оновити (Мал. 13).

Мал. 13 (Версія програми 2020.6.2)

З'явиться список товарів, який буде синхронізований. Для синхронізації натисніть
кнопку Провести синхронізацію

.

Для синхронізації з Бітрікс24 CRM відображається вкладка Журнал синхронізації, в
якій відображаються помилки, які виникли при видаленні розділів і товарів.

Завантаження рахунків (замовлень)
Завантаження рахунків виконується на формі Документ - Замовлення віддаленого
клієнта, на якій необхідно вибрати відповідний об'єкт синхронізації і натиснути на кнопку
Прийняти замовлення

(Мал. 14).
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Мал. 14 (Версія програми 2020.6.2)

У разі, якщо були завантажені рахунку (або замовлення), буде відображено
інформаційне повідомлення з кількістю завантажених рахунків або замовлень. Завантажені
замовлення відображаються на цій же формі Замовлення віддаленого клієнта, а
завантажені рахунки можна бачити на формі Документ - Торгівля з випискою рахунку. Всі
завантажені рахунки в торгівлі з випискою рахунку мають відповідну іконку

(Мал. 15).

Детальніше про ручне завантаження рахунків в режимі Замовлення віддаленого клієнта див.
тут.

Мал. 15 (Версія програми 2019.4.0)
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Зверніть увагу! ВАЖЛИВО: синхронізація (завантаження) виконується тільки для
рахунків системи Бітрікс24. Угоди і Пропозиції не синхронізуються. Варто зазначити, що
синхронізація (завантаження) конкретного рахунку виконується всього один раз. Після того
як рахунок був завантажений в програму Торгсофт, рахунок на стороні Бітрікс24 отримує
статус Завантажено в Торгсофт і більше не братиме участі в наступних синхронізації. Будьякі дії з рахунком на стороні Бітрікс24 (зміна будь-яких полів, товарів рахунки і т.д.), після
його завантаження в Торгсофт не мають ніякого ефекту на версію цього рахунку в програмі
Торгсофт. З іншого боку, певні дії з завантаженим рахунком в програмі Торгсофт будуть
змінювати стан рахунку в системі Бітрікс24. Іншими словами, з моменту завантаження
рахунку, контроль над рахунком переходить на сторону програми Торгсофт.

Робота з рахунками (замовленнями) в Торгсофт
Доступні дій із замовленням на формі Замовлення віддаленого клієнта і з рахунком на
формі Торгівля з випискою рахунку:
· Виписати рахунок (Замовлення віддаленого клієнта) - створюється рахунок в режимі

Торгівля з випискою рахунку;
· Скасувати замовлення (Замовлення віддаленого клієнта) - встановлюється коментар

про скасування рахунку;
· Створити видаткову накладну за рахунком (Торгівля з випискою рахунку) - якщо

рахунок уже ПОВНІСТЮ оплачений, пов'язаний рахунок переходить в статус Успіх,
якщо немає оплати (або часткова оплата) створюється коментар про відвантаження
товару;
· Внести передоплату за рахунком (Торгівля з випискою рахунку) - якщо створена

видаткова накладна і вноситься ПОВНА передоплата, пов'язаний рахунок переходить
в статус Успіх; якщо видаткової немає і надходить ПОВНА передоплата встановлюється коментар менеджера про внесенні оплати; якщо вноситься часткова
передоплата - нічого не відбувається);
· Внести оплату за видатковою накладною (Торгівля з випискою рахунку) - якщо

вноситься ПОВНА оплата, пов'язаний рахунок переходить в статус Успіх; в разі
часткової оплати - нічого не відбувається)
· Скасування рахунку (Торгівля з випискою рахунку, вкладка Контакти рахунку

(Категорія Відмова клієнта або Скасування) - встановлюється коментар про
скасування рахунку. Варто зазначити, що якщо за рахунком створений контакт і
обрана Категорія Відмова клієнта або Скасовано (Мал. 16), то автоматично
рахунок буде скасований на стороні Бітрікс24.
Версія 2022
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Мал. 16 (Версія програми 2019.4.0)

Особливості синхронізації з Бітрікс24:
· Джерелом товару завжди є програма Торгсофт. Якщо буде створено товар в Бітрікс24

CRM, в Торгсофт він перенесений не буде, а при синхронізації такі товари будуть
видалені.
· Дії з рахунками в Торгсофт синхронізуються зі станом рахунків в Бітрікс24. При

зміні товару в Торгсофт і при подальшої синхронізації товар в Бітрікс24 CRM буде
також змінений.
· Якщо товар видалений в Торгсофт, то і в Бітрікс24 він також буде видалений. Товар

не може бути видалений, якщо товар бере участь в угоді або закріплений за будьяким рахунком.
Таким чином, за допомогою додаткової опції Синхронізація з Бітрікс24 CRM Ви
зможете:
· завантажувати / синхронізувати довідник товарів на стороні CRM системи;
· працювати зі своїми рахунками в Бітрікс24 і завантажувати їх в Торгсофт;
· завантажувати список рахунків з Бітрікс24 і автоматично формувати замовлення,

рахунок, видаткову накладну та оплату (в залежності від статусу завантаженого
рахунку);
· оновлювати статуси рахунків в Бітрікс24 при змінах відповідного рахунку в програмі

Торгсофт.
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Синхронізація з Deal.by
Налаштування з сервісом Deal.by аналогічне з налаштуванням Prom.ua. В

налаштуваннях об'єкта синхронізації необхідно обрати сервіс Deal.by. Більш детально можна
прочитати тут.
Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

8.47

.

Синхронізація з Укрпоштою
Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

.

За допомогою додаткової опції Синхронізація з Укрпоштою можна формувати
Товарно-транспортну накладну (ТТН), друкувати ярлики для відправлень і відстежувати
стан накладної. При створенні видаткової накладної може бути сформована товарнотранспортна накладна, статус якої можна буде відстежувати прямо з Торгсофт.
Звер ніть увагу, що для р оботи з функцією потр ібен доступ до інтер нет-з'єднання.
Для роботи з функцією необхідно зв'язатися з менеджером Укрпошти (телефони на
сайті Укрпошти, посилання на сайт зі списком телефонів) і отримати набір ключів для
роботи з API (BEARER, StatusTracking, COUNTERPARTY TOKEN) і ідентифікатор
клієнта COUNTERPARTY UUID.

Створення контрагента і відправника Укрпошти
Після активації додаткової опції Синхронізація з Укрпоштою, в пункті меню
Налаштування - Параметри - Додаткові функції з'явиться однойменний розділ (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2020.6.2)

В даному розділі необхідно додати контрагента Укрпошти в програму Торгсофт. При
натисканні на кнопку Додати

відкриється вікно, в якому необхідно заповнити Назву

контрагента і ввести отримані раніше ключі і зберегти

.

Далі необхідно створити відправника Укрпошти. Для кожного контрагента може бути
додано необмежену кількість відправників. В однойменній таблиці натискаємо кнопку
Додати

(Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.2)

У вікні (Мал. 2) вибираємо Тип відправника (Фізична особа, Юридична особа або
Фізична особа-підприємець) і заповнюємо реквізити відповідно до обраного типу
відправника (червоні поля обов'язкові для заповнення). Нижче необхідно вибрати Адресу.
При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 3), в якому вказуємо

Область, Район, Населений пункт, Вулицю, Будинок, Квартиру / офіс. Значення в поле
Індекс підтягується автоматично відповідно до обраної адреси. Також є можливість вказати
тільки індекс в разі відправлень зі складу, а не з адреси.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.2)

Тиснемо Записати

, після чого адресу буде додано до системи для можливості

подальшого вибору її зі списку.
Далі вибираємо зі списку або довідника Статтю фінансового аналізу доставки і
Контрагента поштових витрат (Мал. 4), за якими будуть відбуватися витрати за
накладною, в тому випадку, якщо пересилання відправлення і / або післяплати буде за
рахунок відправника.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.6.2)

Зберігаємо доданих контрагентів і відправників по кнопці Записати

.

Створення одержувача Укрпошти
Формування

даних одержувача (його найменування, контактні

дані, адреси)

проводиться в картці клієнта у вкладці Параметри доставки, або у вкладці Параметри
доставки на формі редагування видаткової накладної в режимі Торгівля з випискою рахунку.
Створення одержувача Укрпошти в картці клієнта
Заходимо в меню Маркетинг - Клієнти, вибираємо необхідного клієнта (або створюємо
нового) і в картці клієнта переходимо у вкладку Параметри доставки. В даній вкладці в
списку контрагентів доставки є клієнт, запис якого створено автоматично на підставі даних
про клієнта (відзначено іконкою

). Виділяємо клієнта і тиснемо Змінити

(відобразиться повідомлення, що запис є системним, тиснемо Продовжити). Або додаємо
нового контрагента доставки. У вікні, необхідно активувати галочку Додати одержувача
Укрпошти (Мал. 5). ВАЖЛИВО! Якщо ви р едагуєте системний запис, то для додавання
одер жувача Укр пошти необхідно, щоб був р аніше заповнений номер телефону клієнта
(вкладка Загальні) .
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Мал. 5 (Версія програми 2020.6.2)

У списку вибираємо Контрагент Укрпошти, вибираємо Адресу або додаємо нову (за
аналогією Мал. 3), вказуємо Тип отримувача і заповнюємо поля, відповідно до обраного
типу. Тиснемо Записати

і зберігаємо внесені дані по клієнту.

Створення отримувача Укрпошти через форму Торгівля з випискою рахунку буде
описано в наступному розділі.

Формування відправлення Укрпошти
При створенні видаткової накладної в режимі Торгівля з випискою рахунку (вкладка
Рахунок - дія Створити видаткову накладну

) на формі редагування Накладна (Мал. 6)

у вкладці Параметри доставки необхідно натиснути кнопку Робота з ТТН
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Створити нову ТТН (Мал. 6) ( іконка буде

в разі, якщо активована опція

Синхронізація з Новою поштою).

Мал. 6 (Версія програми 2020.6.2)

Після чого відкриється вікно для формування відправлення (Мал. 7). У р азі, якщо у
клієнта, на якого створ юється накладна, не заповнений номер телефону, пр огр ама
запр опонує заповнити відповідне поле в кар тці клієнта (відкр иється кар тка клієнта) .

Мал. 7 (Версія програми 2020.6.2)
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В поле Доставка вибираємо тип доставки товару:
· Склад-Двері;
· Склад-Склад;
· Двері-Склад;
· Двері-Двері.

Вказуємо Тип накладної - Стандарт або Експрес.
В поле Відправник підтягується відправник Укрпошти, який вказаний для контрагента
Укрпошти в Налаштування - Параметри (Мал. 1). Якщо їх кілька, виберіть зі списку або
довідника.
Поле Одержувач. Якщо видаткова накладна створена на клієнта, який вже пов'язаний з
отримувачем Укрпошти (див. вище), то дане поле буде заповнено автоматично. У разі, якщо
покупець не пов'язаний в програмі з Укрпоштою, тиснемо кнопку Додати. Відкриється вікно
з автоматично встановленою галочкою Додати отримувача Укрпошти

, в якому

необхідно буде вибрати Адресу (або додати нову), а також заповнити поля відповідно до
обраного типу отримувача (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.6.2)

У разі, якщо необхідно додати іншого отримувача, натисніть кнопку Створити нового
контрагента, після чого відкриється аналогічне вікно, в якому необхідно буде ввести інше
ПІБ, номер телефону і заповнити дані по Укрпошті. Таким чином, буде додано іншого
отримувач Укрпошти для клієнта, на якого оформлений рахунок.
Після додавання одержувача натисніть кнопку Записати

.

Продовжуємо оформляти відправлення Укрпошти (Мал. 7).
Вибираємо настройку, що робити При неврученні посилки:
· Повернути відправнику;
· Повернути після безкоштовного зберігання;
· Не повертати.

Нижче заповнюємо Параметри відправлення:
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· Довжина, см - найдовша сторона відправлення, вказувати з точністю до см;
· Ширина, см;
· Висота, см;
· Вага, грам - необхідно вказувати з точністю до грама;
· Заявлена ціна, грн - якщо активна настройка Післяплата, автоматично підтягується

сума за видатковою накладною. Вар то зазначити, що якщо в р ахунку вказано
Накладений платіж, то в настр ойках відпр авлення автоматично пр оставляється
галочка Накладений платіж.
При необхідності активуємо настройки Повідомити відправника про прибуття
відправлення, Повідомити відправника про отримання, Огляд при врученні, Акуратно.
Настройка Відображення банківського рахунку відправника стає доступною, якщо
відправлення створюється Юрособою або ФОП та з післяплатою. При активації даної
настройки на етикетці в блоці відправника буде відображено банківський рахунок
відправника та буде переведено гроші на його розрахунковий рахунок. Зверніть увагу, для
відправника Укрпошти для Юрособи або ФОП мають бути заповнені поля ЄДРПОУ (ІПН)
та поле Розрахунковий рахунок. Сума боргу по накладній повинна бути більшою за нуль
(витратна накладна не оплачена або оплачена не повністю)
Також є можливість додати відправлення в групу відправлень. Для створення групи
біля однойменного поля тиснемо кнопку Додати

, після чого відкриється вікно Група

відправлень Укрпошти (Мал. 9), де необхідно заповнити Назва і вказати Тип
відправлення.

Мал. 9 (Версія програми 2020.6.2)

При додаванні відправлення в групу, необхідно буде вибрати потрібну групу зі списку
або довідника і активувати настройку Додати посилку в групу.
Можна вказати, що посилка входить в Smart Box (послуга, за допомогою якої
відправник може заздалегідь купити певну кількість коробок упаковки і в подальшому не
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платити за вагу відправлення). Для додавання Smart Boxa тиснемо Додати

і у вікні

заповнити поле Штрих-код, після чого дані про коробку підтягнутися автоматично (Мал.
10).

Мал. 10 (Версія програми 2020.6.2)

Далі просто вибрати Smart Box зі списку або довідника і активувати настройку
Посилка входить в Smart Box.
В поле Друк ярлика вибираємо розмір і відзначаємо галочкою Друкувати (за
замовчуванням включена). У разі, якщо посилка додана в групу, стане доступною настройка
Друкувати форму 103а для групи (за замовчуванням активна).
Є можливість обліку витрат за накладною, якщо за доставку платить відправник. Для
цього необхідно включити настройку Створити витрату за накладною (Мал. 11), після
чого нижче вказати Форму оплати (безготівкова / готівкова) і вибрати, відповідно,
розрахунковий рахунок або касу. Зверніть увагу, що для створення витрат за накладною,
необхідно в пункті меню Налаштування - Параметри - Додаткові функції - Синхронізація
з Укрпоштою (Мал. 1) вказати Статтю фінансового аналізу доставки і вибрати
Контрагента поштових витрат (необхідно для створення фінансових документів і оплати за
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накладною) . Після створення відправлення Укрпошти, автоматично буде створена витрата
по накладній.

Мал. 11 (Версія програми 2020.6.2)

Після створення відправлення Укрпошти, натискаємо Записати

. Якщо всі

необхідні поля заповнені і дотримані умови комбінації параметрів відправлення Укрпошти,
створиться відправлення. Якщо були включені галочки Друкувати ярлик відправлення і / або
групи відправлень, відобразиться вікно попереднього перегляду ярлика з подальшою
можливість друку (якщо пр и фор муванні відпр авлення, не були активовані галочки др уку, то
р оздр укувати яр лик Укр пошти можна буде на фор мі Відстеження відпр авлення Укр пошти
(Мал. 14) ) . Після цього Ви повернетеся на форму редагування Накладна (Мал. 12) - в поле
Номер декларації відображається номер створеної накладної Укрпошти. Варто звернути
увагу, що колонка Номер декларації знаходиться в самому кінці таблиці списку видаткових
накладних, але при необхідності її можна перемістити (перетягти) на видиму область екрана.
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Мал. 12 (Версія програми 2020.6.2)

Тут же, після натискання на кнопку Робота з ТТН
відстежувати ТТН за номером декларації (іконка буде

(Мал. 13) Ви можете

в разі, якщо активована опція

Синхронізація з Новою поштою).

Мал. 13 (Версія програми 2020.6.2)
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При натисканні на кнопку відкриється вікно Відстеження Укрпошти (Мал. 14).

Мал. 14 (Версія програми 2020.6.2)

На даній формі відображається список подій, пов'язаних з цим відправленням, а також
основні параметри товарно-транспортної накладної (Передбачувана дата доставки, Вартість
доставки, Вартість доставки післяплати, Статус доставки, інформація про відправника та
одержувача і т.д.). При зміні статусу відправлення, в залежності від подій, статус самої
накладної може змінюватися з "Не відправлено" на "Відправлено", а потім "Доставлено".
При необхідності можна роздрукувати ярлик.
Вар то зазначити, що інфор мація на даній фор мі буде оновлюватися після р уху товар у
з боку Укр пошти.
При необхідності можна видалити відправлення, якщо воно ще не було надіслано. Для
цього використовуйте кнопку Видалити ТТН

, після чого накладна буде видалена з

Торгсофт і Укрпошти.
Також є можливість вручну заповнити поле Номер декларації Укрпошти (Мал. 12)
для відстеження статусу відправлення, створеного не в Торгсофт. Але, якщо за накладною не
було руху, то форма відстеження може бути порожньою. Як тільки буде рух по товару, на
формі покажуть інформацію за накладною.
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На вкладці Видаткова накладна можна також перевірити стан відправлення Укрпошти.
Для цього необхідно вибрати потрібну Вам накладну та натиснути кнопку Відстеження ТТН
Укрпошти (Мал. 15). При натисканні на кнопку відкриється однойменне вікно (див. опис
вище).

Мал. 15 (Версія програми 2020.6.2)

Таким чином, за допомогою додаткової опції Синхронізація з Укрпоштою Ви зможете
формувати товарно-транспортні накладні Укрпошти, роздрукувати ярлики для відправлення,
а також відстежувати стан накладних прямо з Торгсофт.
За допомогою пункту меню Налаштування - Завдання за розкладом можна налаштувати
Масове оновлення статусів ТТН Укрпошти. Налаштування проводиться у вкладці Масове
оновлення статусів ТТН поштових сервісів (Мал. 16).

Мал. 16 (Версія програми 2020.6.2)
Версія 2022
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створюємо завдання оновлення статусів ТТН

Укрпошти, відкриється вікно (Мал. 17), в якому потрібно заповнити наступні параметри:
· Тип поштового сервісу - вказати Укрпошта;
· Час запуску - необхідно вказати час оновлення статусів товарно-транспортної

накладної Укрпошти;
· Тип виконання - за замовчуванням Кожен день;
· Завдання активно - Так / Ні.

Мал. 17 (Версія програми 2020.6.2)

По кожному створеному завданні оновлення статусів ТТН Укрпошти ведеться Лог, в
якому відображається Дата і час виконання завдання, а також Коментар.
У пункті меню Налаштування - Користувачі додана система повідомлень користувачів в
разі виникнення помилок при масовому оновленні статусів Укрпошти. Для створення
повідомлення натисніть кнопку Додати

і у вікні, вибрати Тип повідомлення - Помилка,

а Ініціатор події - Укрпошта і натиснути кнопку Записати, після чого для зазначеного
користувача в разі виникнення помилок при масовому оновленні статусів ТТН Укрпошти на
головній формі програми (або на вкладці Повідомлення ) будуть відображатися відповідні
повідомлення.
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Мал. 18 (Версія програми 2020.6.2)

8.48

Синхронізація з Rozetka.ua
Переглянути відео з налаштування опції можно за посиланням

.

Налаштування об'єкту синхронізації для опції Синхронізація з Rozetka.ua можна
прочитати у розділі

Налаштування об'єкту синхронізації. Вивантаження прайс-листа

(посилання на розділ).
Робота з замовленнями ROZETKA описана в розділі ROZETKA. Робота з
замовленнями (посилання на розділ).
За допомогою додаткової опції Синхронізація з Rozetka.ua Ви зможете налаштувати
роботу Торгсофт з популярним маркетплейсом ROZETKA.
Синхронізація з ROZETKA грунтується на принципі синхронізації через файл.
Продавець надає файл з товарами (далі прайс-лист), а ROZETKA, з інтервалом в одну годину
оновлює дані про ціни та наявність товарів згідно прайс-листу. Дана опція дозволяє
підготувати прайс-лист в форматі XML (YML), який відповідає всім вимогам і
рекомендаціям ROZETKA. У прайс-лист, крім характеристик товару, які необхідно буде
налаштувати один раз відповідно до вимог ROZETKA, автоматично вноситься інформація
про кількість товару та цінах у продавця (за даними програми Торгсофт). Підготовлений
прайс-лист можна буде вивантажувати автоматично, забезпечивши постійне оновлення цін і
наявності товару у продавця, що є однією з вимог ROZETKA.
З усією інформацією, пов'язаною з початком співпраці з ROZETKA, вимогами до
контенту і прайс-листу, можна ознайомитись за посиланням https://sellerhelp.rozetka.com.ua/.
Також рекомендується ознайомитися з розділом поширених запитань.
Пор ада: пр и заповненні анкети, в поле "Чи готові Ви створ ити / надати XML
вивантаження в фор маті YML?" вкажіть ТАК, а поле "Посилання на пр айс" залиште
пор ожнім.
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Після того як з Вами зв'яжеться пр едставник ROZETKA, в ході обговор ення деталей
Вашої співпр аці, повідомте йому, що Ви плануєте викор истовувати можливості
особистого кабінету (API) для фор мування пр айс-листа. Спр ава в тому, що наявність імені
кор истувача і пар оля для доступу до кабінету пр одавця (API) істотно зменшує обсяг
р оботи пр и підготовці товар ів, так як є можливість завантажити дані пр о категор ії,
вир обників і хар актер истики товар ів з сер вер а ROZETKA. Можливо Вам відмовлять у
наданні цих даних до завер шення пр оцедур и підписання договор у (ROZETKA викор истовує
індивідуальний підхід в даному питанні) . Не тур буйтеся, і повідомте пр едставнику
ROZETKA, що в такому випадку Ви підготуєте пр айс-лист тільки для невеликого р яду
Ваших товар ів, а після підписання договор у та отр имання доступу до API доповніть його
усіма товар а, що залишилися.

Технічні вимоги:
Для роботи Майстра налаштувань маркетплейс ROZETKA потрібно SQL Server
2008 або вище і рівень сумісності бази даних встановлений в значення 100 і вище.
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8.48.1 Налаштування об'єкту синхронізації. Вивантаження прайс-листа

Налаштування об'єкту синхронізації
Для настройки об'єкта синхронізації переходимо до пункту меню Склад - Синхронізація
з інтернет-магазином і створюємо об'єкт синхронізації по кнопці Додати

.

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.2)

На формі Об'єкт синхронізації (Мал. 1) на вкладці Загальні вибираємо Категорія Інтернет-магазин, Синхронізація через Rozetka.ua. Далі необхідно заповнити:
· Назва;
· Назва компанії - повне найменування компанії, що володіє магазином. Не

публікується, використовується для внутрішньої ідентифікації (не обов'язкове поле);
· Назва магазину - коротка назва магазину. Не публікується, використовується для

внутрішньої ідентифікації (не обов'язкове поле);
· URL магазину - URL головної сторінки існуючого магазину. Не публікується,

використовується для внутрішньої ідентифікації (не обов'язкове поле);
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· Ім'я користувача - для доступу кабінету продавця (надає ROZETKA, на етапі або

після укладення договору);
· Пароль - для доступу кабінету продавця (надає ROZETKA, на етапі або після

укладення договору);
· Адреса доставки інформації - статичний, відкритий для доступу ресурс в інтернеті,

який не вимагає попередньої авторизації і куди вивантажуватиметься прайс-лист;
· Адреса доставки фотографій - статичний, відкритий для доступу ресурс в інтернеті,

який не вимагає попередньої авторизації і куди будуть вивантажуватися фотографії
товарів;
Звер ніть увагу: в пр оцесі р оботи магазину, адр еса посилання на пр айс-лист повинна
бути статичною і не мінятися. Якщо необхідно змінити р озташування файлу, необхідно
зв'язатися з менеджер ом ROZETKA і надати нову інфор мацію.
· Префікс посилання для фотографій - статична частина url-адреси, до якої буде

додано ім'я файлу фотографії товару Торгсофт. В результаті повинно утворитися
діюче посилання на фото.
Для вивантаження існуючих характеристик товару (заповнених в картці товару)
необхідно додати поле файла синхронізацію на вкладці Файли синхронізації. На формі
редагування Поле файлу синхронізації товарів в поле Тип даних вказати вивантажувати
характеристику, а в поле Назва колонки вказати назву характеристики (параметра
категорії), в яку дані повинні бути вивантажені. В поле Файл синхронізації товарів є
можливість вказати назву файлу прайс-листа. Після виконання синхронізації, посилання для
доступу до прайс-листу буде виглядати як:
[адр еса доставки інфор мації + назва файлу пр айс-листа]
Наприклад, якщо посилання для доступу до ресурсу, зазначеному в полі Адреса
доставки інформації виглядає як http://my-site.ua/assets/rozetka, а ім'я файлу прайс-листа
вказано як MyGoods.xml - то кінцеве посилання для доступу до прайс -Лист буде виглядати
як:
http ://my-site.ua/assets/rozetka/MyGoods.xml
Зверніть увагу: ім'я файлу в кінцевому посиланні повинно вказуватися ідентично
значенню, зазначеному в програмі (чутливе до регістру).
Виконувати настройку полів файлу синхронізації немає необхідності, вся настройка
буде відбуватися за допомогою Майстра настройки маркетплейс ROZETKA.
З описом інших налаштувань вкладок Загальна, Клієнти, Центри обліку, Час
синхронізації, Файли синхронізації можна ознайомитися тут. Варто зазначити, що частина
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налаштувань об'єкту синхронізації, що відповідають за роботу із замовленнями, на даний
момент не мають ефекту і будуть задіяні, коли буде реалізована робота із замовленнями.

Підготовка товару до вивантаження
Для об'єктів синхронізації з ROZETKA на формі Синхронізація з інтернет-магазином
служить дія Майстер налаштування маркетплейс ROZETKA

(Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.2)

Розглянемо майстер настройки маркетплейс ROZETKA на прикладі одного товару.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.2)

. Дія доступна, якщо в настройках об'єкта

Зберегти базу даних ROZETKA

синхронізації зазначено Ім'я користувача і Пароль (є доступ до API). Дана дія зберігає базу
даних ROZETKA в базу даних Торгсофт - зберігається інформація про категорії, виробників і
характеристики товарів ROZETKA. Дана інформація використовується при заповненні
характеристик товарів. Дію необхідно виконати всього один раз, перед першим
використанням майстра налаштувань.
Примітка: повторне виконання даної дії має сенс тільки в разі якщо Ви вважаєте, що
дані застаріли з моменту останнього завантаження. Варто зазначити, що процес
завантаження даних може бути тривалим.
Для заповнення характеристик товару, необхідно перейти до дерева видів товару, що
беруть участь в синхронізації і вибрати вид (або підвид) товару, для якого будемо
заповнювати дані (Мал. 3 (1)).
Нижче, в таблиці Товари, які беруть участь в синхронізації відображається список
товарів, обраного виду.
ВАЖЛИВО! Всі ціни на сайті ROZETKA цілі (без копійок) і вказані в гр ивні. Якщо в
пр айс-листі вказана ціна з копійками - вона буде окр углена на сайті.
Звер ніть увагу: обов'язково ознайомтеся з вимогами ROZETKA до фор мування назви
товар у і вимогами до вказівкою вир обника
В даній таблиці для кожного товару необхідно вказати Назва (Мал. 3 (2)) і Виробник
(Мал. 3 (3)). Дані поля доступні для редагування. У найменуванні необхідно вказати назву
товару, згідно з вимогами ROZETKA. Якщо Ви не впевнені в правильності формування
назви товару, то найпростіше спробувати знайти аналогічний товар на сайті ROZETKA і
подивитися як це зроблено для вже існуючих товарів. Далі необхідно заповнити поле
Виробник (Мал. 3 (3)). За вимогами ROZETKA необхідно вказувати виробника саме так, як
зареєстрований бренд:
ВАЖЛИВО! Значення (вир обник) , вказане в цьому полі, повинно в точності збігатися з
вир обником, зазначеним в назві товар у.
У свою чергу, виробника можна вказати для всього виду товару. Для цього необхідно
вибрати відповідний вид товару в дереві видів товару, що беруть участь в синхронізації і
натиснути кнопку Встановити виробника товару для всього виду товару

(Мал. 3 (7)).

У разі, якщо у виду товару і у його підлеглих видів один виробник, можна скористатися
кнопкою Встановити виробника товару для всього виду товару і його підлеглих видів

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2171

Торгсофт 2022.0.17

(Мал. 3 (8)). При натисканні на кнопку відкриється вікно Бренд-виробник товару
маркетплейс ROZETKA (Мал. 4)

Мал. 4 (Версія програми 2020.6.2)

В даному вікні необхідно написати виробник товару, який повинен вказуватися так, як
прописано виробником і як бренд зареєстрований документально. Це важливо!

Робота з категоріями
Далі необхідно вказати Категорію (Мал. 3 (4)).
Варто зазначити, що колонка Категорія таблиці Товари, які беруть участь в
синхронізації недоступна для редагування. Зв'язок товарів з категорією товарів на сайті
ROZETKA встановлюється через вид товару. Для цього необхідно вибрати відповідний вид
товару і натиснути кнопку Зв'язати вид товару з категорією товару ROZETKA

(Мал.

3 (5)). У разі, якщо у підлеглого виду товару теж така ж категорія, можна використовувати
дію Зв'язати вид товару і всі підлеглі види товару з категорією товару ROZETKA
(Мал. 3 (6)).
ВАЖЛИВО! Необхідно вказувати тільки кінцеву категор ію товар у. Більш детально
пр о те як пр авильно визначити категор ію для товар а можна пр очитати за посиланням:
http s://sellerhelp .rozetka.com.ua/st/p /correct-categories.
При натисканні на дію Зв'язати, відкриється вікно Вибір категорії маркетплейс
ROZETKA (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.6.2)

Залежно від того, чи була збережена база даних ROZETKA, дана форма або буде
містити список доступних маркету категорій, або буде порожній. Якщо дані про категорії
доступні - вибираємо відповідну нашому виду товару кінцеву категорію, за потребою
використовуючи поле для пошуку. Якщо даних про категорії немає - їх необхідно створити!
Для цього доступні дії Додати (F4)

(Мал. 5 (1)) і Додати підлеглий (Ctrl + F4)

(Мал. 5 (2)). Також доступні дії Змінити (F3)

(Мал. 5 (3)) і Видалити (Ctrl + Del)

(Мал. 5 (4)), які доступні тільки для категорій, створених вручну (змінити або
видалити категорію, завантажену з сервера ROZETKA неможливо ). Для додавання категорії
необхідно вказати Назва та Ідентифікатор (ID).
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ВАЖЛИВО! Вказівка пр авильного ID категор ії дуже важливий етап. Як визначити ID
категор ії можна дізнатися за посиланням Вибір пр авильної категор ії.

Мал. 6 (Версія програми 2020.6.2)

Досить створити тільки необхідну Вам кінцеву категорію (без батьківських), але якщо
Ви хочете, можна створити всю ієрархію категорій, що ведуть до кінцевої, для організації та
зручності пошуку в майбутньому. Після створення і вибору необхідної категорії
підтверджуємо вибір натисканням кнопки Вибрати, в результаті чого поточний вид товару
буде пов'язаний з категорією ROZETKA, а всіх товарів цього виду буде встановлено значення
в поле Категорія.
Примітка: бувають ситуації, коли в списку категорій, які були завантажені з сервера
ROZETKA, відсутня інформація про необхідну Вам категорію. В цьому випадку доведеться
використовувати спосіб роботи з категоріями (і параметрами категорії, про це далі) в режимі
без доступу до API (створення даних вручну). ROZETKA постійно вдосконалює якість свого
API, тому подібні ситуації виникають вкрай рідко.

Робота з параметрами категорії
Далі переходимо до заповнення параметрів категорії (характеристики, якими володіють
товари даної категорії; відображаються в картці товару під фото і на вкладці
«Характеристики».). Спосіб роботи з параметрами категорії, аналогічно роботі з
категоріями, залежить від того, чи були збережені дані бази даних ROZETKA чи ні.
Розглянемо сценарій роботи коли дані про параметри категорії доступні (є доступ до API).
Після установки зв'язку виду товару і категорії ROZETKA, в таблицю Параметри категорії
будуть завантажені дані про характеристики, якими володіють товари даної категорії (Мал.
7).
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Мал. 7 (Версія програми 2020.0.0)

Колонка Значення цієї таблиці доступна для редагування. При введенні даних в
колонку Значення ми вказуємо значення для конкретної характеристики конкретного товару
(обраного в таблиці товарів). Даний підхід дозволяє провести індивідуальну настройку
кожного товару.
Звер ніть увагу: деякі пар аметр и відмічені чер воним кольор ом. Дані поля відповідають
фільтр ам категор ії на сайті ROZETKA. Для того, щоб Ваш товар відповідав кр итер іям
пошуку покупця, р екомендується заповнювати значення за даними полях. Для кор ектного
заповнення можна скор истатися інфор мацією з аналогічного товар у на сайті ROZETKA.
ВАЖЛИВО! Ознайомтеся з вимогами ROZETKA до хар актер истик товар у. Напр иклад
одна з вимог - це "Кількість зазначених хар актер истик для товар у - не менше тр ьох."
Пор ада: кількість і якість заповнених хар актер истик безпосер едньо впливає на
р ейтинг і р анжир ування товар ів. Для того, щоб ваш товар був знайдений за всіма
можливими запитами і фільтр ам, його кар тка повинна бути максимально заповнена.
У разі, якщо товари даного виду мають однакові характеристики, можна
використовувати дію Створити і (або) означити параметр для всіх товарів зазначеного
виду товару

(Мал. 3 (9)), щоб прискорити процес заповнення інформації.

При натисканні на дію відкриється вікно Параметр категорії маркетплейс
ROZETKA (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 2020.6.2)

Дана форма працює як для створення, так і для означування параметра.
Звер ніть увагу: не р екомендується створ ювати пар аметр и категор ії, коли є API.
Якщо хар актер истика не пер едбачена в категор ії на сайті ROZETKA - додайте її в
текстовий опис до товар у.
Якщо в поле Назва параметра вказано назву існуючого параметра, то після заповнення
поля Значення параметра, ми означуємо (заповнюємо) параметр для всіх товарів обраного
виду товару. Якщо параметра з вказаною назвою не існує, він буде створений, і, якщо
вказано значення параметра, зазначений.
Аналогічно можна використовувати дію Створити і (або) означити параметр для всіх
товарів зазначеного виду товару і всіх підвидів

(Мал. 3 (10)).

Дану форму можна задіяти для видалення значень по товару. Досить видалити
інформацію в поле Значення параметра і Зберегти.
По дії Видалити всю інформацію для параметра категорії

можна видалити

інформацію про параметр. Використовується, наприклад, для видалення помилково
створених параметрів.
Робота з параметрами категорії в режимі без доступу до API.
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Так як в режимі роботи без доступу до API немає можливості завантажити інформацію
з сервера ROZETKA, завдання ускладнюється. Тепер, після установки зв'язку виду товару з
категорією ROZETKA, таблиця параметри категорії залишиться порожньою і робота по
створенню цих параметрів лягає на користувача. Найбільш оптимальний спосіб зібрати
інформацію про необхідні параметри (характеристики) - це використовувати сайт ROZETKA.
Знаходимо товар з категорії, що нас цікавить, відкриваємо його картку (список
характеристик), копіюємо назви характеристик і створюємо параметри в програмі Торгсофт
використовуючи дію Створити і (або) означити параметр для всіх товарів зазначеного
виду товару

(Мал. 3 (9)) або його аналог для підвидів товару. ВАЖЛИВО!

Пер еконайтеся що були створ ені пар аметр и, що відповідають за фільтр ацію, так як вони
найбільш важливі.
Пр имітка: як Ви бачите, заповнення хар актер истик товар ів в р ежимі р оботи без
доступу до API досить тр удомісткий пр оцес чер ез необхідність р учного створ ення
категор ій і пар аметр ів категор ій. Саме тому, вкр ай бажано отр имати доступ до кабінету
пр одавця (API) на етапі підписання договор у і до надання файлу пр айс-листа. Якщо
ROZETKA відмовляється надати доступ, обговор іть з менеджер ом вар іант, пр и якому Ви
підготуєте пр айс-лист тільки для невеликого р яду Ваших товар ів, а після підписання
договор у та отр имання доступу до API доповніть його усіма залишилися товар ами.
У блоці Опис товару створюємо і редагуємо опис для товару. Доступні стандартні
компоненти для редагування HTML тексту.
Звер ніть увагу, що пр и р оботі з описом, після внесення будь-яких змін, слід натискати
кнопку Збер егти

.

ВАЖЛИВО! Ознайомтеся з вимогами ROZETKA до опису товар у. Напр иклад, в описі
забор онено вказувати:
· посилання на стор онні р есур си;
· ціни і інфор мацію пр о інші товар и;
· інфор мацію пр о додаткові послуги;
· зобр аження або відео;
· інфор мацію пр о доставку і способи оплати;
· контактні дані та інфор мацію пр о магазин;
· відомості, що не відносяться до даного товар у або вир обнику.

ВАЖЛИВО! Для збер ігання хар актер истик товар ів, заповнених за допомогою майстр а
установок мар кетплейс ROZETKA викор истовуються динамічні хар актер истики товар у.
Компанія Торгсофт®
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Не р екомендується р едагування або видалення даних динамічних пар аметр ів безпосер едньо
з кар тки товар у або з кар тки виду товар у так як будь-які зміни цих хар актер истик
безпосер едньо впливають на дані пр айс-листа!

. Необхідно в разі, якщо на вкладці

Перестворити поля файлу синхронізації

Файли синхронізації були внесені зміни, які потрібно скасувати, наприклад, були видалені
необхідні для ROZETKA типи даних.
Змінити налаштування синхронізації

. Для швидкого доступу до налаштувань

поточного об'єкта синхронізації.
Провести аналіз файлу синхронізації

. Дія дозволяє проводити аналіз файлу

синхронізації на коректність заповнення всіх обов'язкових характеристик товарів, що
вивантажуються. Дана дія, як правило, служить інструментом перевірки і виконується перед
вивантаженням файлу (після того, як провели роботу з товарами, вказали характеристики).
При натисканні на дію здійснюється перехід на вкладку Аналіз файлу синхронізації (Мал.
9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.6.2)

На даній вкладці відображена інформація про товари які не пройшли перевірку. По
кожному товару вказані критичні помилки - які обов'язкові поля незаповнені у товару.
Зазначені помилки обов'язково потрібно виправити.
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Зверніть увагу: вивантажувати файл, який містить помилки не має сенсу, так як він
не пр ойде модер ацію контент-відділу ROZETKA.
Для того, щоб перейти до проблемного товару, необхідно вибрати товар і натиснути
кнопку Перейти до товару

(або подвійним кліком миші), після чого, здійснюється

перехід на вкладку Робота з товаром і виділений товар, за яким є помилки.
Звер ніть увагу: цей інстр умент відобр ажає тільки кр итичні зауваження, такі як не
заповненість обов'язкових для заповнення полів. Він не пер евір яє якість заповнення
хар актер истик товар у, опису, відповідність фото товар у вимогам ROZETKA і т.п.
Пор ада: цей інстр умент можна викор истовувати для швидкого пошуку товар ів, які
вимагають заповнення даних.
Якщо таблиця на вкладці Аналіз файлу синхронізації не містить помилок, можна
вважати що Ви закінчили підготовку товарів до вивантаження і приступити до вивантаження
самого прайс-листа!

Ручне вивантаження прайс-листа
Перш за все необхідно ознайомиться з інструкціями ROZETKA по оновленню товарів:
· Синхронізація з прайс-листом відбувається щогодини;
· Автоматично оновлюється тільки ціна і наявність товарів;
· У разі додавання нових товарів, зміни ціни товару в 5 і більше разів, зміни в назві

товару, параметрах, описі або фото, зміни не відобразяться на сайті. Щоб застосувати
ці зміни, повідомте Вашого менеджера про оновлення товарів на e-mail або з
особистого кабінету;
Відповідно, виходячи з вищевказаних інструкцій, ручне вивантаження прайс-листа
може знадобитися тільки в двох випадках:
· первинної передачі прайс-листа на модерацію контент-відділу ROZETKA;
· якщо змінилися товари в раніше пройденому модерацію прайс-листі.

У всіх інших випадках, автоматичне вивантаження прайс-листа (про це трохи пізніше)
подбає про підтримку інформації про ціни та наявність товарів в актуальному стані.
Ручна вивантаження прайс-листа виконується дією Провести синхронізацію з форми
Синхронізація з інтернет-магазином (Мал. 10).
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Мал. 10 (Версія програми 2020.6.2)

Звер ніть увагу: список товар ів синхр онізації, який відобр ажається на фор мі
Синхр онізація з інтер нет-магазином, може відр ізнятися від списку товар ів, які доступні
в майстр і налаштувань мар кетплейс ROZETKA. Це пояснюється тим, що в майстр і
налаштувань доступні товар и тільки з фото, відсутні послуги і товар и, додані в товар ну
гр упу чер ез вкладку "плюс товар и".
Перед виконанням першої синхронізації (передачі прайс-листа на модерацію) необхідно
виконати дію Відзначити всі фото, з метою подальшого вивантаження фотографій всіх
товарів разом з прайс-листом. Якщо необхідно, можна використовувати дію Відзначити
фото для вибіркового вивантаження фотографій зазначених товарів. В результаті виконання
дії Провести синхронізацію відбудеться вивантаження фотографій товарів на адресу,
вказану в полі Адреса доставки фотографій і вивантаження прайс-листа на адресу, вказану
в полі Адреса доставки інформації. Також є дія Зберегти, яка дозволяє зберегти прайс-лист
із зазначенням шляху і опціональним вивантаженням фотографій товарів. Дана дія може
стати в нагоді в разі необхідності предперегляду файлу прайс-листа або для інших цілей.
Після виконання ручної синхронізації рекомендується провести перевірку доступу до
файлу прайс-листа. Відкрийте браузер і вкажіть адресу, за якою передбачається доступ до
прайс-листу. Якщо Ви бачите контент прайс-листа (* .xml файлу) в браузері - то можна
вважати, що вивантаження прайс-листа завершено! Після вивантаження прайс-листа і перед
тим, як повідомити менеджеру про готовність файлу до модерації, проведіть валідацію
прайс-листа, використовуючи спеціальний інструмент наданий ROZETKA. Даний інструмент
дозволяє більш наочно оцінити стан прайс-листа і виявити помилки, які не дозволять йому
пройти модерацію. Якщо інструмент валідації не виявлено товарів з помилками, зв'язуйтеся з
менеджером ROZETKA і повідомляйте про готовність прайс-листа до модерації!

Автоматичне вивантаження прайс-листа
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Ваш прайс-лист пройшов модерацію, і тепер саме час подбати про його постійне
оновлення. Автоматичне вивантаження прайс-листа забезпечується шляхом створення
завдання за розкладом. Для цього в настройках об'єкта синхронізації, на вкладі Час
синхронізації необхідно Додати новий час синхронізації. Для зручності створення декількох
завдань, служить дія Створити інтервал синхронізації. Детальніше про налаштування
вкладки Час синхронізації дивись тут.
Звер ніть увагу: ROZETKA виконує синхр онізацію з пр айс-листом з інтер валом в одну
годину. Вр аховуйте цю особливість пр и створ енні завдань на синхр онізацію.

Обмеження опції Синхронізація з Rozetka.ua:
· Послуги не беруть участі в налаштуванні і синхронізації.
· У налаштуванні і синхронізації беруть участь тільки товари з фото.
· Додавання товарів в товарну групу через вкладку плюс Товари не підтримується

(Товарознавство -

Товарні

групи). Товари,

додані

таким

способом,

не

відображаються в майстрі налаштувань.
· Якщо опція Синхронізація з Rozetka.ua активована безкоштовно в демо-режимі з

обмеженням роботи на 30 днів, то дозволяє включити максимум 10 товарів в прайслист (XML-файл).
8.48.2 ROZETKA. Робота з замовленнями
Робота з замовленнями маркетплейс ROZETKA доступна з версії програми Торгсофт
2020.0.8. Процес обробки замовлень маркетплейс ROZETKA в програмі Торгсофт багато в
чому аналогічний роботі з замовленнями інших існуючих способів синхронізації, коли нові
замовлення завантажуються в режим Замовлення віддаленого клієнта, після чого
відбувається виписка рахунку на замовлення і подальша робота із замовленням відбувається
в режимі Торгівля з випискою рахунку.
Виконання певних дій із замовленням в програмі Торгсофт призводить до зміни статусу
замовлення в кабінеті продавця маркетплейс ROZETKA. Подібна схема роботи із
замовленням дозволяє менеджеру провести обробку замовлення від моменту його
надходження до моменту його завершення виключно в програмі Торгсофт без необхідності
використання кабінету продавця маркетплейс ROZETKA. Можливі ситуації коли все таки
доведеться вдатися до використання кабінету продавця, наприклад, в разі необхідності
змінити товари в замовленні на прохання покупця або для ведення переписки з покупцем
через чат. Зі свого боку, програма Торгсофт подбає про оновлення інформації про
замовлення в разі, якщо раніше завантажене в програму замовлення було змінено в кабінеті
продавця. Загальний принцип взаємодії двох систем зображений на діаграмі (Мал. 1).
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Мал. 1

Технічні вимоги
Для успішної обробки замовлень в програмі Торгсофт необхідно, щоб усі товари з
асортименту інтернет-магазину ROZETKA були вивантажені через файл товарів (прайслист), який згенеровано програмою Торгсофт (майстер налаштування маркетплейс
ROZETKA). Це, в свою чергу, означає, що існуючі інтернет-магазини ROZETKA, на які
товари були завантажені без використання даної додаткової опції, не сумісні для роботи.
Вимоги та рекомендації ROZETKA
Продавцю необхідно ознайомитися з вимогами та рекомендаціями по роботі з
замовленнями. У розділі Обробка замовлення можна ознайомитися з порядком обробки
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замовлення, вивчити скрипт першого дзвінка покупця, дізнатися про умови та обмеження
при обробці замовлення та багато іншого.

Налаштування об'єкта синхронізації
Відр азу вар то зазначити відсутність налаштувань Створ ювати р ахунок пр и
завантаженні замовлення та Д ля товар ів р ахунку бр ати ціни з

на вкладці Загалні.

Відсутність пер шого налаштування пояснюється тим, що за пр ийняття р ішення о
створ енні або замовлення, або р ахунку відповідає сама функція, в залежності від статуса
замовлення, що завантажилось. Відсутність др угого налаштування пояснюється тим, що
однією з вимог ROZETKA є фіксація цін тор ів замовлення. Пр одавець не має змоги змінити
ціни товар ів сфор мованого замовлення. Це в свою чер гу означає, що ціни фор муються по
інфор мації інтер нет-магазина.
На вкладці Клієнти вкажіть параметри пошуку та створення клієнтів. На вкладці
Центри обліку налаштуйте параметри списання та резервування товару. На вкладці Час
синхронізації створіть необхідні інтервали для автоматичного завантаження замовлень.
Мінімальний інтервал завдань - 10 хвилин. Завдання з меншим інтервалом будуть
ігноруватися.
На вкладці Способи оплати потрібно натиснути на дію Завантажити/оновити способи
оплати

, після чого будуть створені два способи оплати Безготівковий та Готівковий

(з налаштування Накладений платіж) (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.0)

Необхідно вказати касу або розрахунковий рахунок для кожного з цих способів оплати
(по кнопці Змінити

або подвійним кліком миші) (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.6.2)

При обробці замовлення, в залежності від вказаного покупцем способу оплати, всі
оплати будуть поступати на реквізити, вказані для відповідного способу оплати. Усі доступні
на

ROZETKA

способы

оплати,

крім

Готівковий,

потрапляють

під

визначення

Безготівковий.

Завантаженні і обробка замовлень
Даний розділ написано в форматі "питання-відповідь" та дає відповіді на найчастіше
задавані питання при роботі з замовленнями ROZETKA в програмі Торгсофт.

Як відбувається обробка замовлень?
Необхідно ознайомитися з інформацією, яка надана в статті Обробка замовлення
довідкового центрі ROZETKA. Ця стаття містить діаграму, яка наочно демонструє
стандартний процес обробки замовлень. Програма Торгсофт інтегрується в процедуру
обробки замовлення, значно спрощуючи цей процес, автоматизуючи установку необхідних
статусів замовлення по мірі того, як оператор веде обробку замовлення в програмі. Таблиця
містить ключові етапи та дії при обробці замовлення в програмі Торгсофт.
Етап\Дія
Надійшло нове замовлення
Завантаження замовлення в Торгсофт
Узгодження деталей замовлення з покупцем

Статус замовлення
Нове
Опрацьовується менеджером
Опрацьовується менеджером
Дані підтверджені. Чекає
Покупець підтвердив замовлення. Виписка рахунку
відправлення
Замовлення готове до відправлення своїм кур'єром.
Створення видаткової накладної із зазначенням
Доставляється
"стан доставки" - "відправлено" без зазначення номеру
декларації (ТТН)
Замовлення готове до відправлення службою
доставки.
Створення видаткової накладної із зазначенням
Передано в службу доставки
"стан доставки" - "відправлено" із зазначенням номера
декларації (ТТН)
Замовлення доставлено в пункт самовивозу своїм
кур'єром. За фактом доставки замовлення в пункт
Очікує в пункті самовивозу
самовивозу змінюємо в видаткової накладної "стан
доставки" на "доставлено"
Замовлення доставлено в пункт самовивозу
службою
доставки. Зміна статусу
відбудеться
автоматично, якщо було вказано номер декларації (ТТН),
Очікує в пункті самовивозу
інакше змінюємо в видатковій накладній "стан доставки"
на "доставлено"
Посилка отримана. За фактом отримання посилки
змінюємо в видатковій накладній "стан доставки" на
Посилка отримана
"отримано"
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На кожному етапі обробки замовлення доступні відповідні статуси для скасування
замовлення (встановлювати статус скасування без повідомлення покупця - непр ипустимо;
поясніть пр ичину скасування замовлення, обговор іть з клієнтом тер міни надходження
необхідного йому товар у або запр опонуйте альтер нативу) . Кінцеві статуси замовлень
(успішні і неуспішні) не підлягають зміні. При необхідності повернути скасоване замовлення
в роботу, його можна продублювати. Якщо протягом 45 днів замовленню не буде
встановлено актуальний статус, він автоматично зміниться на «Посилка отримана». Більше
інформації в статті довідкового центру Статуси замовлення.
Зверніть увагу! Оперативна і своєчасна установка статусу замовлення - важлива
особливість при дотриманні стандартів обслуговування покупця. Покупець має можливість
відстежувати зміни статусу свого замовлення через особистий кабінет або отримувати
повідомлення про зміну статусу замовлення на електронну пошту, через SMS та інші
месенджери.

Що з оплатою замовлення або витратами за доставку?
Етап, на якому відбувається оплата замовлення залежить від зазначеного покупцем
способу оплати замовлення. У разі готівкового розрахунку, оплата відбувається в момент
отримання посилки, після чого транспортна компанія виконує грошовий переказ на рахунок
відправника. У разі безготівкового розрахунку, оплата відбувається перед відправленням
посилки. У програмі Торгсофт, фіксація внесення оплати виконується оператором за фактом
внесення оплати замовником, відповідними діями в режимі Торговля с выпиской счета.
Гроші надходять на реквізити, зазначені для відповідних способів оплат при налаштуванні
об'єкта синхронізації. Витрати за доставку, у разі необхідності, фіксуються створенням
витрати рахунки або витрати накладної в режимі Торговля с выпиской счета.

Як завантажити замовлення?
Завантаження замовлень может бути виконана вручну на формі Документ - Заказ
віддаленого клієнта дією Прийняти замовлення, і автоматично, при спрацьовуванні
завдання за розкладом, створеного на вкладці Час синхронізації при налаштуванні об'єкта
синхронізації.

Завантажуються лише нові замовлення?
Для маркетплейс ROZETKA нове замовлення - це замовлення яке знаходиться в статусі
Нове. Для Торгсофт - це замовлення, яке не було завантажений раніше в програму,
незалежно від його статусу на маркетплейс ROZETKA.
Статус замовлення маркетплейс ROZETKA може приймати значення одного з більш
ніж сорока існуючих статусів, тому замовлення діляться на наступні категорії:
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· нові;
· в обробці;
· доставляються;
· успішно завершені;
· неуспішно завершені.

Програма Торгсофт завантажує всі нові для себе замовлення, які потрапляють під всі
перераховані вище категорії крім "неуспішно завершених".

В моєму інтернет-магазині тисячі замовлень. Всі вони будуть
завантажені?
Принцип за яким програма Торгсофт робить вибірку замовлень, які потенційно
потребують завантаження, наступний:
· Визначається період, який використовується для вибірки замовлень, які потенційно

потребують завантаження. Початкова дата цього періоду - це дата останньої успішної
синхронізації * мінус один день. Кінцева дата цього періоду - це поточна дата.
· Всі замовлення, дата створення або зміни яких потрапляє в цей період і які

знаходяться в завантажуваних категоріях, проходять перевірку на необхідність
завантаження в програму.
· Якщо "тисячі замовлень" задовольняють критеріям, описаним вище - всі вони будуть

завантажені.
* Дата останньої успішної синхронізації - це дата останнього успішного завантаження
замовлень, яка береться з інформації журналу синхронізації (Мал. 4). Успішна
синхронізація - це синхронізація, яка пройшла без критичних помилок. Наприклад, якщо не
вдалося встановити зв'язок з API сервером ROZETKA - це критична помилка. З іншого боку,
якщо при формуванні списку товарів, що завантажується замовлення не вдалося знайти один
з товарів, ця інформація буде записана в журнал синхронізації, а сама синхронізація буде
відзначена як "має попередження", але тим не менше буде вважатися як успішно завершена.
При створенні нового об'єкта синхронізації, журнал синхронізації порожній. У цьому
випадку дата останньої успішної синхронізації - це дата виконання першого завантаження
замовлень.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2187

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 4 (Версія програми 2020.0.9)

Де я можу знайти завантажене замовлення?
В режимі Документ - Заказ віддаленого клієнта або в режимі Документ - Торгівля з
випискою рахунку. Це залежить від статусу замовлення на момент його завантаження. Якщо
в результаті ручного завантаження замовлення були завантажені замовлення, то на формі
Події при синхронізації відображається інформація про номер завантаженого замовлення і
режим, куди він був завантажений. При завантаженні замовлень завданням за розкладом,
створюється глобальне повідомлення з назвою об'єкта синхронізації, для якого було
виконано завантаження замовлень і кількістю завантажених замовлень. Також інформацію
про завантажені замовлення можна знайти в журналі синхронізації.
Статус замовлення

Режим

Новий

Замовлення віддаленого клієнта

Обробляється

Замовлення віддаленого клієнта

менеджером
Дані підтверджені
Очікує відправлення
Передано

в

доставки
Доставляється

службу

Торгівля з випискою рахунку (лише рахунок)
Торгівля з випискою рахунку (рахунок та видаткова
накладна)
Торгівля з випискою рахунку (рахунок та видаткова
накладна)
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Торгівля з випискою рахунку (рахунок та видаткова
накладна)
Торгівля з випискою рахунку (рахунок з повною
передплатою та видаткова накладна

Чи можу я змінити замовлення через кабінет продавця ROZETKA?
Так. Якщо в результаті узгодження деталей замовлення з покупцем з'ясується, що
потрібно редагування замовлення, єдиний спосіб зробити це - кабінет продавця. Якщо
відредагований замовлення вже було завантажено в програму Торгсофт, то при наступній
синхронізації або виписці рахунку дане замовлення буде ре-синхронізовано і всі зміни в
замовленні будуть завантажені.
Звер ніть увагу! Зміна статусу замовлення чер ез кабінет пр одавця після р едагування
замовлення може пор ушити пр оцес р е-синхр онізації р аніше завантаженого замовлення. В
цілому, якщо замовлення вже було завантажено в пр огр аму Тор гсофт, не р екомендується
змінювати статус цього замовлення чер ез кабінет пр одавця без кр айньої на це
необхідності. В іншому випадку, пр и складних маніпуляціях статусом замовлення чер ез
кабінет пр одавця, не виключені ситуації р е-синхр онізації стану замовлення в двох системах.

Не можу додати або видалити товар із замовлення. Чому?
На даний момент, можливості API сервера ROZETKA для редагування товарів
замовлення дуже обмежені і не дозволяють в повній мірі реалізувати можливість
редагування товарів замовлення в програмі Торгсофт. У зв'язку з цим всі дії в програмі
Торгсофт, спрямовані на редагування товарів замовлення або рахунки, створеного в
результаті завантаження замовлення ROZETKA, заблоковані. Редагування замовлення
необхідно виконувати через кабінет продавця. Немає необхідності видаляти раніше
завантажене замовлення в програмі Торгсофт якщо його було змінено через кабінет
продавця, так як при подальшої синхронізації або виписці рахунку дане замовлення буде ресинхронізовано і всі зміни в замовленні будуть завантажені.

Відмінилося замовлення! Чому?
Якщо раніше завантажене замовлення було скасовано через кабінет продавця, то при
наступній синхронізації таке замовлення буде скасовано в програмі Торгсофт, при цьому
користувачу буде відображено інформаційне повідомлення про факт скасування замовлення.
Якщо на таке замовлення було нараховано, то в повідомленні також буде вказано номер і
дата пов'язаного з замовленням рахунку. Подібним чином відбувається скасування
замовлення при спробі виписки рахунку. У момент виписки рахунку відбувається ресинхронізація замовлення, щоб забезпечити актуальність даних. Якщо з'ясується що
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замовлення, за яким відбувається виписка рахунку, було скасовано через кабінет продавця
або адміністраторами ROZETKA, то таке замовлення буде скасовано, а створення рахунку
буде перервано.

Пропав або з'явився товар в замовленні! Чому?
Якщо раніше завантажене замовлення було відредаговано через кабінет продавця, то
при наступній синхронізації відбудеться ре-синхронізація такого замовлення, в результаті
чого, в замовленні, а точніше в списку товарів замовлення, можливі зміни (змінити інші дані
в замовленні, крім товарів замовлення, неможливо в принципі). Якщо такі зміни будуть
виявлені, список товарів замовлення в програмі Торгсофт буде відповідно оновлено. Про всі
зміни в списку товарів замовлення (зміна кількості, ціни, видалення існуючих або додавання
нових товарів) користувачеві повідомляється через форму Події при синхронізації. У разі
необхідності, ця інформація завжди доступна в журналі синхронізації.

"Додатковий товар" та "Доставка" в переліку товарів. Що це?
"Додатковий товар" - це спеціальний товар-послуга, який додається до списку товарів
замовлення в разі використання продавцем додаткового продажу. Продавець використовує
цю можливість в разі, коли в діалозі з покупцем була досягнута домовленість про продаж
додаткового товару або послуги, якої немає в асортименті магазину на сайті ROZETKA.
"Доставка" - це спеціальний товар-послуга, який додається до списку товарів
замовлення в разі наявності в замовленні товарів, що мають фіксовану вартість доставки.
Продавець може запропонувати три способи оплати доставки товарів:
· Безкоштовно - доставка покупцю проводиться за рахунок продавця;
· Оплата «за тарифам перевізника» - оплачує покупець при отриманні посилки,

вартість розраховує компанія перевізник в залежності від об'ємної ваги посилки і
дальності відправлення;
· Фіксована вартість доставки - індивідуально для кожного товару вказується точна

вартість доставки в гривнях, яка буде додана в замовлення покупця. У цьому випадку
покупець платить Вам за доставку одночасно з оплатою за товар. Ви, як відправник,
самостійно платите за послуги транспортної компанії.
Перші два способи оплати доставки говорять самі за себе. Третій спосіб оплати
доставки якраз є тим випадком, коли в замовленні з'являється товар-послуга "Доставка", ціна
якого дорівнює сумі вартості фіксованого доставки всіх товарів замовлення. Більш детальну
інформацію читайте в статті “доступні способи доставки”.

Як змінити статус замовлення?
Зміна статусу замовлення відбувається автоматично при виконанні певних дій в
програмі Торгсофт. Винятком є переведення замовлення в статуси "Обробляється
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менеджером (не вдалося зв'язатися 1-ий раз)" і "Обробляється менеджером (не вдалося
зв'язатися 2-ий раз)" які встановлюються вручну, з форми Статус замовлення маркетплейс
ROZETKA, доступною при виконанні дії Скасувати замовлення на формі Замовлення
віддаленого клієнта. Не дивлячись на те, що дія, яка викликає форму Статус замовлення
маркетплейс ROZETKA називається Скасувати замовлення, переведення замовлення в
один з двох перерахованих вище статусів не скасовує замовлення!
Нижче перераховані всі дії які призводять до автоматичної зміни статусу замовлення.
Послідовність дій відображає стандартну процедуру обробки замовлення.
Дія

Вихідний статус

Завантаження замовлення

Новий

Виписати
рахунок
віддаленого клієнта)

(Замовлення

Оброблюється
менеджером

Новий статус
Оброблюється
менеджером
Дані
підтверджені. Чекає
відправлення

Створення видаткової накладної з
встановленням
стану
доставки
на
Дані
підтверджені.
Передано
в
"Відправлено" та зазначенням номеру
Чекає відправлення
службу доставки
декларації (ТТН) (Торгівля з випискою
рахунку)
Створення видаткової накладної з
встановленням
стану
доставки
на
Дані
підтверджені.
Доставляється
"Відправлено" та без зазначення номеру Чекає відправлення
декларації (ТТН)
Редагування видаткової накладної зі
Передано в службу
Очікує
в
зміною стану доставки на "Доставлено"
доставки
або
пункті самовивозу
(Торгівля з випискою рахунку)
Доставляється
Редагування видаткової накладної зі
Очікує
в
пункті
Посилку
зміною стану доставки на "Отримано"
самовивозу
отримано
(Торгівля з випискою рахунку)
Також потрібно розуміти, що послідовність дій, що призводять до зміни статусу
замовлення, строго не контролюється. Наприклад, якщо ми обробляємо замовлення і
заздалегідь відомо, що посилка на замовлення вже була отримана, то при створенні
видаткової накладної можна відразу ж встановити значення "Отримано" в поле "Стан
доставки", що призведе до встановлення статусу замовлення "Посилка отримана".
Зверніть увагу! Установка статусу замовлення "Посилка отримана" є остаточною дією,
яку не можливо скасувати! Замовлення буде переміщений в категорію "успішно завершені",
а зарезервована на замовлення комісія буде списан остаточно.

Як відмінити замовлення?
Замовлення можно відмінити в режимі Документ - Замовлення віддаленого клієнта,
виконавши дію Відмінити замовлення. В режимі Документ - Торгівля з випискою рахунку

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2191

Торгсофт 2022.0.17

на вкладці Рахунок для таблиці Контакти рахунку доступна дія Статус замовлення
ROZETKA, яке має аналогічне призначенням. При виконанні вищевказаних дій, відкриється
форма Статус замовлення маркетплейс ROZETKA, на якій можна побачити поточний
статус замовлення, вказати один із доступних для замовлення статусів скасування і, при
необхідності, вказати коментар менеджера. Також, дану форму можна використовувати для
додавання коментарів менеджера без зміни статусу замовлення. Для цього достатньо
залишити поле Новий статус порожнім, вказати коментар менеджера і натиснути Записати.
Список доступних для скасування замовлення статусів залежить від поточного статусу
замовлення. Наприклад, для замовлення в статусі "Обробляється менеджером" є близько
двадцяти статусів скасування, а для замовлення в статусі "Чекає в пункті самовивозу" всього
два - "Відмовився від товару" і "Не забрав посилку".
Зверніть увагу! Скасування замовлення є остаточною дією, яку не можливо скасувати!
Замовлення буде переміщено в категорію "неуспішне завершення" і єдиний спосіб повернути
замовлення в обробку - це відновлення замовлення.

Що відбудеться якщо я видалю замовлення в Торгсофт? Замовлення
буде скасовано??
Ні. Видалення замовлення не скасовує замовлення в кабінеті продавця. Не дивлячись на
це, в більшості випадків у Вас не повинно бути причин видаляти раніше завантажене
замовлення в програмі Торгсофт. Якщо ж Ви все таки вирішили видалити замовлення, то
потрібно розуміти наслідки. При видаленні всієї інформації про замовлення (рахунок,
виставлений по цьому замовленню, і саме замовлення) і подальшому завантаженні
замовлень, в разі якщо дане замовлення потрапляє у вибірку замовлень для завантаження,
програма Торгсофт розцінить це замовлення як "нове" і знову виконає його завантаження.
Дану технічну особливість можна використовувати для виправлення "складних" ситуацій при
обробці замовлення в програмі Торгсофт. Наприклад, редагування замовлення доступно
тільки для замовлень, які знаходяться в статусі "Обробляється менеджером". При виписці
рахунку на замовлення, статус цього замовлення змінюється на "Дані підтверджені. Чекає
відправлення ", що унеможливлює редагування замовлення. Раптом з'ясовується що
покупець помилився і просить внести зміни в замовлення перед його відправленням
Виправити цю ситуацію можна двома способами. Перший - це скасувати поточне
замовлення, вказавши найбільш відповідний статус скасування і залишивши пояснення
скасування замовлення коментар менеджера, після чого відновити замовлення, внести
необхідні коректування і завантажити відновлене (технічно - це нове замовлення) в програму
Торгсофт. Другий спосіб - це "відкотити" статус замовлення. Для цього необхідно видалити
всю інформацію про замовлення з програми Торгсофт (рахунок і замовлення), перейти в
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кабінет продавця і змінити статус замовлення на "Обробляється менеджером", внести
коригування в товари замовлення, завантажити замовлення в програму Торгсофт і
продовжити стандартну процедуру обробки замовлення.

8.49

Підключення програмного РРО
Для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) необхідно

зайти на офіційний інформаційний ресурс кваліфікованого постачальника електронних
послуг інформаційно-довідкового департаменту ДПС acskidd.gov.ua і виконати всі дії,
описані в ролику (посилання).
Далі потрібно зареєструвати ПРРО в своєму особистому кабінеті фіскальної служби
(F/J 1316604 Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій
(Форма №1-ПРРО)), а при необхідності, зареєструвати там ще своїх співробітників (F/J
1391802Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених
сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО (Форма №5-ПРРО)).
З версії програми 2022.0.16 зареєструвати господарську одиницю, програмний РРО та
касирів можна прямо з програми Торгсофт. Докладніше читай тут.
Для додавання ПРРО в програму Торгсофт необхідно активувати додаткову функцію
Підключення програмного РРО на ту кількість робочих місць, де будуть використані
реєстратори Після активації опції в меню Налаштування стане доступним пункт
Програмний РРО.
В поле Каталогу розміщення криптографічних бібліотек необхідно вказати шлях
розміщення криптографічних бібліотек, які поширюються в складі ПО "Користувач ЦСК-1",
яке необхідно встановити на Ваш комп'ютер, після чого вказати шлях до каталогу даної
програми (шлях установки за замовчуванням C: \ Program Files (x86) \ Institute of Informational
Technologies \ Certificate Authority-1.3 \ End User). Звер ніть увагу! Необхідно надати доступ
всім кор истувачам до папки End User. При вказівці каталогу виконується перевірка
існування всіх необхідних файлів бібліотек, і якщо який-небудь з цих файлів не знайдено,
установка каталогу буде перервана. Програму можна завантажити з сайту розробника АТ
"ІІТ". Пряме посилання на завантаження.
Заходимо в даний пункт меню. При натисканні на кнопку Додати
форма Програмний РРО (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2022.0.9)

Дані необхідно брати з Вашого особистого кабінету фіскальної служби.
Поле Найменування - не обов'язковий параметр, служить для більш зручної
ідентифікації ПРРО при подальшому використанні (у списках і аналітики для ідентифікації
ПРРО використовується зв'язка полів Найменування і Фіскальний номер РРО).
Ознака Використання служить для розмежування ПРРО, які використовуються в
звичайному Торгсофт і в мобільному додатку. На поточний момент використовувати один
ПРРОі в мобільному додатку і в звичайному Торгсофт неможливо (у списках в Торгсофт
відображаються тільки активні ПРРО і ПРРО не для мобільного додатка).
При натисканні на кнопку

, вказуємо файл приватного ключа. Важливо! Папку з

ключем потрібно помістити в папку з програмою, напр иклад, C: \ TORGSOFT \ PROGRAM \
Keys \ Мир ний Олександр Максимович \ Key-6.dat.
Нижче вказуємо адресу центру сертифікації ключів, яка видала вам електронний
підпис, пароль від електронного підпису, а також кількість чеків для офлайн режиму (за
замовчуванням 2000, але при необхідності, Ви можете залишити заявку в фіскальну службу
для зміни на іншу кількість, а потім поміняти в програмі Торгсофт).
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Адреса центру сертифікації ключів автоматично визначається при вказівці файлу
приватного ключа. При необхідності її можна змінити. Кнопка Виконати пошук АЦСК
автоматично шукає адресу сервера АЦСК, який видав сертифікати для даного приватного
ключа.
· key-6.dat - acskidd.gov.ua
· * .zs2 - uakey.com.ua - ключ АЦСК ТОВ "Україна", робота повністю аналогічна

роботі з ключами формату key-6.dat і не вимагає додаткових дій з налаштування;
· * .jks - acsk.privatbank.ua - ключ АЦСК "ПРИВАТБАНК", робота відбувається

наступним чином:

Шфайл формату * .jks є контейнером, тобто може містити більше одного ключа. З цієї
причини, кожен ключ в контейнері має псевдонім (назву).

Ш при вказівці файлу * .jks в поле Файл приватного ключа на формі редагування
Програмний РРО відбувається зчитування ключів в складі контейнера (пароль
ключа не потрібен на цьому етапі). Для вибору приватного ключа використовується
поле Ключ, яке доступне тільки якщо вказано і успішно зчитаний * .jks файл.

Ш після вибору приватного ключа необхідно вказати пароль ключа. Всі ключі в складі
контейнера мають "загальний" пароль, який відомий власнику ключа.

Ш завантаження сертифікатів відкритого ключа виконується автоматично.
При активації налаштування Режим тестування, програмний РРО перейде у
відповідний режим (включення/виключення даного режиму можливе коли на пРРО закрита
зміна). Усі чеки, які відправляються в тестовому режимі, не є фіскальними, не дивлячись на
наявність в таких чеках фіскального номера. В друкованих шаблонах тестових чеків пРРО
замість текста "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" відображається текст "ТЕСТОВИЙ НЕФІСКАЛЬНИЙ
ЧЕК".

Також можна встановити початковий номер чека по кнопці

(при правильно

заповнених даних на формі, реєстратор отримує номер чека з сервера. Це зручно в тому
випадку, якщо якісь чеки пробивалися через цей ПРРО не в цій базі даних). Зберігаємо
доданий ПРРО по кнопці Записати.
Д овідка. Забор онено вносити будь-які зміни в ПРРО (на фор мі р едагування) , якщо він
знаходиться в офлайн р ежимі. Якщо ПРРО пер еведено в статус "Не діє", то з ним більше
не можливо пр оводити опер ації та забор онені з ним будь-які дії на фор мі Налаштування
пр огр амного РРО.
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За допомогою дії Вибір господарської одиниці

можна виконати "швидку

настройку" програмного РРО. Для виконання дії необхідно щоб був зазначений Файл
приватного ключа і Пароль. При натисканні на дію відкривається вікно Господарські
одиниці зі списком господарських одиниць і зареєстрованих на цю одиницю програмних
РРО, до яких має доступ поточний ключ (сертифікат відкритого ключа був зареєстрований
фіз/юр особою подачею форми J/F 1391801). Після вибору господарської одиниці
відбувається автоматичне заповнення основних полів форми Програмний РРО.
Нижче для кожного ПРРО потрібно заповнити список податків, які будуть на ньому
застосовуватися. Натиску Додати, відкривається форма Податок (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.1)

Можна додати два типи податку: ПДВ і Акциз. Вказуємо наступні дані:
· Код податок;
· Найменування податку - позначення для користувача;
· Літерне позначення - одна буква кирилицею;
· Відсоток податку - відсоток, відповідно до діючого законодавства;
· Ознака податку, який не включено до вартості вказувати як Ні;
· Тип податку в Торгсофт - вибрати відповідний тип податку, ПДВ або Акциз.

Далі потрібно встановити Тип оплат (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2020.0.14)

Можна вказати наступні форми оплат Готівкова, Безготівкова, Передплата та
Кредит.
За допомогою кнопки Автозаповнити

можна автоматично заповнити відповідні

записи податків і типів оплат. Рекомендується! Перед застосуванням даної дії щоб не було
старих записів.
Після вищеописаних налаштувань, переходимо до пункту меню Налаштування Параметри - Чек в налаштуваннях фіскального реєстратора для поточного робочого місця
потрібно вибрати Тип фіскального принтера - Програмний РРО, а потім зі списку вибрати
потрібний ПРРО і Записати.
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Мал. 4 (Версія програми 2022.0.5)

Якщо банківський термінал не підключений до Торгсофт за допомогою додаткової
опції Підключення банківського терміналу, а потрібно вивести на чек пРРО інформацію про
оплату банківським терміналом, активуйте налаштування Передавати оплату банківським
терміналом (Мал. 4 (3)), а потім - Запитувати параметри оплати банківським
терміналом (4 (4)).
Покупець проводить оплату через банківський термінал, друкується чек.
Під час оплати реалізації активуйте налаштування Безготівковий розрахунок і
натисніть Оплатити, з'явиться вікно Параметри оплати банківським терміналом.
На форму параметрів внесіть значення оплати терміналу відповідно до чека та
натисніть Прийняти (Мал. 4а).
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Мал. 4а

Якщо опцію Підключення банківського тер міналу підключено, але з будь-яких пр ичин
тер мінал

не підключений

до

Тор гсофт,

пр и

оплаті

товар у

вимкніть

галочку

Викор истовувати зв'язок із банківським тер міналом, після чого з'явиться вікно для
введення пар аметр ів оплати тер міналом.
Під час др уку чека, на фор мі Пр огр амний РРО - вкладка Аналітика з пр огр амним
РРО чек міститиме інфор мацію сліп-чека, якщо оплата пр овадилася з викор истанням
банківського тер міналу. Також сліп-чек відобр ажатиметься у таблиці Тип оплати на
вкладці Аналітика з пр огр амним РРО для безготівкової оплати з викор истанням
банківського тер міналу.
Для того, щоб всі зміни вступили в силу, перезапускаємо програму, і поточне робоче
місце буде проводити фіскальні чеки через вказаний ПРРО.

Дії, які доступні для ПРРО:
· Відкриття зміни - перше відкриття зміни завжди має бути в онлайн режимі, так як

в цьому процесі ми отримуємо дані для для роботи в офлайні.
· Надрукувати Z-звіт - друк Z-звіту, який і закриває зміну. Z-звіт бажано робити в

кінці робочого дня;
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· Проведення реалізацій, повернень (повернути можна тільки товари продані через

цей ПРРО і повернення можливе тільки в онлайн режимі), службові внесення і
вилучення грошей з каси.
Якщо увімкнено налаштування Автоматично надсилати копію чека та заповненого
номера телефону в картці клієнта, галочка для відправлення повідомлення на телефон буде
проставлятися автоматично.
Налаштування Передавати інформацію про оплату банківським терміналом
(відповідає за друк сліп-чеку у складі фіскального чека). Якщо вона включена, то інформація
про оплату банківським терміналом у частині параметрів Платіжна система та Код
транзакції буде передана у XML документ для ПРРО у розділ:
<PAYSYS>
- <ROW ROWNUM="1">
- <!-- Найменування платіжної системи (текст)
-->
<NAME>Пр остір </NAME>
- <!-- Ідентифікатор тр анзакції, що надається еквайр ом та ідентифікує опер ацію в
платіжній системі (128 символів)
-->
<ACQUIRETRANSID>12121212121212121212</ACQUIRETRANSID>
</ROW>
</PAYSYS>
та виведена друк.
Для того, щоб товар можна було реалізовувати через фіскальний реєстратор, в
програмі Тор гсофт необхідно, щоб товар належав до гілки дерева товарів (Товарознавство
- Вид товару), у якій встановлена ознака "Фіскальний", "Обкладається ПДВ" - відповідає
за присутність ПДВ в чеку. Деякий товар не обкладається ПДВ (наприклад, підгузники),
можна цю галочку там не ставити (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.4.6)

При змішаному режимі на формі Оплата у лівому верхньому куті з'являється квадрат
(Мал. 6): при запуску програми за замовчуванням встановлено зелений – всі фіскальні
товари проведуть через фіскальний реєстратор (фіскальний чек), не фіскальні – через
звичайний принтер чеків (товарний чек). Червоний – всі товари проведуть через не
фіскальний принтер чеків. Для запам'ятовування квадратика (наприклад, щоб при оплаті
завжди був червоний), потрібно натиснути CTRL+F12 (після того, як перейшли на червоний
квадрат), відповідно при наступній оплаті буде встановлено квадрат того кольору, який Ви
"запам'ятали" у попередній оплаті за допомогою клавіш CTRL+F12. Тобто. оплачуєте товар.
Відкривається форма Оплата, за замовчуванням буде зелений квадрат (фіскальні товари на
реєстратор, нефіскальний - на принтер), натискаєте F12 (перемикається на червоний
квадрат), потім CTRL+12 і при наступній оплаті буде встановлений червоний квадрат.
Зверніть увагу, що при перезапуску програми, запам'ятовувати вибір потрібно буде заново,
тобто спочатку буде встановлений зелений квадрат.
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Варто зазначити, що при безготівковій оплаті це не працює, безготівкова оплата
завжди йде на фіскальний реєстратор.

Мал. 6 (Версія програми 2020.4.6)

Зв'язок програмного РРО з підприємством
При друку чека на ПРРО буде враховуватися підприємство документа, але якщо
оплата відбувалася по розрахунковому рахунку, у якого зазначено підприємство, то буде
враховуватися саме підприємство розрахункового рахунку, а підприємство документа ігноруватися.
Зв'язати прро з підприємством можна двома способами:
1. Для кожного робочого місця можна встановити зв'язок будь-якого ПРРО з будьяким підприємством у відповідній таблиці ПРРО робочого місця для підприємства
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на формі налаштувань робочого місця (Мал. 7). При натисканні на кнопку Додати
відкриється однойменне вікно, в якому потрібно вказати ПРРО і підприємство.
Можна пов'язати ПРРО з підприємством, зв'язати одне ПРРО з декількома
підприємствами - неможливо і навпаки.
2. На формі редагування Підприємство на вкладці Програмний РРО можна вказати
для даного підприємства конкретний ПРРО (Мал. 5).

Мал. 7 (Версія програми 2020.6.0)

Перед друком чека на ПРРО, визначається підприємство, для якого друкується чек.
Якщо вдалося визначити ПРРО за підприємством першим способом, то його і
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використовуємо. Якщо першим способом не вдалося визначити ПРРО, то намагаємося
визначити ПРРО по підприємству способом 2). Якщо другим способом не вдалося визначити
ПРРО, то використовуємо ПРРО встановлене за замовчуванням для даного робочого місця.
На формі введення оплати за реалізацією (і в інших місцях, де використовується ця
форма для введення оплати) є можливість міняти підприємство оплати і підприємство
складського документа, якщо це новий складський документ, а не викликаний на
редагування, і якщо не встановлена настройка Знімати товар зі складу при додаванні його
в реалізацію. Якщо в налаштуваннях встановлена обов'язковість підприємства для
складських і фінансових документів, то не відображається кнопка очищення підприємства, і
потрібно

обов'язкове

його

заповнення

при

введенні

оплати.

За

замовчуванням

встановлюється підприємство встановлене в документі, який ми збираємося оплатити (Мал.
8).

Мал. 8 (Версія програми 2020.6.0)
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У звичайній ситуації змінювати підприємство при оплаті немає необхідності, але
якщо є необхідність надрукувати цю реалізацію на іншому ПРРО, то шляхом зміни
підприємства оплати ми можемо надрукувати чек на іншому ПРРО, яке пов'язане саме з цим
підприємством. ВАЖЛИВО! Зміна підприємство при оплаті не впливає на ПРРО, якщо
оплата йде по розрахунковому рахунку, який пов'язаний зі своїм підприємством, за яким
можна визначити ПРРО (можливість вибирати ПРРО на якому буде надрукований
фіскальний чек безпосередньо в момент оплати). Для всіх обмежених ролей за
замовчуванням можливість змінювати підприємство при оплаті відключена, регулюється
налаштуванням Дозволено змінювати підприємство при оплаті реалізації в пункті меню
Налаштування - Параметри - Роль - Реалізація.
Якщо на одному робочому місці для різних підприємств зареєстровані свої ПРРО, то
при друку службових чеків на ПРРО (відкриття зміни, z-звіт, внесення і вилучення готівки)
необхідно буде вибрати на якому саме ПРРО виконати дану операцію. Так само буде вибір
ПРРО, якщо на даному робочому місці працювали з декількома ПРРО протягом робочого
дня.

Мал. 9

На вкладці Аналітика програмного РРО (Мал. 10) можна переглядати перелік
чеків за активними ПРРО використовуючи фільтри:
· Період чека;
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· Центр обліку на якому була створена реалізація, повернення або рахунок, з яким

пов'язаний фіскальний чек;
· Тип документа фіскального чека;
· Створено (в офлайні або онлайні);
· Відправлено (чи був зареєстрований чек в податковій).

Мал. 10 (Версія програми 2020.6.0)

Таблиця Чек містить наступну інформацію про чек для обраного ПРРО:
· Місцевий номер документа - в колонці відображається два стану: в якому режимі

створений чек (офлайн або онлайн) і чи був відправлений чек на сервер податкової.
· Дата і час створення чека;
· Тип документа;
· Документ в Торгсофт - з якою реалізацією, поверненням або рахунком пов'язаний

рахунок;
· Фіскальний номер документа;
· Номер чека для повернення (фіскальний номер реалізації, за якою робилося

повернення);
· Центр обліку (на якому створювалася реалізація, повернення або рахунок);
· ПІБ касира;
· Номер офлайн сесії (якщо чек був створений в офлайні);
· Підсумкова сума (для чеків реалізації, повернення, внесення і вилучення готівки);
· Внесено грошей (скільки було внесень грошей по Z-звіту);
· Вилучено грошей (скільки було вилучень грошей по Z-звіту).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2206

Для таблиці Чек є дія Друк для повторного друку чека з можливістю попереднього
перегляду.
Праворуч від чеків розташована таблиця з переліком офлайн сесій, які були на
обраному ПРРО. Якщо в панелі фільтрів встановити галочку Фільтрувати за офлайн
сесією, то будуть відображатися тільки чеки, які відносяться до обраної офлайн сесії.
Важливо! Перелік офлайн сесій буде формуватися тільки після оновлення програми, старі
офлайн сесії там відображатися не будуть.
У нижній частині вкладки відображаються таблиці:
· Товар чека (перелік товарів чеків, якщо такі є);
· Податок (перелік податків по чеку, для Z-звітів заповнюється ще й колонка Тип, в

якій зазначено по реалізації або поверненню цей рядок);
· Тип оплат (перелік оплат за чеком, для Z-звітів заповнюється ще й колонка Тип, в

якій зазначено по реалізації або поверненню цей рядок).
Однією з особливостей програмного РРО є можливість друкувати фіскальні чеки на
не фіскальному принтері. Всі чеки (відкриття зміни, реалізація, повернення, внесення і
видача готівки, z-звіт) автоматично друкуються на принтері друку чеків, якщо він
встановлений. Необхідно в пункті меню Налаштування - Вибір принтерів в Нефіскальний
чек - Друкувати на принтері вибрати потрібний принтер. Пр имітка. Автоматично
шаблони документів налаштовані під 80 мм, пр и необхідності їх вид можна налаштувати
чер ез меню Налаштування - Налаштування шаблонів др уку (Мал. 11) .
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Мал. 11 (Версія програми 2020.0.14)

За замовчуванням, на всіх чеках друкується QR-код (Мал. 12). Якщо для чеків
реалізації або повернення його просканувати, то в ньому буде зашифроване посилання на
сайт фіскальної служби для перевірки даного чека, перейшовши за яким (якщо чек був
відправлений раніше в податкову), по ньому відобразиться інформація.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Додаткові функції

2208

Мал. 12

Важливо! Якщо в Торгсофт використовується ПРРО, то національною валютою
повинна бути тільки Гривня! ПРРО працює тільки з гривнею. Якщо нац.валюті встановлено,
наприклад, Долар, то при оплаті товару в цій валюті, або за еквівалентною ціні (або за
допомогою додаткової функції Багатовалютні продажі) в Гривні, на фіскальному чеку
друкується та сума, що відповідає національній валюті. Наприклад, нац.валюта Долар, ціна
товару 50 $, еквівалентна ціна 1400 грн. При внесенні оплати за товар в грн, на фіскальному
чеку друкується сума в 50. А оскільки ПРРО працює тільки з Гривнею, то у фіскальній
службі вважається, що за товар було внесено 50 грн.

Особливості роботи в офлайн режимі
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В процесі роботи, якщо зв'язок з фіскальним сервером пропав, то ПРРО перейде в
офлайн режим автоматично. Це буде видно на чеку, і фіскальний номер чека буде складатися
з трьох чисел: номер офлайн сесії, порядковий номер документа в офлайн сесії та контрольне
число. Кожні 10 хвилин, якщо ПРРО знаходиться в офлайн режимі, відбувається перевірка
зв'язку з фіскальним сервером. Якщо зв'язок відновлено, то відбувається передача пакета
даних з переліком офлайн документів, створених за офлайн сесію і ПРРО переходить в
режим роботи - онлайн.
Повернення можна робити тільки онлайн. Якщо під час офлайн сесії користувач
спробує зробити повернення, то програма спочатку спробує відновити зв'язок з сервером.
Якщо це не вдасться, то видасть повідомлення, що повернення неможливе.
Тривалість однієї офлайн сесії не може бути довше 36 годин, а загальна кількість
годин офлайн сесій за місяць не може бути більше 168. При перевищенні допустимих
значень офлайн годин або чеків, користувачеві будуть видані відповідні повідомлення, в цих
випадках перш ніж продовжувати роботу необхідно чекати відновлення зв'язку з сервером.
Пр и відобр аженні помилок Пер евищено максимальний час поточної офлайн сесії,
Пер евищено максимальний час р оботи офлайн на місяць або Д осягнуто максимум чеків
в офлайн р ежимі додана можливість відр азу ж пер евести пр огр амний РРО в онлайн. Якщо
пер ехід в онлайн вдасться, то буде надр уковано фіскальний чек, а якщо ні - чек надр уковано
не буде.

Робота ПРРО в Торгівлі з випискою рахунку
В Налаштування - Параметри - Чек в поле Умови друку чека в Торгівлі з
випискою рахунку додані два нових значення (Мал. 13 (1)):
· Пропонувати друк
· Друк чека завжди

Варто зазначити, що дані умови друку чека використовуються для ПРРО і
фіскального реєстратора Атол. Встановлювати ці значення при роботі з іншими фіскальними
реєстраторами НЕ рекомендується!
Так само додано дві нові настройки виключно для ПРРО (Мал. 13 (2)):
· Друк чека передоплати на ПРРО
· Друк чека оплати боргу на ПРРО

Вони можуть приймати такі значення: Не друкувати, Пропонувати друк чека, Друк
чека завжди.
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Мал. 13 (Версія програми 2020.6.0)

ВАЖЛИВО!!! Немає єдиного стандарту або рекомендації на друк чеків при
отриманні передоплати, відвантаження товарів в борг і оплата товарів взятих в борг.
Рекомендуємо проконсультуватися зі своїм податковим інспектором як краще вчинити. І ця
одна з причин чому так багато налаштувань.
При внесенні передоплати за рахунком, відповідно до настройки буде надрукований
чек. Перед кожним товаром чека буде додана фраза "Передоплата за", кількість товару буде
змінено відповідно до відношенню суми передоплати до суми рахунку. Тобто якщо р ахунок
на 100 гр н., а пер едоплату вносять 50 гр н., а кількість товар у була 1 шт., то в чеку
кількість товар у буде встановлено в 0,5.
Так само варто зазначити, що якщо в чеку не всі товари фіскальні, то сума
передоплати буде розділена на фіскальну і не фіскальну частину, пропорційно сумі
фіскальних товарів в рахунку щодо загальної суми рахунку. Пр иклад: в р ахунку є два
фіскальних товар у по 20 гр н і один не фіскальний товар на 60 гр н, а пер едоплата вноситься
на 50 гр н, то у фіскальному чеку на внесення пер едоплати сплачена сума буде вказана в 20
гр н, а кількість фіскального товар у 1 шт .
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При внесенні оплати і одночасного відвантаження рахунку буде надрукований чек
відповідно до настройки. Якщо були надруковані фіскальні чеки оплати, то кількість товару
буде змінено пропорційно предоплатам за рахунком до суми рахунку. Якщо передоплата
становила наприклад 50%, то кількість всіх фіскальних товарів буде зменшено в два рази.
Так само варто зазначити, що якщо в чеку не всі товари фіскальні, то сума оплати буде
розділена на фіскальну і не фіскальну частину, пропорційно сумі фіскальних товарів у
видатковій накладній. Якщо відбувається відвантаження рахунку без оплати або неповною
оплати, то в формах оплати за чеком буде присутній тип оплати Кредит, на суму боргу, що
залишився за видатковою накладною. Якщо передоплати за рахунком були, але по ним не
було надруковано фіскальних чеків, то в оплатах за чеком буде присутній тип оплати
Попередня оплата на суму рівну предоплатам за рахунком (за якими не було фіскальних
чеків). ВАЖЛИВО!!! Щоб передоплата і кредит працювали, в типах оплати ПРРО повинні
бути встановлені відповідні записи.
При внесенні оплати за раніше відвантажену видаткову накладну, відповідно до
налаштувань, буде надруковано чек, в якому буде вказана одна послуга Післяплата суму
внесеної оплати. При цьому якщо в системі немає відповідної послуги Післяплата, то вона
буде створена з відповідним видом товару. Ця послуга не обкладається податками.
У свою чергу, якщо за видатковою накладною ще не був надрукований фіскальний
чек, а потім проводимо оплату за цією накладною з другом фіскального чека, то буде
надруковано чек не з товаром Післяплата, а повноцінний чек з усіма товарами видаткової
накладної. Це призведе до того, що в режимі Аналізу продажів фіскального товару товари
даної видаткової накладної будуть позначені як такі, що за ними було надруковано
фіскальний чек.

Робота одного ПРРО з декількома касирами
В Налаштування - Співробітник на формі редагування Співробітник на вкладці
Програмний РРО є можливість заповнити всі необхідні дані для електронного підпису чека
цим співробітником (Мал. 14).
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Мал. 14 (Версія програми 2020.6.0)

Якщо не вказано ПІБ касира для ПРРО, то буде використовуватися для цих цілей
звичайне ПІБ співробітника. Ознакою того, що потрібно використовувати електронний
підпис саме цим співробітником є наявність запису в поле Файл приватного ключа (вибір
файлу ключа аналогічний налаштування ПРРО). Якщо більше немає необхідності в
індивідуальному підпису даним співробітником, то досить очистити це поле. Якщо в
реалізації визначено конкретний співробітник, і у нього означено електронний підпис, то
буде використано саме цей підпис для підпису чеків ПРРО і касиром в даному чеку буде
вказано саме цей співробітник.
Доступна можливість вибору, чий ключ ПРРО використовуватиме перед початком
роботи. У Налаштування - Параметри - Додаткові функції - Програмний РРО вкажіть
налаштування Вибирати продавця з ключем перед початком роботи (Мал. 14а):
· Ні;
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· По бейдж;
· Зі списку співробітників центру обліку;
· Зі списку співробітників торговельної мережі.

Мал. 14а (Версія програми 2022.0.11)

Якщо встановлено значення відмінне від Ні, то при роботі з ПРРО в Реалізації або
Торгівлі з випискою рахунку перший раз за сеанс (до наступного перезапуску програми)
буде запитуватись у користувача вибрати продавця, від якого електронного підпису буде
здійснюватися робота з програмним РРО (у списках пр исутні лише пр ацюючі співр обітники
з електр онними підписами; пр и вибор і по бейджу звільненого співр обітника або без
електр онного підпису опер ацію буде пер ер вано) . Якщо продавця не буде обрано, то операція
пройде від підпису за замовчуванням (Налаштування - Програмний РРО), і при наступній
операції знову запит на вибір співробітника.
Вибрати або перевибрати раніше встановленого співробітника з електронним
підписом для роботи з програмним РРО можна у групі дій з фіскальним реєстратором за
дією Вибір продавця для програмного РРО.
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Вибрати співробітника від електронного підпису якого здійснюватиметься робота з
програмним РРО (будь-яким на цій формі) можна на формі Програмний РРО за дією Вибір
співробітника для програмного РРО (Мал. 14б).

Мал. 14б (Версія програми 2022.0.11)

При виборі співробітника він буде вказаний у заголовку форми. Якщо при виборі
працівника залишити поле порожнім, обраний раніше співробітник буде прибраний.

Відправлення повідомлення з посиланням на чек програмного
РРО
Для можливості відправлення повідомлення з посиланням на чек програмного РРО,
номером фіскального реєстратора, фіскальним номером чека, локальним номером чека в
Торгсофт, центром обліку даної операції, необхідно в Налаштування - Параметри Додаткові функції - Програмний РРО вибрати (створити) Шаблон повідомлення і Сервіс
доставки (Мал. 15).
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Мал. 15 (Версія програми 2022.0.0)

У шаблоні масової розсилки за замовчуванням встановлений тип розсилки За чеком
програмного РРО. Для даного типу розсилки доступні такі змінні:
· <фіскальний номер чека ПРРО>
· <фіскальний номер ПРРО>
· <посилання на чек ПРРО>
· <номер чека в Торгсофт>
· <центр обліку продажу>.

Якщо використовується Viber розсилка, то рекомендується в URL натискання
вставити змінну <посилання на чек ПРРО>. Якщо означено обидва цих поля, то при оплаті
товару в реалізації (Мал . 16) і при друку фіскального чека в Торгівлі з випискою рахунку,
користувач зможе ввести номер телефону, для відправлення на нього повідомлення з
посиланням на чек. Якщо зазначений клієнт з номером телефону, то він буде автоматично
підставлений, але для відправлення повідомлення необхідно буде поставити галочку.
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Мал. 16 (Версія програми 2022.0.0)

Для відправки чека ПРРО по електронній пошті потрібно вибрати / додати Шаблон
Email листа (Мал. 15 (3)) і вибрати / додати Email налаштування (Мал. 15 (4))
(докладніше див. тут). Якщо ці настройки обрані, то при оплаті реалізації, відображається
поле для введення електронної скриньки клієнта, для відправки на нього чека. Якщо клієнта
визначено і у нього означена електронна пошта, то вона буде автоматично встановлена та
галочка для відправки на пошту буде автоматично включена (Мал. 16). У лист автоматично
буде додана копія чека у вигляді pdf файлу Фіскальний чек №XXXXXXXX.p df , де
XXXXXXXX - фіскальний номер чека.
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Так само є можливість в шаблон листа додати красиве посилання на чек в податковій.
Для того, щоб в листі зробити клікабельним текст, який веде на посилання, виділіть текст,
натисніть Додати гіперпосилання. Вкажіть Тип - https:, а в поле URL вставте змінну
<посилання на ПРРО> (URL - http s: // <посилання на ПРРО>) Мал. 17 і натисніть ОК. Після
чого текст стане клікабельним, після натискання на який, користувач перейде за посиланням
на чек ПРРО.
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Мал. 17 (Версія програми 2022.0.0)

Для Email з чеками ПРРО в один день створюється одна масова розсилка "Відправка
чека програмного РРО по електронній пошті". Якщо програмний РРО знаходиться в
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офлайні, то при помилці відправки листа повідомлення про це не буде показано і буде
обов'язково надрукована паперова копія. Якщо програмний РРО в онлайні і сталася помилка
відправлення листа, то ця помилка буде показана і обов'язково надрукована паперова копія.
Тобто помилки при відправці листа або повідомлення, не впливають на формування і
відправку фіскального чека до податкової.
Налаштування Не друкувати паперовий чек при електронній відправці (Мал. 15
(5)) дозволяє зменшувати вуглецевий слід, якщо клієнту був відправлений чек електронно.

Сторнування чека
Для скасування помилково проведеного чека служить операція сторнування.
Сторнування чека, простіше кажучи, анулювання або скасування чека, знаходиться на формі
Програмний РРО - група дій Операції з чеками (доступно, коли зміна на ПРРО відкрита як
для онлайн, так і для офлайн сесії), а також в групі дій Фіскальний реєстратор на формі
Реалізація.

Мал. 18 (Версія програми 2022.0.5)

Важливо! Сторнування

доступне

ТІЛЬКИ

для

останнього

зареєстрованого

розрахункового чека ПРРО, тобто неможливо зробити сторнування чека на вибір.
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Сторновані можуть бути лише розрахункові чеки: чек реалізації, чек повернення та
чеки службового внесення/вилучення. Усі сторновані чеки не враховуються в підсумках
зміни (Z-звіт, X-звіт), а також втрачають ознаку фіскальності (на формі Аналіз продажів
фіскального товару такі документи позначені як Немає чека)
За необхідності анулювання чека (помилково проведено тощо), після реалізації,
повернення або службового внесення/вилучення (яке потрібно сторнувати), перейдіть в
меню Налаштування - Програмний РРО - група дії Операції з чеками та виберіть дію
Сторнування чека (Мал. 18) (або в Реалізації група дій Фіскальний реєстратор).
Відобразиться підтвердження сторнування з інформацією про останній чек (Мал. 19). Щоб
продовжити, натисніть Так.

Мал. 19 (Версія програми 2022.0.5)

Після чого чек буде анульований і у вкладці Аналітика з програмного РРО чек
матиме відповідний статус та піктограму, а наступний після нього запис буде саме про
сторнування цього чека (Мал. 20).

Мал. 20 (Версія програми 2022.0.5)
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Сторнування це такий самий документ як і всі інші, який відправляється на сервер і
фіскалізується, отримує фіскальний номер і містить інформацію про чек, який був
анульований (наприклад, номер чека реалізації).

Програмнийй РРО в мобільному додатку
Подивитися відео з налаштування пРРО в мобільному додатку можна за посиланням
.

Для роботи пРРО в мобільному додатку, необхідно:
1. Зареєструвати пРРО на сайті податкової та активувати додаткову опцію Мобільний
додаток.
2. На стадії додавання пРРО в Торгсофт у полі Використанні потрібно обрати
Мобільний додаток (Мал. 21) та зберегти по кнопці Записати.

Мал. 21 (Версія програми 2022.0.9)

3. В мобільному додатку необхідно зайти в режим Реалізація та в правому верхньому
куті перейти в налаштування (Мал. 22).
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Мал. 22 (Версія додатку 1.11.0)

В налаштуваннях активуйте настройку Отримувати чек з сервера (Мал. 22 (1)) та зі
списку в полі Тип чека оберіть пРРО (Мал. 22 (2)). Далі стануть доступними дії, які
можливі з пРРО в мобільному додатку:
· відкрити зміну;
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· внести гроші;
· вилучити гроші;
· Z-звіт.

Після реалізації товару в МП відобразиться фіскальний чек, який можна буде
відправити клієнту (Мал. 23).

Мал. 23 (Версія додатку 1.11.0)
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8.49.1 Реєстрація програмного РРО
Щоб зареєструвати програмний РРО напряму з програми Торгсофт для початку
необхідно виконати налаштування підприємства та встановити ключ електронного підпису
"Директора" (для ФОП – це ключ підприємця, для підприємства/організації (юр.особи) –
ключ директора). Заходимо в пункт меню Налаштування - Підприємство. Додаємо
нове підприємство або Редагуємо

раніше створене (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2022.0.16)

На формі редагування підприємства необхідно перейти на вкладку КЕП (ЕЦП)
(вкладка доступна за умови, коли Регіональний стандар т Не обр ано, або встановлено
Укр аїна) . Для поля Директор обрати приватний ключ, натиснувши кнопку Вибрати файл
приватного ключа

.У

вікні вибору приватного ключа за такою ж кнопкою (Мал. 1 (1))

вказуємо шлях до приватного ключа, вказуємо Пароль (Мал. 1 (2)) та натискаємо Зчитати
(Мал. 1 (3)). Після чого з'явиться інформація про електронний підпис, натискаємо
Встановити (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2022.0.16)

Ключ бухгалтер а та печатка в вер сії 2022.0.16 поки не задіяні.
Зберігаємо налаштування підприємства та переходимо в пункт меню Налаштування Програмний РРО - вкладка Реєстрація програмного РРО (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2022.0.16)

На цій вкладці в полі Підприємство (Мал. 3 (1)) потрібно обрати то підприємство, для
якого будуть реєструватися господарські одиниці, програмні РРО, співробітники, та в
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налаштуваннях якого обрано приватний ключ директора (Мал. 1, 2). Дані на формі будуть
завантажуватися,

використовуючи

номер

платника

податків

з

ключа

директора

підприємства. У разі наявності реєстраційної інформації в реєстрі, відбувається отримання та
відображення даних про господарські одиниці, програмні РРО та касирів платника з
можливістю подальшої реєстрації або зміни існуючих даних. Якщо інфор мація пр о платника
податків відсутня у Єдиному дер жавному р еєстр і юр идичних осіб, фізичних осібпідпр иємців та гр омадських фор мувань, то відобр азиться відповідне повідомлення та
подальша р еєстр ація даних буде неможлива.
Д овідка. Існує технічне обмеження під час викор истання ключів, які не підтр имують
функцію шифр ування даних. Пр и відкр итті фор м р едагування р еєстр ації, зміни або
видалення

даних з'явиться

повідомлення

пр о неможливість р еєстр ації заявок з

викор истанням ключів даного типу.

Господарські одиниці
Зняті з обліку господарські одиниці (мають значення в колонці Дата зняття з обліку)
підфарбовані рожевим кольором. Реєстрація програмних РРО для знятих з обліку
господарських одиниць недоступна.
Для того, щоб зареєструвати нову господарську одиницю, натисніть Додати
3 (2)). Відкриється форма Реєстрація господарської одиниці (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 2022.0.16)

Потрібно заповнити наступні поля:
· Назва об'єкта оподаткування (наприклад, Офіс);
· Вид права на об'єкт оподаткування - обрати з переліку;
· Тип об'єкта оподаткування - за замовчанням перелік об'єктів оподаткування

відображає типи, що найчастіше використовуються. Для відображення всіх типів
ввімкніть перемикач Відображати всі типи;
· Адреса (код КАТОТТГ) - адреса та код об'єкта оподаткування у формі Кодифікатора

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. Поле
для вводу не доступно. Для зазначення адреси натисніть Довідник

праворуч від

поля. Відкриється КАТОТТГ довідник (Мал. 5). Пошук даних відбувається по мірі
введення назви міст, смт, сіл чи селищ у поле для пошуку українською мовою. Вибір
даних здійснюється натисканням клавіш ENTER або подвійним кліком. Дії для
імпор ту даних з файлу або сер вер а Тор гсофт і пр изначені на випадок необхідності
оновлення даних довідника.
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Мал. 5 (Версія програми 2022.0.16)

· Адреса (вулиця та номер будинку/офісу/квартири) об'єкта оподаткування -

рекомендується

вказувати

українською

мовою,

формат

не

контролюється.

Напр иклад: вул. Оболонська, 30Б оф.102.
· Стати на облік за неосновним місцем обліку платника - даний перемикач

рекомендується встановити, якщо об'єкт, який реєструється, знаходиться в районі,
який обслуговується неосновною податковою інспекцією платника. Дізнатися
податкову інспекцію за основним місцем обліку платника можна з підказки даного
перемикача. Успішність реєстрації господарської одиниці залежить від стану даного
перемикача, проте, податкова служба просить дотримуватися рекомендацій для
уникнення можливих проблем у майбутньому.
Після натискання на кнопку Записати, буде автоматично створена та відправлена
заявка на реєстрацію господарської одиниці (F/J 1312004 Повідомлення про об'єкти
оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які проводиться
діяльність, форма №20-ОПП). Заявку можна побачити в особистому кабінеті податкової
служби.
Відповідна заявка та квитанції будуть відображатися в таблиці Заявки та Квитанції
відповідно. У разі успішної реєстрації через декілька хвилин господарську одиницю буде
зареєстровано.

Програмні РРО
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Для того, щоб додати та зареєструвати програмний РРО, натисніть Додати

(Мал. 3

(3)). Відкриється форма Реєстрація програмного РРО (Мал. 6). Реєстрація програмного
РРО відбувається для обраної, діючої господарської одиниці.

Мал. 6 (Версія програми 2022.0.16)

Потрібно заповнити поля:
· Назва програмного РРО;
· Локальний номер програмного РРО - значення визначається автоматично. При

необхідності можна змінити.
· Фіскальний номер програмного РРО - поле не доступно для змін;
· Тип ПРРО - стаціонарний, пересувний, каса самообслуговування та інтернет

торгівля;
· Підтримує офлайн-режим - вимкнення цієї опції не рекомендовано. Реєстрація

фіскальних чеків на такому програмному РРО буде недоступна у разі відсутності
зв'язку з фіскальним сервером (відсутність або збій інтернет-з'єднання, технічні
роботи на сервері фіскальної служби тощо).
Після натискання на кнопку Записати, буде автоматично створена та відправлена
заявка на реєстрацію програмного РРО (F/J 1316604 Заява про реєстрацію програмного
реєстратора розрахункових операцій (Форма №1-ПРРО)). Заявку можна побачити в
особистому кабінеті податкової служби.
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Відповідна заявка та квитанції будуть відображатися в таблиці Заявки та Квитанції
відповідно. У разі успішної реєстрації через декілька хвилин програмний РРО буде
зареєстровано.
Щоб додати зареєстрований програмний РРО в програму Торгсофт натисніть дію
Створити програмний РРО

(Мал. 3 (6)) (дія доступна, якщо в програмі не існує

програмного РРО з даним фіскальним номером). Відкриється форма редагування
програмного РРО, де ПІБ касира буде встановлено директор, при необхідності можна буде
змінити (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2022.0.16)

Натискаємо Записати, після чого програмний РРО буде створено і він буде доступний в
переліку на вкладці Програмний РРО (програмний РРО буде створений, але може бути не
доступним для роботи ще деякий час).
Дія Перейти до програмного РРО

(Мал. 3 (7)) виконує перехід к даному

реєстратору (доступна, якщо програмний РРО з даним фіскальним номером уже створено).
Внесення змін до програмного РРО
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Дія Змінити

(Мал. 3 (4)) відкриває форму редагування Зміна програмного РРО.

Поля Фіскальний номер та Локальний номер недоступні для зміни (дія не доступна, якщо
програмний РРО створено та на ньому відкрито зміну). При внесенні змін в назву ПРРО, Тип
або роботу з офлайн-сесією, знову створюється заявка про реєстрацію програмного РРО, але
з позначкою Зміни. Зверніть увагу, що дані раніше створених (доданих в Торгсофт) ПРРО,
автоматично не змінюються. В даному випадку, потрібно на вкладці Програмний РРО
обрати потрібний ПРРО, натиснути Змінити та на формі редагування натиснути Вибір
господарської одиниці

та обрати ПРРО (звер ніть увагу, що фактичне оновлення даних

на сер вер і податкової служби може відбуватися з затр имкою, тож пр и вибор і
господар ської одиниці, дані ПРРО можуть бути деякий час без змін)
Зняття з реєстрації програмного РРО
Дія Видалити

(Мал. 3 (5)) відкриває форму Зняття з реєстрації програмного РРО

(дія не доступна, якщо програмний РРО створено та на ньому відкрито зміну). По
натисканню на Записати буде відправлена заявка на реєстрацію програмного РРО з
позначкою Скасування реєстрації.

Касири
Для того, щоб зареєструвати касира натисніть Додати

(Мал. 3 (8)), відкриється

відповідна форма (Мал. 8). Реєстрація касира здійснюється для платника, тобто немає
зв'язку ні з програмним РРО ні з господарською одиницею. Касир отримує доступ до всіх
програмних РРО всіх господарських одиниць.
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Мал. 8 (Версія програми 2022.0.16)

Потрібно заповнити поля:
· Ідентифікатор ключа суб'єкта - використовуйте дію Вибір приватного ключа для

вказівки шляху доступа до сертифіката відкритого ключа касира. Після вибору ключа
відбувається автоматичне заповнення форми.
· Власник (ПІБ) - ПІБ власника ключа;
· Податковий номер - ідентифікаційний податковий номер власника ключа;
· Старший касир - дозволяє даному касиру закривати зміни, які відкриті іншими

касирами, в тому числі старшими. Рекомендується наявність як мінімум одного
старшого касира.
Після натискання на кнопку Записати, буде автоматично створена та відправлена
заявка на реєстрацію касира (F/J 1391802Повідомлення про надання інформації щодо
кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в
ПРРО (Форма №5-ПРРО)). Заявку можна побачити в особистому кабінеті податкової
служби.
Відповідна заявка та квитанції будуть відображатися в таблиці Заявки та Квитанції
відповідно. У разі успішної реєстрації через декілька хвилин касира буде зареєстровано.
В особистому кабінеті касир з'являється майже одразу після схвалення заявки, але
активним він стає лише тоді, коли про нього з'явиться інформація в програмі. Активація
касира може зайняти деякий час.
Компанія Торгсофт®
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Зняття з реєстрації касира
Дія Видалити

відкриває форму редагування Зняття з реєстрації касира. По

натисканню на Записати буде відправлена заявка на реєстрацію касира з позначкою
Припинення роботи.
Зняті з реєстрації касири не відображаються в даній таблиці (інфор мація в пр огр амі пр о
касир а зникне, коли відбудеться оновлення інфор мації на сер вер і податкової) .

Заявки
Таблиця Заявки відображає ключову інформацію про надіслані заявки. Усі надіслані
заявки доступні для перегляду в електронному кабінеті платника податків.
Успішно оброблені (прийняті) заявки підфарбовані зеленим кольором. Не прийняті
заявки підфарбовані рожевим кольором. Заявки без колірного позначення знаходяться в
обробці, результат якої стане доступним через деякий час.
Дія Оновити статус

(Мал. 3 (10)) - завантажує доступні для цієї заявки квитанції.

За підсумками результату обробки квитанцій визначається статус заявки.
Дія Оновити

біля фільтра Підприємство (Мал. 3 (1)) виконує оновлення статусу

всіх заявок, статус яких не визначено.
Процес обробки заявки
1. Тривалість обробки заявки залежить від навантаження серверів податкової служби і
в середньому становить 3-5 хвилин, але може тривати набагато довше.
2. Після успішної обробки заявки, дані стають доступними в електронному кабінеті
(відповідно і в програмі) практично відразу, але сервери фіскальної служби
обробляють цю інформацію з істотною затримкою (в середньому від 20-30 хвилин).
В р езультаті цієї затр имки можуть виникати ситуації, коли, здавалося б, успішно
зар еєстр ований пр огр амний РРО готовий до р оботи, але пр и спр обі пр овести чер ез
нього опер ацію відобр ажається повідомлення "Пр огр амний РРО з таким номер ом
не зар еєстр ований". Або після зняття касир а з р еєстр ації, ключ касир а все ще
дозволяє пр оводити опер ації деякий час, поки дані обр обляються сер вер ами
фіскальної служби.

Квитанції
Таблиця Квитанції відображає інформацію про квитанції заявки. Кожна квитанція є
окремим етапом обробки заявки. За підсумками результату обробки квитанцій визначається
статус заявки.
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Квитанції з успішним результатом обробки мають зелений індикатор. Квитанції, що
містять помилки при обробці, мають червоний індикатор.
Дія Переглянути

(Мал. 3 (11)) відображає додаткову інформацію щодо квитанції,

призначена для перегляду помилок квитанції. Квитанції з успішним результатом обробки
зазвичай не містять додаткової інформації.

8.50

Синхронізація з Satu.kz
Налаштування з сервісом Satu.kz аналогічне з налаштуванням Prom.ua. В

налаштуваннях об'єкта синхронізації необхідно обрати сервіс Satu.kz. Більш детально можна
прочитати тут.
Переглянути відео з налаштування опції можна за посиланням

8.51

.

Форма ведення обліку товарних запасів
Додаткова опція Форма ведення обліку товарних запасів була розроблена

відповідно до затвердженого наказу Міністерства фінансів України (№ 496 від 03.09.2021)
щодо порядку ведення обліку товарних запасів фізичними особами підприємцями, у тому
числі платниками єдиного податку. Відповідно до цього наказу ФОП певних категорій, які
реалізують товар, під час продажу якого не використовується реєстратор розрахункових
операцій, тобто фіскальний реєстратор, зобов'язуються вести облік у вигляді ведення обліку
товарних запасів, у якій необхідно фіксувати первинну документацію, тобто надходження
товару (прихід товару) із сумами накладних та видаткові накладні (реалізація товару,
списання та інше), також із сумами цих документів.
Звер ніть увагу, що пр и активації опції вр аховується кількість р обочих місць.
Після активації додаткової опції необхідно перейти до меню Налаштування Параметри - Додаткові опції. З'явиться розділ Форма обліку товарних запасів. У цьому
розділі необхідно активувати параметр Використовувати для поточного робочого місця
(Мал. 1) та зберегти.
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Мал. 1 (Версія програми 2022.0.3)

Після того, як активували дане налаштування, для роботи з формою переходимо до
пункту Склад - Форма ведення у подружжя товарних запасів. Відкриється однойменна
форма (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2022.0.3)

Початок роботи з цієї форми повинен починатися з установки фільтра Дата початку
ведення обліку (Мал. 2 (1)). Фактично, це дата, коли ми починаємо вести облік товарних
запасів. Після вибору дати початку ведення обліку починається розрахунок початкових
залишків на цю дату. Після виконання розрахунку першим рядком у таблиці буде запис Вид
– Початкові залишки (Мал. 2 (2)) та буде заповнено Суму надходження товару, тобто це
значення саме для початкових = сума собівартості всіх товарів, що були на складі на обрану
дату початку ведення обліку. Якщо запис з початковими залишками не відображається, то
сума дорівнює 0 і на обрану дату початку ведення обліку просто не було початкових
залишків у програмі (або відсутня собівартість у товарів, потрібно перерахувати).
Центр обліку (Мал. 2 (3) за замовчуванням вказаний поточний. При необхідності
можна вибрати кілька центрів обліку. Це потрібно у випадках, коли облік торгової точки
ведеться з використанням двох або більше центрів обліку. Тобто, якщо одна торгова точка
(одна господарська одиниця), а в програмі, наприклад, розбито на два центри обліку на
кшталт Торговий зал і Склад, то у фільтрі потрібно вибрати ці два центри обліку. Будуть
відображатися дані з двох центрів обліку як з одного. Якщо обрано кілька центрів обліку, то
внутрішні переміщення між цими центрами обліку не відображатимуться.
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Фільтр Вид документа (Мал. 2 (4)) дозволяє вибрати типи документа, які будуть
відображатися на формі. Цей фільтр лише для аналітичних цілей. Його використання при
звичайній роботі режиму не потрібне.
Фільтр Підприємство (Мал. 2 (5)). Корисний у разі, коли кілька підприємців ведуть
облік у програмі, використовується один загальний центр обліку, але складські документи
встановлюють зв'язок із підприємством. Таким чином, за допомогою цього фільтра можна
визначити рух товару за конкретним ФОП.
Фільтр Фіскальність товару (Мал. 2 (6)). Вибір значення у цьому фільтрі впливає на
розрахунок сум документів. Враховуватимуться товари із зазначеним типом фіскальності.
Теж призначений для аналітичних цілей.
Фільтр Тип документа (Мал. 2 (7)). Впливає лише на документи повернення та
реалізація. Для цих документів будуть враховуватися чи не будуть враховуватися товари, які
були продані або повернені з використанням реєстратора розрахункових операцій. Фільтри
Вид документа, Фіскальність товару, Тип документа використовуються ТІЛЬКИ для
аналітики. Без потреби не потрібно їх використовувати. Будьте уважні. Це дуже важливий
момент. Наприклад, якщо буде обраний фільтр Фіскальний тип чека, то будуть
враховуватися товари, які були продані або повернені з використанням реєстратора
розрахункових операцій, а це у свою чергу не відповідає порядку форми ведення, що має
містити товари, продані без використання фіскального реєстратора.
Зверніть увагу, що для всіх видів документів при розрахунку сум не враховуються
послуги.
Після натискання на дію Товар

(Мал. 2 (8)) можна переглянути склад документа

(Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2022.0.3)
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(Мал. 2 (9)), по натисканню на яку

відкривається попередній перегляд Форми ведення обліку товарних запасів (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2022.0.3)

Формування блоку інформації про підприємця вимагає правильного та уважного
заповнення полів на формах Торговельної мережі, Підприємство, Центр обліку, щоб
інформація про ПІБ, податкову адресу підставлялася правильно, бо форма може бути
сформована для кількох центрів обліку, підприємств тощо. Це важливо! Якщо десь не буде
заповнено потрібне поле, то ПІБ або адреса можуть бути підставлені з іншої форми і це
спричинить помилки оформлення.
Розглянемо докладніше.
· ПІБ (Мал. 4 (1)) визначається наступним чином:

а) якщо на формі вказано значення у фільтрі Підприємство (Мал. 2 (5)), то
використовується значення поля ПІБ керівника (Мал. 5 (1)) відповідного підприємства
(Налаштування – Підприємство – Змінити).
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Мал. 5 (Версія програми 2022.0.3)

б) якщо підприємство у фільтрі не вказано або в ньому не заповнене поле, то
використовується значення поля Підприємець (Мал. 6 (1)) вибраного центру обліку. Якщо
вказано кілька центрів обліку, то вказується ПІБ першого (Налаштування - Торговельна
мережа - Центр обліку - Змінити).
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Мал. 6 (Версія програми 2022.0.3)

в) якщо не зазначено у попередніх двох варіантах, то буде використано значення поля
Підприємець (Мал. 7 (1)), вказане для Торговельної мережі (Налаштування –
Торговельна мережа – Змінити)
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Мал. 7 (Версія програми 2022.0.3)

· ЄДРПОУ (ІПН) (Мал. 4 (2)) визначається наступним чином:

а) якщо вказано значення фільтра Підприємство, то використовується значення поля
ЄДРПОУ платника (Мал. 5 (2)) або, якщо не заповнено, значення поля Індивідуальний
податковий номер

(Мал.

5

(3))

відповідного

підприємства

(Налаштування

–

Підприємство – Змінити).
б) якщо підприємство у фільтрі не вказано або в ньому не заповнене потрібно поле використовується значення поля ЄДРПОУ (Мал. 6 (2)) або значення поля Індивідуальний
податковий номер (Мал. 6 (3) вказаного центру обліку (першого, якщо вказано декілька
центрів обліку) (Налаштування - Торговельна мережа - Центр обліку - Змінити)
в) якщо не зазначено у попередніх двох варіантах, використовується значення поля
Ідентифікаційний код (Мал. 7 (2)) торгової мережі (Налаштування – Торговельна
мережа – Змінити).
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· Для визначення податкової адреси (Мал. 4 (3)) використовуються значення полів

Місто та Адреса торгової мережі (Налаштування – Торговельна мережа –
Змінити) (Мал. 7 (3))
· Для визначення даних про місце продажу (Мал. 4 (4)) використовується значення

поля Назва магазину (Мал. 6 (4)) як назву точки продажу. Якщо не заповнено, то
використовуються значення полів Місто та Адреса (Мал. 6 (5)) вказаного центру
обліку (першого, якщо вказано кілька центрів обліку) (Налаштування Торговельна мережа - Центр обліку - Змінити)
Або вдумливо заповніть усі ці дані або як варіант, можна для кожного з центрів
обліку налаштувати вручну шаблон друкованої форми і під час друку перемикатися між
шаблонами звіту. У такому разі ви будете впевнені у правильності підстановки даних у блок
інформації про ФОП.
Варто зазначити колонку Постачальник або отримувач товару (на формі це
колонка Контрагент). Тут проставляється інформація про ідентифікаційний код (Мал. 4
(5)). Для клієнта код заповнюється у картці клієнта – вкладка Інше. Якщо клієнт
Юридична особа, береться інформація з поля ЄДРПОУ (Мал. 8 (1)), якщо тут не заповнено
– значення Індивідуального податкового номера (Мал. 8 (2)), а якщо ні, то
Ідентифікаційний код (Мал. 8 (3)). Якщо клієнт не юрособа, то ЄДРПОУ пропускається та
береться значення з наступних двох полів. Так само.
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Частина

IX

Довідник термінів і
понять

Довідник термінів і понять

9
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Довідник термінів і понять
Оприбуткування - процес взяття товару на облік.
Початкові залишки - товар, який знаходиться на складі (в магазині) до початку

роботи програми Торгсофт.
Коригувальна інвентаризація буває потрібна в тому випадку, якщо треба вирівняти
кількість товару в різних інформаційних системах. У цьому випадку результати
інвентаризації не треба передавати по каналу даних.
Багаторядкове виділення: "Ctrl + A" для виділення всього списку з урахуванням
фільтра; "Ctrl" + клікання мишею на потрібному рядку для вибіркового виділення; "Shift + в"
для декількох поруч розташованих рядків. Якщо здійснити багаторядковий вибір не
вдається, слід одночасно натиснути комбінацію клавіш "Ctrl + X" і у вікні клікнути на
кнопку Продовжити.
Назва колонки в звітах В якому звіті зустрічається
1) Аналіз виручки за
постачальникам
Валовий дохід
2) Період
1) Звіт за період по
відділах
2) Торговий звіт,,
3) Перелік витрат
Вартість (по) приходу (-і) 4)Аналіз облікової ціни
товару
5) Рух товару
6) Повернення товару
7) Сума товару за період
Вартість одиниці

Відсоток знижки

Виторг

Компанія Торгсофт®

Опис
Сума реалізацій (з урахуванням
знижки)

Ціна закупівлі + Додаткова
собівартість товару, отримані з
прихідної накладної пов'язаної з
аналізованим документом.

Середня вартість по приходу одиниці
1) Прибутковість реалізації
товару, який прийшов в торговельну
за період
мережу або центр обліку за період
Різниця виражена у відсотках між
1) Аналіз торгової виручки
роздрібною ціною на момент
реалізації і ціною зі знижкою

1) Звіт за період по
відділах
2) Торговий звіт
3) Порівняльний звіт по
місяцях
4) Дослідження виручки за
видами товару
Версія 2022
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Виторг за день

Витрати

Витрати за день

Виручка

5) Аналіз виручки за
постачальниками
6) Аналіз реалізації за
видами товару
7) Порівняльний аналіз
виторгу за видами товару
8) Аналіз виручки від
реалізації по виробникам
товарів
9) Аналіз руху товару по
партіях поставки
10) Аналіз прибутковості
прихідної накладної
11) Звіт результатів за
період
12) Аналіз торгової
виручки
13) Прибутковість
приходної накладної
1) Торговий звіт
Сумарні підсумки виторгу за день по
2) Товарний прибуток по кожному центру обліку та стосовно
днях за період
торгової мережі в цілому

1) Звіт результатів за
період
2) Торговий звіт
3) Порівняльний звіт по
місяцях
4) Період

Сума за фінансовими документами,
що відносяться до статей
фінансового аналізу, позначених як
"Витрата" (гроші витрачені на
підтримку бізнесу - наприклад,
оренда, зарплата, господарські
витрати і т.д.). Витрати зменшують
прибуток, отриманий від реалізації
продукції. Витрати - це ті фінансові
вкладення в бізнес, які неможливо
відшкодувати.

1) Торговий звіт

Сума витрат за 1 день

1) Аналіз виручки за
постачальниками
2) Аналіз реалізації за
видами товару
3) Дослідження виручки за
видами товару
Версія 2022

Виручка від реалізації товару
(скільки грошей ми реально
заробили з урахуванням того, що
покупці могли повертати товар)
Сума реалізацій (з урахуванням
знижки) - сума повернень (з
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Виручка за день

Додаткова собівартість

Додаткова закупівельна
вартість

4) Прибутковість
реалізацій за період
5) Товарний прибуток по
днях за період
урахуванням знижки) - Собівартість
6) Аналіз торгової виручки
реалізацій + Собівартість повернень
7) Аналіз впливу ціни
продажу на прибуток
8) Аналіз виручки від
реалізації по виробникам
товарів
Це Сума реалізацій (з урахуванням
знижки) - Сума повернень (з
1) Товарний прибуток по
урахуванням знижки) - Собівартість
днях за період
реалізацій + Собівартість повернень
(за день)
Сума витрат по товару, яка не
входить у взаєморозрахунки з
постачальником, але входить в
собівартість товару. Наприклад, ми
закупили на склад партію вішаків в
100 шт. Потім, для розвішування
товару накладної (одягу) нам
1) Аналіз облікової ціни
знадобилося 10 шт. Ці вішаки
товару
списуються зі складу і їх собівартість
2) Прихід товару
включається як додаткова
собівартість в цю накладну для того,
щоб по мірі продажу товару
компенсувати витрати на його
закупівлю. Також можуть бути
враховані витрати на етикетки,
приклеєні на товар.

1) Прихід товару

1) Прибутковість
реалізацій за період
Компанія Торгсофт®
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товару (наприклад, транспортні
витрати на доставку товару). Не
впливають на баланс з
постачальником, враховуються при
розрахунку прибутку як звичайні
витрати.
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Сума реалізацій (з урахуванням
знижки) - сума повернень (з
урахуванням знижки) - собівартість
приходів.

Дохід

1) Порівняльний звіт по
місяцях

Це кількість товару на складі на
кінець періоду помножене на
поточну роздрібну ціну центру
обліку

1) Порівняльний звіт по
місяцях

Це кількість товару на складі на
кінець періоду помножене на
собівартість періоду аналізу

Залишок товару на
кінець періоду за
оптовими цінами

1) Порівняльний звіт по
місяцях

Це кількість товару на складі на
кінець періоду помножене на
поточну оптову ціну центру обліку

Кількість товару на
складі на кінець періоду

1) Порівняльний звіт по
місяцях

Кількість товару на складі на
останній день періоду (Склад-Стан
складу)

Залишок товару на
кінець періоду за
роздрібними цінами

Залишок товару на
кінець періоду за
собівартістю

Коефіцієнт
рентабельності

1) Прибутковість
реалізацій за період

Сума реалізацій поділена на
собівартість приходу
Коефіцієнт рентабельності = Виручка
/ Сума постачальника

Який % грошей на розрахунковому
рахунку можна вважати "реальними".
Передбачається, що гроші будуть
переведені в готівку, або переведені з
рахунку на рахунок, або
1)
враховується
в
Аналіз
Коефіцієнт ліквідності
конвертовані, тому на формі
вартості бізнесу
редагування Розрахунковий рахунок
вказується коефіцієнт ліквідності,
який менше 100%, тому що вся
вартість не може бути виведена
(наприклад, доведеться заплатити за
Версія 2022
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обслуговування, комісія, % від
зняття і т.д.).
Націнка фактична = (Ціна роздрібна Ціна закупівлі) / Ціна закупівлі *
100%

Націнка фактична

1) Стан складу

Залежно від налаштувань форми
Ціна закупівлі може набувати різних
значень:
якщо встановлено перемикач Ціна
закупівлі, то це остання ціна
закупівлі товару. Якщо цей
перемикач не встановлений, то
використовується Собівартість
товару на складі.

Націнка задана

1) Стан складу

При розрахунку роздрібної ціни по
націнці встановлюється вручну
користувачем в картці товару при
його оприходуванні на склад.
Якщо роздрібна ціна задається
вручну, то задана націнка
розраховується автоматично по
співвідношенню встановленої
роздрібної ціни і облікової ціни
товару.

Націнка реалізації

1) Порівняльний звіт по
місяцях

Відсоткове співвідношення суми
собівартості реалізації до суми
реалізації з урахуванням знижки

Облікова ціна

Облікова сума

1) Аналіз облікової ціни
Ціна постачальника + додаткова
товару
собівартість + додаткова
2) Стан складу
закупівельна вартість
1) Аналіз залишків по
постачальниках
2) Аналіз реалізації товару
за період по
Сума товару за обліковими цінами
постачальниках
3) Аналіз надпланового
прибутку

1) Розрахунок роздрібних Ціна товару по прайсу центру обліку
цін по націнці і курсу
до якого належить документ на
Поточна роздрібна ціна
Компанія Торгсофт®
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Повернення

2) Прибутковість
прихідної накладної
1) Звіт за період (Звіт за
місяць)
2) Дослідження виручки за
видами товару
3) Аналіз виручки за
постачальниками
4) Аналіз виручки від
реалізації за виробниками
товарів
5) Порівняльний звіт по
місяцях

Повернення в роздрібних 1) Порівняльний звіт по
місяцях
цінах

Прибуток

2) Торговий звіт
4) Порівняльний звіт по
місяцях

Прибуток за день

1) Торговий звіт

Приріст виторгу

1) Порівняльний аналіз
виторгу за видами товару
Версія 2022

даний момент часу

Сума повернень з урахуванням
знижки

Сума повернень за роздрібною
ціною, яка була в момент реалізації

2) Це Сума реалізацій (з урахуванням
знижки) - Сума повернень (з
урахуванням знижки) - Собівартість
реалізацій + Собівартість повернень Сума витрат
В даному звіті не враховується
списання товару.

4) Це Сума реалізацій (з урахуванням
знижки) - Сума повернень (з
урахуванням знижки) - Собівартість
реалізацій + Собівартість повернень Собівартість списань (без урахування
комплектів) - Сума витрат + Баланс
по подарункових сертифікатах

1) Це Сума реалізацій (з урахуванням
знижки) - Сума повернень (з
урахуванням знижки) - Собівартість
реалізацій + Собівартість повернень Сума витрат (за день)
В даному звіті не враховується
списання товару.
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Співвідношення другого періоду до
виторгу першого

Приріст кількості

Період для прогнозу

Прогноз

Прихід товару за ціною
постачальника (без
приходу від
інвентаризації)

Прихід товару по
роздробі (без приходу від
інвентаризації)

1) Порівняльний аналіз
виторгу за видами товару

Різниця між кількістю реалізацій з
урахуванням повернень другого
періоду і кількістю реалізацій з
урахуванням повернень першого
періоду

1) Порівняльний аналіз
виторгу за видами товару

Період щодо якого робляться
прогнози із застосуванням
коефіцієнта приросту, отриманого
раніше

1) Порівняльний аналіз Прогнозована кількість реалізацій і
виторгу за видами товару
виторг шуканого періоду

1) Порівняльний звіт по
місяцях

Сума за ціною постачальника
приходів без урахування початкових
залишків і приходів від
інвентаризації

Сума за роздрібними цінами приходу
без урахування початкових залишків
1) Порівняльний звіт по
і приходу від інвентаризації
місяцях
Сума за роздрібними цінами в
момент приходування

Роздрібна ціна, яка буде встановлена
Розрахункова роздрібна 1) Розрахунок роздрібних після перерахунку роздрібних цін по
цін по націнці і курсу
заданій націнці відповідно до зміни
ціна
курсу валюти закупівлі

Роздріб

Компанія Торгсофт®
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Роздріб (без приходу від
інвентаризації)

1) Звіт за період по
відділах

Сума за роздрібними цінами приходу
без урахування приходу від
інвентаризації та початкових
залишків

Собівартість

1) Стан складу
2) Аналіз товару, що
Може бути:
залежався
Усереднена собівартість
3) Аналіз собівартості за
Собівартість партій
періодами
поставок
4) Аналіз стану на складах
За останньою
5) Прайс-лист клієнта
закупівельною ціною
6) Звіт зі списань товарів

Див. відповідні визначення

Усереднена ціна товару за 1 місяць
(усереднюється ціна і кількість
товару в кожній закупленої партії
поставки), впливає залишок товару в
попередньому місяці.
Наприклад, минулого місяця було 5
шт товару за середньою собівартістю
10 грн, в цьому місяці закупили ще 3
шт по 12 грн і 2 шт по 13 грн.
Середня собівартість буде
розрахована за формулою:
(5 * 10 + 3 * 12 + 2 * 13) / 10 = 11.2
Усереднена ціна товару з
урахуванням партій приходу і
складських залишків на момент
розрахунку
Наприклад, був прихід 10 шт. по 9
грн. і другий прихід 10 шт. по 12
грн., продано 5 шт. (З першої партії
по 9 грн, тому що вона прийшла
першою на склад). Отже собівартість
залишків на складі розраховується за
такою формулою:
((10-5) * 9 + 10 * 12) / ((10-5) + 10) =
11

Усереднена собівартість

Собівартість партій
поставок

В якості собівартості
використовується ціна
постачальника з останньої партії
поставки товару, а якщо партія
поставки не в національній валюті,
то це ціна постачальника в валюті

Собівартість за
останньою закупівельною
ціною

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Довідник термінів і понять

2254

помножена на останній курс періоду,
якщо він є, а якщо немає, то на курс
прихідної накладної

Собівартість повернень

1) Звіт за підсумками за
період
2) Аналіз реалізації за
видами товару
3) Період
4) Порівняльний звіт по
місяцях
5) Прибутковість
реалізацій за період

Ціна постачальника + Додаткова
собівартість товару, отримані з
прихідної накладної, пов'язаної з
документом повернення

Собівартість виторгу

1) Аналіз торгової виручки

Сума собівартості реалізацій - сума
собівартості повернень

1) Торговий звіт

Ціна постачальника + Додаткова
собівартість товару, отримані з
прихідної накладної пов'язаної з
аналізованим документом

Собівартість за день

1) Звіт за підсумками за
період
2) Порівняльний звіт по
місяцях
3) Дослідження виручки за
видами товару
4) Аналіз виручки за
постачальникам
Собівартість реалізації (5)
Аналіз
виручки від
й)
реалізації за виробниками
товарів
6) Аналіз реалізації за
видами товару
7) Період
8) Прибутковість
реалізацій за період
1) Звіт за підсумками за
період
Собівартість списання
2) Порівняльний звіт по
місяцях
1) Період
Компанія Торгсофт®
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Ціна постачальника + Додаткова
собівартість товару, отримані з
прихідної накладної пов'язаної з
документом реалізації

Ціна постачальника + Додаткова
собівартість товару, отримані з
прихідної накладної пов'язаної з
документом списання
Поточна сума собівартості складу по
всіх товарах
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Собівартість складу

Сума для розрахунку
знижки

1) Клієнти

Версія 2022

Початкова сума для розрахунку
знижки
+
Сума,
яка
нарахована
внаслідок
спрацювання
Додаткових
умов
переходу
(налаштовуються
на
формі
редагування Політика знижок вкладка
Додаткові
умови
переходу)
+ Сума реалізацій
+ Сума реалізацій в інших
магазинах (суми, передані по
каналу передачі даних)
+ Баланс з VIP продажу (якщо
(сума р еалізацій VIP клієнту сума повер нень від VIP-клієнта)
менше різниці суми оплати від
VIP-клієнта і повернень оплат
VIP-клієнта, то береться різниця
по реалізаціям і поверненням; в
іншому випадку - різниця між
оплатами )
- Сума повернень
- Сума штрафів за відсутність
покупок (налаштовується на
формі Політика знижок - вкладка
Зниження знижок)
+ Сума авансів клієнта по
активним замовленнями
+ Сума по небалансовим
оплатах клієнта (які пройшли за
небалансовою статтею аналізу)
- Сума по небалансовим виплат
клієнту
(які
пройшли
за
небалансовою статтею аналізу)
- Сума використаних бонусів
(різниця між сумою бонусів,
використаних
для
оплати
реалізацій, і сумою бонусів,
повернутою з повернень по
реалізаціям, які були оплачені
бонусами).
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Сума повернень (-ня)

1) Звіт за період по
відділах
2) Прибутковість
реалізацій за період

Вартість товару, що повертається за
цінами реалізації

Сума реалізацій (з
урахуванням знижок)

1) Звіт за період по
відділах

Фактична сума продажу товару

Сума реалізації

1) Звіт за підсумками за
період
2) Порівняльний звіт по
місяцях
3) Дослідження виручки за
видами товару
4) Аналіз виручки за
постачальниками
5) Аналіз виручки від
реалізації за виробниками
товарів
6) Аналіз реалізації за
видами товару
7) Аналіз продажів
фіскального товару
8) Аналіз впливу ціни
продажу на прибуток

Сума реалізацій з урахуванням
знижки

Сума знижок

1) Звіт за період по
відділах

Сума знижок реалізації

1) Порівняльний звіт по
місяцях

Сума знижок

Сума вартості

Сума втрат від реалізацій за рахунок
знижок
Сума різниці між роздрібною ціною
1) Анализ торговой
в момент створення документа і
выручки
фактичною сумою продажу товару
Цена постачальника + Добавочная
себестоимость товара, полученные из
1) Сума товару за період
приходной накладной связанной с
2) Рух товару
анализируемым документом
1) Аналіз торгової виручки
2) Дослідження виручки за
видами товару

Компанія Торгсофт®

Сума різниці між роздрібною ціною
в момент створення документа і
фактичною сумою продажу товару
Фактична сума знижок товару в
реалізації
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Сума постачальника

Сума по прайсу
зафіксована

Сума по прайсу зараз

Сума оплат

3) Аналіз виручки за
постачальниками
4) Аналіз виручки від
реалізації за виробниками
товарів
5) Аналіз реалізації за
видами товару
6) Звіт за період по
відділах
7) Прибутковість
реалізацій за період
8) Прихід товару
9) Звіт зі списань товарів
1) Перелік витрат
2) Журнал складських
документів
3) Реєстр складських
документів (вкладка
Повернення від покупців, Сума за цінами товару по прайсу
Списання, Повернення
центру обліку до якого належить
товару постачальнику)
документ на час формування
4) Перелік внутрішніх
документа
накладних
5) Акти списання товару зі
складу
6) Аналіз надпланового
прибутку
1)Перелік витрат
2) Журнал складських
документів
3) Реєстр складських
документів (вкладка
Сума за цінами товару по прайсу
Повернення від покупців,
центру обліку до якого належить
Списання, Повернення
документ на даний момент часу
товару постачальнику)
4) Список внутрішніх
накладних
5) Акти списання товару зі
складу
1) Аналіз роботи за чеками

Фактична сплачена сума за
відвантажений товар покупцями
Сума вартості товару за прихідними
документами (за цінами
постачальника + Додаткова
собівартість

Сума вартості

Версія 2022
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Сумма товара по прайсу

Товарний прибуток

Фактичний товарний
прибуток

Ціна постачальника

Ціна реалізації

Ціна по прайсу
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Сума за цінами товару по прайсу
центру обліку до якого належить
документ на даний момент часу

1) Порівняльний звіт по
місяцях
2) Період
Це Сума реалізацій (з урахуванням
3) Звіт за підсумками за
знижки) - сума повернень (з
період
урахуванням знижки) - Собівартість
4) Аналіз руху товару по реалізацій + Собівартість повернень партіях поставки
Собівартість списань.
5) Аналіз прибутковості
прибуткової накладної

1) Аналіз виручки за
постачальниками(вкладка
Накладні)

Сума реалізацій (з урахуванням
знижки) - сума повернень (з
урахуванням знижки) - сума за
обліковими цінами за проданими і
неповерненим товаром

1) Аналіз облікової ціни
товару
Ціна товару, яку необхідно заплатити
2) Прихід товару
постачальнику, за те щоб товар
3) Аналіз продажу товара перейшов у власність підприємця.
на реалізації
Сума товару за ціною постачальника
4) Формування замовлення враховується в товарно-грошовому
товару постачальнику
балансі з партнером, тобто при
5) Розрахунок
поставці товару на суму за цими
закупівельних цін
цінами виникає борг перед цим
6) Аналіз прибутковості
постачальником.
прихідної накладної
1) Аналіз торгової виручки
2) Повернення товару
3) Аналіз продажів
Ціна продажу з урахуванням знижки
фіскального товару
4) Аналіз впливу ціни
продажу на прибуток
1) Аналіз торгової виручки
2) Сума товару за період
3)Повернення товару
постачальнику
4) Реалізація
Ціна товару по прайсу центру обліку
5) Торгівля з випискою до якого належить документ на час
рахунку
формування документа
6) Перелік приходів
7) Комплектація (вкладка
Список комплектацій,
Список розукомплектацій)
Версія 2022
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8) Зміна ціни продажу
9) Друк бирок
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Умовні позначення і піктограми
- Прихід товару, Вибрати існуючий прихід (вікно Прихід товару), Реєстр

прихідних накладних (пункт меню Склад) Коригування закупівельних цін (пункт меню
Документ), Вибрати з переліку поставок (вікно Повернення товару постачальнику)
Вибрати накладну (Зміна закупівельних цін прихідної накладної);
- Реалізація товару, Вибрати реалізацію (вікно Реалізація), Вибрати з переліку
реалізацій (вікно Повернення), Перелік реалізацій оптом і в роздріб (пункт меню Облік по
артикулах), Введення товару (вікно Реалізація товару оптом і в роздріб), закладка
Придбання (форма Клієнт);
- Повернення товару, Перелік повернень (пункт меню Облік по артикулах),
Перелік товару (вікно Перелік Повернень), кнопка Переглянути повернення товару (вікно
Товар на інвентаризації);
- Повернення товару постачальнику, Вибір існуючого повернення (вікно
Повернення товару постачальнику);
- Внутрішня передача, Перелік внутрішніх накладних (пункт меню Облік по
артикулах), Вибрати існуючу передачу (вікно Внутрішнє переміщення), Внутрішні
передачі (вікно Розподіл товарного приходу по торгових точках), Перелік товару (вікно
перелік внутрішніх накладних);
- Списання товару зі складу, Акти списання товару зі складу (пункт меню Облік
по артикулах), Вибрати існуючий документ (вікно Списання товару зі складу), Перелік
списаного товару (вікно Акти списання товару зі складу)
Пр имітка. Також вищенаведені умовні позначення вказують вид складського
документа на р ізних фор мах, напр имер , фор ма Файл - Обмін складськими документами,
Склад - Рух товар у.

- виклик форми Стан складу на будь-якій формі програми.
- виклик форми Залишки товару на складі (Склад за видами товару) на будь-якій
формі програми.
- кнопка Розподілити товар по точках. Дана кнопка відкриває форму, на якій
можна зробити розподіл товару прихідної накладної по торгових точках. Також дана кнопка
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дозволяє розподілити товар по торговим точкам, після заповнення відповідних колонок на
формі Розподіл товарного приходу по торгових точках.
- кнопка Відомість інвентаризації (вікно Стан складу), Відомість інвентаризації
(пункт меню Документ), кнопка Інвентаризація товару (вікно Відомість інвентаризації).
- кнопка Додати товар в відомість інвентаризації. Дозволяє додати обраний
товар в відомість інвентаризації.
- кнопка Додати. Створення нового документа або будь-якого запису на будь-якій
формі програми.
- кнопка Змінити. Редагування існуючого документа або редагування будь-якого
запису на будь-якій формі програми.
- кнопка Видалити. Видалення існуючого документа чи знищення будь-якого
запису на будь-якій формі програми. Також дана кнопка виконує функцію очищення будьяких фільтрів або полів.
- кнопка Довідник. Дозволяє відкрити будь-який довідник, наприклад, довідник
видів товарів, виробників для подальшого вибору потрібного пункту. Також кнопка Змінити
статтю фінансового аналізу (вікно Фінансовий документ).
- кнопка Копіювати. Дозволяє копіювати різні види документів на будь-якій формі
програми.
- кнопка Оновити. Оновлює інформацію на будь-якій формі програми після
внесення будь-яких змін.
- кнопка Умови пошуку. Дозволяє змінити параметр пошуку потрібного товару,
документа або будь-якого записи на будь-якій формі програми.
- кнопка Фільтри. Викликає вікно Параметри фільтра по товару, яке дозволяє
відфільтрувати товар по можливим ознаками (Вид товару, Виробник, Постачальник, Сезон,
Штрих-код, Стать, Колір, Матеріал)
- кнопка Очистити фільтр. Очищає всі зазначені раніше критерії сортування
товару; кнопка Очистити період на будь-якій формі, де доступний вибір періодів; кнопка
Видалити товар

(вікно Стан

складу). Також

Видалений

товар

(пункт

меню

Товарознавство)
- кнопка Перерахувати собівартість. Дозволяє перерахувати собівартість товару
на всіх формах програми, де є дана дія.
Компанія Торгсофт®
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- кнопка Новий прихід. Фасований товар (пункт меню Товарознавство).
- кнопка Змінити параметри документа. При натисканні на кнопку з'являється
можливість змінити доступні параметри будь-якого документа на будь-якій формі програми
- Оплатити (форма Реалізація), Внести оплату постачальнику (форма Прихід
товару), Повернути гроші (вікно Повернення).
- кнопка Звіт. Дозволяє користувачеві експортувати (вивантажити) список
товарів, документів або будь-яких записів в документ Excel або аналогічний документ з
пакету офісних програм OpenOffice, попередньо вказавши, які стовпці з Тор гсофт необхідно
вивантажити в документ. Також позначає Звіт по реалізованому товару (пункт меню Звіт).
Кнопка Друк (вікно Реалізація), Вибір принтерів (пункт меню Налаштування)
- кнопка Друк накладної. Дозволяє роздруковувати різні документи в залежності
від форми редагування на якій дана кнопка розташована. Також позначає пункти меню
Повний прайс лист (всі об'єкти обліку) і Кількісний звіт по проданих товарах в
головному меню Звіт. Кнопка Друк списку клієнтів (вікно Клієнти).
- дана кнопка може називатися по-різному, на різних формах редагування, але
завжди вона відповідає за друк етикеток на товар на будь-якій формі програми.
- кнопка Звіт по реалізації за день. Викликає відповідний звіт.
- кнопка Звіт по реалізації за період, Торговий звіт, Товарний звіт за період
(пункт меню Звіт)
- кнопка Налаштування. Дозволяє налаштувати дану форму під потреби
користувача (які колонки відображати, а які ні, вибрати шрифти та його розмір тощо)
- кнопка Вибір товару. Викликає форму Повний перелік товарів та послуг на
будь-якій формі програми, на формі Баланс з партнерами викликає форму Документи
складу. Також позначення Довідника товарів (пункт меню Файл)
- кнопка Зберегти. Дозволяє зберегти в один файл складський документ або групу
складських документів. Також позначення Передати пакет даних (пункт меню Файл).
- кнопка Відкрити. Дозволяє відкрити файл, в якому міститься складський (-і)
документ (-и). Також позначення Отримати пакет даних і Отримати пакет даних вручну
(пункти меню Файл)
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- кнопка Вибір клієнта, Клієнти (пункт меню Маркетинг), Контрагенти (пункт
меню Налаштування), Суми покупок клієнтів (пункт меню Файл, без червоної галочки в
правій нижній частині іконки).
- кнопка Створення клієнтів з ... по ... Дозволяє створювати перелік клієнтів в
заданій кількості.
- кнопка Об'єднати клієнта з іншим. Дозволяє об'єднати двох клієнтів в разі,
наприклад дублювання дисконтних карт.
- кнопка Очистити дисконтну карту. Дозволяє повністю очистити дисконтну
карту для подальшої видачі іншому клієнту.
- позначення пов'язане з будь-якою дією, відноситься до терміналу збору даних.
- виклик форми Фінансовий документ.
- кнопка Видати гроші з каси. Також використовується для позначення усі
видаткових касових операцій в програмі Тор гсофт.
- кнопка Внести гроші в касу. Також використовується для позначення усіх
видаткових касових операцій в програмі Тор гсофт.
- кнопка Інкасація. Також використовується для позначення касових операцій,
пов'язаних з переведенням грошей з каси в касу, або інкасацію.
- кнопка Здати виручку. Дозволяє перенести гроші з однієї каси в іншу.
- кнопка Показати оплати (вікно Баланс з партнерами). Також позначає
відповідний пункт (пункт меню Оплата)
- кнопка Баланс з партнерами.
- кнопка Видалити оплати. Скасовує оплати за реалізації.
- кнопка Звіт по касі за день, кнопка Звіт за день (форма Фінансовий документ).
Викликає один і той же звіт.
- кнопка Підгонка суми. Дозволяє скорегувати суму до оплати за весь товар в
реалізації. Крім того, використовується для позначення Суми товару за період (пункт меню
Склад)
- Підсумки каси (пункт меню Оплата), кнопка Перевести суму в іншу касу
(вікно Фінансовий документ); Каса, Вибір каси (пункти меню Налаштування).
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- Обмін валют.
- Перевести на розрахунковий рахунок
- кнопка Вибір продавця. Крім того, використовується для позначення
Співробітника (пункт меню Налаштування), Замовлення (пункт меню Облік по артикулах).
- кнопка Замовлення товару і предоплата Крім того, позначення Замовлення
клієнта на виріб (пункт меню Документ), Замовлення (пункт меню Облік по артикулах).
Крім того, використовується для позначення виду партнерства Покупець на формі
Контрагент.
- кнопка Вибрати чек повернення (вікно Повернення), кнопка Друк чека (вікно
Список витрат), кнопка Контроль чека інкасації (вікно Фінансовий документ).
- кнопка Рух товару (вікно Стан складу), Рух товару (пункт меню Склад).
- кнопка Умови продажу товару (вікно Склад), Зміна ціни продажу (пункт меню
Склад), кнопка Встановити ціни накладної (вікно Перелік приходів), кнопка Змінити поріг
спрацьовування (вікно Політика знижок)
- кнопка Друк дисконтних карт. Дозволяє роздрукувати дисконтні картки зі
штрих-кодом з програми Тор гсофт.
- кнопка Друк конверта (вікно Клієнти), Налаштування шаблонів листів (пункт
меню Налаштування)
- кнопка Встановити кількість обраного товару (вікно Друк бирок), кнопка
Задати кількість для друку бирок (вікно Зміна ціни продажу)
- Торгова мережа, Підприємство, Вибір поточного підприємства для роботи
(пункти меню Налаштування). Крім того, служить для позначення кнопки, яка дозволяє
встановити зв'язок з підприємством для складського або фінансового документа.
-

Постачальник

(пункт

меню

Налаштування),

Аналіз

виручки

по

постачальникам (пункт меню Склад). Крім того, використовується для позначення виду
партнерства Постачальник на формі Контрагент.
- Торгівля з випискою рахунку.
- Реалізація зі складу та магазину.
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- позначення клієнтів з накопичувальним видом знижки на формі Клієнти. Також
позначення оплати - Без оплати на формі Рух товару (для документа реалізація це може буди
реалізація VIP-клієнту).
- позначення клієнтів з фіксованим видом знижки на формі Клієнти. Також
позначення оплати - Оплата обов'язкова на формі Рух товару
- позначення клієнтів з бонусною системою на формі Клієнти.
- позначення способу оплати По факту накладної на формі Реєстр прихідних
накладних.
- позначення способу оплати Передплата накладної на формі Реєстр прихідних
накладних.
- позначення способу оплати Під реалізацію накладної на формі Реєстр прихідних
накладних.
- позначення способу оплати Відстрочка платежу накладної на формі Реєстр
прихідних накладних.
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Питання

Дана глава присвячена проблемам, які виникають при роботі з програмою і найбільш
актуальні питання. Тут Ви знайдете відповіді на такі питання:
1. Питання по інтернет-магазину
2. Проблеми з принтерами
3. Принтер етикеток
4. Принтер чеків
5. Синхронізація цін в торговій мережі
6. Проблема неможливості з'єднання з базою на клієнтському комп'ютері
7. Проблеми, що виникають з сервером додатків
8. Як оновити сервер додатків, якщо база даних і програма на різних комп'ютерах?
9. Як прибрати вікно "Введення кількості товару в реалізації"?
10.Стандартний пароль для входу в систему під "Власником"
11.Як відкрити відомість інвентаризації, яка була передана по каналу даних?
12.Як роздрукувати покупки клієнтів?
13.Не відкривається файл Help'а після скачки з сайту
14.Каса помилково здала виручку, разом з сумою взятого застави від покупця
15.Пакет був збережений на флешку, яка в дорозі зіпсувалася. Як повторити пакет?
16.Взаєморозрахунок з постачальником, облік транспортних витрат постачальника?
17.Штрих-код - 12 символів, де брати 13 символ при друку дисконтної карти?
18.При створенні дисконтних карт, повідомлення "Перевищення номера ..."
19.Помилково продали товар іншого розміру. Як виправити помилку?
20.Звідки з'являються від'ємні значення на складі?
21.Як списати товар зі складу, якщо його немає в наявності?
22.Округлення суми реалізації до 5, 10, 50 коп і до 1 грн
23.Як зробити накопичувальну систему знижок і встановити знижку клієнтові?
24.Як зробити повернення товару, якщо на торговій точці немає можливості друкувати
чек?
25.Здача виручки, якщо немає обліку проданого товару, тільки сумовий облік
26.Як розподіляти товар в одну передачу в день для кожного реалізатора?
27.Як продовжити введення прибуткової накладної?
28.Як продавці можуть брати в магазині товар в борг?
29.Як подивитися залишки товару по постачальнику на певну дату?
30.Як скасувати зміну цін на товари?

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2269

Торгсофт 2022.0.17

31.Оплата прибуткової накладної з вказаною каси c урахуванням комісії банку
32.Синхронізація ціни з передавального центру обліку
33.Як налаштувати параметри відображення колонок на формі?
34.Як можна працювати продавцю з одним бейджиком на будь-якому об'єкті обліку?
35.Як виправити помилку переміщення товару в інші гілки виду товару?
36.Як змінити ціни на весь товар, на групу товару?
37.Як занести інформацію про клієнта, якому була видана дисконтна карта?
38.Як змінити масштаб штрих-коду на бирці?
39.В якому форматі друкувати штрих-код на дисконтній картці?
40.Як замовити дисконтні картки в поліграфічній фірмі?
41.Як вибрати список і порахувати видані дисконтні картки?
42.Як вибрати інший шаблон друку бирки на товар?
43.Як брати товар на реалізацію і проводити взаєморозрахунки з постачальником?
44.Зміна цін в прийнятому по каналу прихід
45.Чи є можливість прив'язати до товару фотографію?
46.Який супровід програми надає фірма-розробник?
47.Чи можна забезпечити облік в декількох магазинах?
48.Наскільки легко програма освоюється непідготовленим користувачем?
49.Чи може один комп'ютер поєднувати в собі функції сервера і робочої станції?
50.Чи може програма працювати в мережі?
51.Як організований облік матеріальних засобів в програмі?
52.Чи є можливості взаємодії з Microsoft Office?
53.Які вимоги до комп'ютерної техніки?
54.На яких клієнтів орієнтована програма?
55.Які основні переваги програми Торгсофт?
56.Як переоцінити товар?

11.1

Проблеми з принтерами

Даний розділ присвячено проблемам, пов'язаних з роботою принтерів (етикеток, чеків).
11.1.1 Принтер етикеток

Не друкуються етикетки:
В першу чергу слід переконатися в тому, що етикетки друкуються на потрібному
принтері. Для цього треба зайти в програму, виберіть пункт меню Налаштування - Вибір
принтерів. Повинно відкритися вікно Налаштування принтерів для робочого місця. В
поле Етикетки (бирки на товар) друкувати на принтері має бути вказана назва Zebra
Версія 2022
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LP2824 / Zebra LP2824 Plus або Zebra TLP2824 / Zebra TLP2824 Plus. Якщо ці назви не
вказані, виберіть з меню, що випадає назву одного з цих принтерів (встановлених на
робочому місці) (Мал. 1) Після чого натисніть на кнопку Записати.

Мал. 1

Переконайтеся в тому, що мережевий кабель підключений до принтера;
Переконайтеся в тому, що USB кабель також підключено до комп'ютера і до
системного блоку.
Рекомендація: якщо до цього на системному блоці викор истовувалося певне гніздо
USB пор ту, в подальшому викор истовуйте його ж, кожен р аз після відключенні пр интер а
від системного блоку;
Перевірте, чи ввімкнений принтер (чи горить лампочка на верхній панелі). Якщо
немає, тоді виберіть пункт "1" (права бокова панель);
Відкривши кришку принтера переконайтеся в тому, що рулон з наклейками
встановлений правильно (стрічка не пом'ята і не "зжована");
Також переконайтеся в тому, що остання етикетка не приклеїлася до чорного валика на
виході з принтера. У разі приклеювання, відірвіть етикетку і протріть валик для видалення з
нього клею.
Якщо після проведених перевірок етикетки все одно не друкуються, перевірте
наступне:
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1) Зайдіть в Пуск - Панель управління - Принтери і факси. Два рази клацніть на
назву встановленого у Вас принтера (Zebra LP2824 / Zebra LP2824 Plus або Zebra TLP2824 /
Zebra TLP2824 Plus). Повинно відкритися вікно Zebra "назва принтера" (Мал. 2).

Мал. 2

Якщо після назви принтера є напис Працювати автономно, слід прибрати її,
зайшовши в пункт меню Принтер і один раз клацнути на пункті Працювати автономно.
2) Також, якщо у Вас в черзі на друк накопичилося багато запитів, спробуйте
перезапустити останній, для цього клацніть правою клавішею миші на нього і виберіть
Запустити (Мал. 3).

Мал. 3

Якщо всі пророблені операції не дають ніякого результату у вікні Zebra "назва
принтера" зайдіть в пункт меню Принтер - Очистити чергу друку (Мал. 4).
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Мал. 4

Вимкніть принтер, зачекайте 5 - 10 секунд. Увімкніть принтер. Всі відіслані на друк
документи повинні бути вилучені зі списку.

Проблеми зі зсувом при друку етикетки:
У разі, якщо етикетка друкується на принтері Zebra LP2824 / Zebra TLP2824 із зсувом,
необхідно провести калібрування принтера. Для цього, вимкніть принтер. Утримуючи
кнопку на верхній панелі включите принтер і утримуйте кнопку 2-3 секунди. Потім
відпустіть її. Принтер повинен почати калібрування. Після завершення калібрування
натисніть на кнопку. Повинна з'явитися етикетка з написом Out of DUMP.
Якщо мова йде про принтер етикеток Zebra LP2824 Plus / Zebra TLP2824 Plus, то в
такому випадку калібрування здійснюється таким чином:
1) Відкриваємо вікно (Мал. 4)
2) Заходимо в пункт меню Властивості. Відкриється вікно в якому необхідно
натиснути на кнопку Налаштування.
3) Відкриється вікно в якому потрібно відкрити закладку Спеціальна установка
(Мал. 5)
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Мал. 5

4) У правому нижньому кутку необхідно натиснути на кнопку Калібрування. Принтер
почне автоматично калібрувати.
11.1.2 Принтер чеків

Не друкуються чеки:
В першу чергу слід переконатися в тому, що етикетки друкуються на потрібному
принтері. Для цього треба зайти в програму, виберіть пункт меню Налаштування - Вибір
принтерів. Повинно відкритися вікно Налаштування принтерів для робочого місця. В
поле Чек друкувати на принтері має бути вказано назву принтера, який встановлено на
Вашому робочому місці. Якщо ця назва не співпадає з назвою встановленого принтера,
виберіть потрібну зі списку, що випадає (Мал. 1) Після чого натисніть на кнопку Записати.
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Мал. 1

Переконайтеся в тому, що мережевий кабель підключений до принтера;
Переконайтеся в тому, що USB кабель також підключено до комп'ютера і до
системного блоку.
Рекомендація: якщо до цього на системному блоці викор истовувалося певне гніздо
USB пор ту, в подальшому викор истовуйте його ж, кожен р аз після відключенні пр интер а
від системного блоку;
Перевірте, чи ввімкнений принтер (чи горить лампочка на верхній панелі). Якщо
немає, тоді виберіть пункт "1" (права бокова панель);
Відкривши кришку принтера переконайтеся в тому, що рулон папіру встановлений
правильно (стрічка не пом'ята і не "зжована");
Якщо після проведених перевірок етикетки все одно не друкуються, перевірте
наступне:
1) Зайдіть в Пуск - Панель управління - Принтери і факси. Два рази клацніть на
назву встановленого у Вас принтера ((CITIZEN CT-S310). Повинно відкритися вікно
CITIZEN "назва принтера" (Мал. 2).
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Мал. 2

Якщо після назви принтера є напис Працювати автономно, слід прибрати її,
зайшовши в пункт меню Принтер і один раз клацнути на пункті Працювати автономно.
2) Також, якщо у Вас в черзі на друк накопичилося багато запитів, спробуйте
перезапустити останній, для цього клацніть правою клавішею миші на нього і виберіть
Запустити (Мал. 3).

Мал. 3

Якщо всі пророблені операції не дають ніякого результату у вікні CITIZEN "назва
принтера" зайдіть в пункт меню Принтер - Очистити чергу друку (Мал. 4).
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Мал. 4

Вимкніть принтер, зачекайте 5 - 10 секунд. Увімкніть принтер. Всі відіслані на друк
документи повинні бути вилучені зі списку.

11.2

Синхронізація цін в торговій мережі
Синхронізація цін в торговій мережі необхідна для того, щоб при зміні ціни на який-

небудь товар в одному магазині в інших магазинах з пакетом даних передалася і
встановилася нова ціна на даний товар.
Синхронізацію цін в торговій мережі можна увімкнути в такий спосіб:
Зайдіть в пункт меню Налаштування - Параметри - Торгова мережа - поставити
галочку Активувати канали передачі даних - вибрати Центральний об'єкт обліку
(Необхідний для вказівки джер ела інфор мації пр и синхр онізації цін в тор говій мер ежі. Якщо
не вказано, то будь-який об'єкт обліку може бути джер елом синхр онізації цін в тор говій
мер ежі) - поставити галочку Підтримувати однакові ціни на всіх торгових точках Записати - перезапустите програму натисканням на кнопку

.

Даною дією Ви встановили, що з кожним пакетом передачі даних на відповідний
магазин будуть переноситися ціни на відповідний товар.
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Проблема неможливості з'єднання з базою на клієнтському
комп'ютері

Дана проблема може виникати в результаті роботи брандмауера Windows (найчастіше
Windows 7). Ця програма призначена для захисту Вашого комп'ютера. Цю роботу можна або
повністю відключити, що не завжди буває правильно, так як тим самим Ви піддаєте свій
комп'ютер небезпеці. Повне вимкнення брандмауера здійснюється наступним чином: Пуск Панель управління - Адміністрування - Служби - служба Брандмауер Windows. Далі
правою клавішею миші по даній службі, пункт Властивості. У вікні, натисніть кнопку Стоп,
тим самим Ви зупиняєте роботу даної служби. В поле Тип запуску вибираєте Вручну. Після
чого натискаєте кнопку ОК. Дана служба вимкнена і буде запускатися тільки вручну, тобто
Вами, а не автоматично.
Другий спосіб - це додати в дозволену область брандмауера наступні порти і файли: Файл
Torgsoft.exe, порт № 1433 - порт SQL сервера, порт № 6001 - порт Сервера додатків
Тор гсофт.

11.4

Проблеми, що виникають з сервером додатків

Для початку перевірте вміст файлу AdminServer.ini (знаходиться в папці з встановленою
програмою), там повинен бути рядок AvtoLoad = 0. Якщо цього рядка немає, то додайте
його. Перезапустіть службу TorgSoftService (Натисніть Пуск - Налаштування - Панель
управління - Адміністрування - Служби), знайдіть там службу TorgSoftService, натисніть
на ній правою клавішею, потім <Стоп>, після зупинки служби, натисніть <Пуск>.
Якщо дана дія не допомогла, виконайте наступне:
У каталозі з встановленою програмою, знайдіть два файли TSAppServer.exe і
TSAppServer.temp, видаліть перший (ехе), а у другого поміняйте розширення з <temp> на
<exe>.
Необхідно також перевірити, чи не заніс Ваш антивірус Тор гсофт і TorgsoftService в
перелік заблокованих.
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Як оновити сервер додатків, якщо база даних і програма на
різних комп'ютерах

Як оновити сервер додатків, якщо база даних і програма на різних комп'ютерах?
або Чому не виходить встановити сервер додатків на клієнтському комп'ютері?
Якщо база даних знаходиться на головному комп'ютері, а каталог з програмою на
іншому комп'ютері і всы підключаються до того комп'ютера, де розгорнуто каталог з
програмою, то необхідно встановити сервер додатків на тому комп'ютері, де фізично
зберігається база даних, при цьому бажано скинути повністю каталог на головний комп'ютер
і з нього встановити сервер додатків.

11.6

Як прибрати вікно "Введення кількості товару в реалізації"?

Вікно Введення кількості товару в реалізації з'являється після сканування будь-якого
товару в разі, коли на формі Реалізація включена галочка Запитувати кількість товару
(знаходиться під полем Сума до оплати) (Мал. 1)

Мал. 1

11.7

Стандартний пароль для входу в систему під "Власником"
Для входу в систему під "Власником", програма Тор гсофт використовує стандартні

дані:
Користувач: sa
Пароль: 2009
База даних: TorgsoftDB

11.8

Як відкрити відомість інвентаризації, яка була передана по
каналу даних?

У разі, коли Ви закрили відомість інвентаризації, передали її по каналу передачі даних, а
потім хочете її знову відкрити і, наприклад, продовжити інвентаризацію, Вам необхідно на
передавальному комп'ютері зайти в пункт головного меню Налаштування - Параметри закладка Доступ - встановити галочку лівіше напису Дозволено змінювати складські
документи, передані по каналу передачі даних. Після чого натисніть на кнопку Записати і
перезапустіть програму. Необхідна відомість повинна стати доступною для відкриття.
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На приймаючому комп'ютері необхідно виконати операції зазначені вище, після чого
видалити отриману відомість інвентаризації.

11.9

Як роздрукувати покупки клієнтів?

Зайдіть на форму Реалізація - виберіть клієнта, просканувавши його дисконтну карту,
або вибравши клієнта вручну після натискання на кнопку Вибір клієнта. Після чого на
формі Реалізація, натисніть на кнопку Друк і виберіть один з пунктів (Баланс або Баланс
за період). За вибором пункту Баланс за період, вкажіть інтервал часу, за яким сформується
звіт. Сформується звіт про покупки клієнта, який Ви можете роздрукувати натиснувши на
кнопку Print.

11.10 Не відкривається файл Help'а після скачки з сайту
Даний файл не відкривається через те, що він знаходиться (був завантажений) на
мережевий диск. Необхідно перенести його на будь-який локальний диск.
Після чого відкривати.

11.11 Каса помилково здала виручку, разом з сумою взятого
застави від покупця
Виручка здається з каси магазину в касу бухгалтерії по кнопці Здати виручку на формі
Реалізація. Для виправлення помилки необхідно провести зворотну операцію. Тобто зайти
на центрі обліку Офіс або той, де знаходиться каса бухгалтерії на головній формі системи.
Потім по тій же функції Здати виручку форми Реалізація повернути заставу покупця з каси
бухгалтерії в касу магазину.

11.12 Пакет був збережений на флешку, яка в дорозі зіпсувалася. Як
повторити пакет?
При збереженні пакета, система автоматично зберігає копію пакета в Журнал Торгсофт \
Передані пакети. Журнал створюється за замовчуванням на диску С.
При ситуації, коли збережений на флешці пакет втрачено, необхідно зайти на диск С \
Журнал Торгсофт \ Передані пакети, знайти папку з пакетами потрібного каналу, знайти
потрібний пакет і знову скопіювати його на нову флешку, щоб передати на інший центр
обліку.
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11.13 Взаєморозрахунок з постачальником, облік транспортних
витрат постачальника?
Транспортні витрати постачальника враховуються таким чином. При створенні
документа Прихід на вкладці Витрати накладної натискаємо кнопку Додати витрату в %
. Потім вибираємо зі списку вид витрати, або з Довідника

, або створюємо новий вид

після натискання на кнопку Додати, якщо необхідного немає в списку. Якщо створюємо
новий, вводимо Назва, вибираємо Категорію (в нашому випадку Націнка) і в Обліку
додаткових витрат вибираємо Включати у взаєморозрахунки з постачальником, потім
тиснемо Записати.
Після запису документа з введенною умовою, ціна закупівлі товару в документі буде
збільшуватися на 1% по відношенню до зазначеної на формі редагування Товар. Після
введення націнки програма видасть повідомлення про те, що потрібно Перерахувати ціни
постачальника (по-замовчуванню буде обраний нижній варіант), натисніть Перерахувати.

11.14 Штрих-код - 12 символів, де брати 13 символ при друку
дисконтної карти?
13-а цифра є контрольною. Тому прийнято рішення, що в програмі генерується 12
символів штрих-коду для клієнта, а 13 цифра забезпечується поліграфічною фірмою друком
штрих-кодів по стандарту EAN 13, який автоматично генерує її.

11.15 При створенні дисконтних карт, повідомлення "Перевищення
номера ..."
Не потрібно вводити повністю номера штрих-кодів. Потрібно вказувати порядкові
номери карток в довіднику, тобто треба вводити тільки значущі цифри номера. Штрих-код
буде сформований автоматично.
Наприклад: Ви хочете створити 500 нових карток. В поле Початковий номер введіть
«1», а в поле Кінцевий номер вкажіть «500». Взагалі, наявність багатьох нулів в номері
штрих-коду не дуже зручно. Тому можна вказати не фактичний порядковий номер картки, а
фіктивний. Тоді можна почати введення, наприклад, з номера 555001 і додавати потрібну
кількість карток.
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11.16 Помилково продали товар іншого розміру. Як виправити
помилку?
Необхідно для помилково проданого товару оформити повернення, а товар потрібного
розміру продати.
Повернення оформляється різними способами, в залежності від наявності чека і
реєстрації клієнта в системі.
Якщо у клієнта є чек покупки, на якому є штрих-код (такі чеки формуються програмою
Торгсофт), то необхідно відкрити форму Повернення, встановити курсор в поле для
зчитування штрих-коду і сканувати штрих-код на чеку. Створювати документ Повернення в
цьому випадку не потрібно. Документ створюється автоматично, після зчитування штрихкоду чека. Якщо сканер не може "прочитати" код з чека, то можна з клавіатури ввести
числовий код чека, який розміщується під штрих-кодом. При цьому, буде показано вікно зі
списком товару, придбаного покупцем за цим чеком.
Продавець повинен зазначити товари, які потрібно повернути і натиснути кнопку
Повернути товар. Буде автоматично створена поворотна накладна. У цю накладну
включається товар в тій кількості, яке було придбано за чеком (якщо раніше були
повернення за цим чеком, то залишок).
Якщо покупець хоче повернути не всю кількість, а тільки частину, то необхідно
викликати форму редагування (F3) для даної позиції товару і встановити потрібну кількість.
Якщо покупець не має чека покупки, то порядок дій буде іншим.
В цьому випадку необхідно відкрити доступ до відповідних кнопок для роботи на формі
Повернення.
o Створіть документ повернення (кнопка Створити повернення). Параметри створеного
документа відобразяться вгорі форми
o Якщо клієнт має при собі дисконтну картку, сканувати її штрих-код.
o Якщо клієнту заведена дисконтна картка, але він не має її при собі, виберіть клієнта з
довідника Клієнти з допомогою кнопки Вибір клієнта.
o Після введення клієнта, інформація з його особової картки відобразиться на панелі
Інформація про клієнта. Для перегляду картки клієнта служить кнопка Картка
клієнта. Видалити дані про клієнта можна за допомогою кнопки Видалити
ідентифікацію клієнта.
o Для невизначених клієнтів, товар вводиться після створення документа.
o Введіть товар для повернення, скануючи його штрих-код. Якщо ж неможливо
просканувати штрих-код товару, виберіть його зі списку реалізованого товару по
кнопці Вибрати зі списку реалізацій. У списку будуть відображатися за
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замовчуванням товари за період, зазначений в настройках, як максимальний термін
повернення. Для зазначеного клієнта відобразяться тільки товари, куплені їм.
У документі буде вказуватися кількість товару така, що і в реалізації. Якщо повертається
не вся кількість, а лише частина, то виділивши товар, викличте форму редагування Склад
повернення. Видалення запису товару здійснюється по кнопці Видалити.

11.17 Звідки з'являються від'ємні значення на складі?
Від'ємні значення можуть бути на складі, якщо в магазині були реалізовані
неоприбутковані товари. Тобто товар в минулому був врахований в системі, запис про нього
є на складі, але фактичну кількість цього товару не було внесено в прибуткову накладну. Це
може бути пов'язано з браком часу, коли приходи вносяться паралельно з реалізацією товару.
Щоб виключити наявність від'ємної кількості товару на складі, необхідно на формі Стан
складу відфільтрувати товар з від'ємною кількістю, провести інвентаризацію цього товару.
При закритті відомості інвентаризації, буде створена прибуткова накладна, куди буде
занесений товар в кількості розбіжності.

11.18 Як списати товар зі складу, якщо його немає в наявності?
Якщо товару немає на складі, то неможливо зчитати сканером його штрих-код. У цьому
випадку, після створення документа списання, необхідно на формі Списання товару зі
складу по кнопці Вибір товару зі складу (створіть новий документ списання по кнопці
Додати

), відкрити форму Стан складу, де знайти і вибрати товар, що списується, в

документ списання. Пошук товару на складі прискориться, якщо Ви скористаєтеся вікном
швидкого пошуку.
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11.19 Округлення суми реалізації до 5, 10, 50 коп і до 1 грн
Визначення порядку округлення суми реалізації проводиться на формі Налаштування Параметри - закладка Чек (Мал. 1). В поле Округлення суми чека необхідно вказати
потрібне значення округлення: до 5 коп, до 10 коп, до 50 коп і до цілого значення в грн.

Мал. 1

11.20 Як зробити накопичувальну систему знижок і встановити
знижку клієнтові?
Знижки в системі вводяться на формі Маркетинг - Політика знижок.
Вкладка Накопичувальна система знижок.
При натисканні на кнопку Додати

з'явиться вікно (Мал. 1) в якому вводимо %

знижки і Суму початку дії знижки, якщо вибрати Тип дисконтної картки, то знижка
з'явиться у вкладці За типом дисконтної карти, після чого натискаємо Записати.
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Мал. 1

Також вказується значення зниження знижки. Ці поля не обов'язкові для заповнення,
якщо в політиці не передбачається зниження знижки за відсутність покупок. Так як при
зниженні, зазвичай вказується найближча менша знижка, то введення накопичувальних
знижок починається з найменшою.
Після збереження, поля відсоток знижки, сума початку дії знижки, опис знижки, перейти
до відсотка, днів для зниження знижки будуть відображатися у вкладці Накопичувальна.
Якщо ж був обраний Тип дисконтної картки, то у вкладці За типом дисконтної карти,
буде відображатися ще одне поле Тип дисконтної картки.
Після введення політики знижок можна генерувати список дисконтних карток.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2285

Торгсофт 2022.0.17

При генерації, на формі редагування Створення дисконтних карт клієнтів
(Маркетинг - Клієнти) в полях для введення початкового і кінцевого номерів, вводяться
тільки значущі цифри штрих-коду. Наприклад: необхідно створити 100 дисконтних карт.
Раніше картки не створювалися. Тому в поле Початковий номер можна ввести «1». Тоді в
поле Кінцевий номер вводиться «100». При наступній генерації номерів дисконтних карт,
будуть вже вводитися відповідно номера від 101. Необов'язково генерувати номера,
починаючи з першого номера. Іноді власникові потрібно завуалювати інформацію про
кількість клієнтів магазину. В цьому випадку, початковим номером можна вказати,
наприклад, «40001» та генерувати потрібну кількість номерів дисконтних карт.
До створення дисконтних карток, необхідно визначитися з кількістю карток для кожної
знижки.
Залежно від кількості клієнтів, створіть потрібну кількість карток з кожної початкової
знижкою. Створіть окремо картки з різними накопичувальними знижками. Тоді на формі
редагування Створення дисконтних карт клієнтів при створенні карток включите
перемикач Накопичувальна знижка. В поле Початкова сума вкажіть суму, введену в
політиці знижок, як необхідну для отримання знижки клієнта. В поле Початкова
накопичувальна знижка введіть значення знижки. Це потрібно для того, щоб після
отримання дисконтної картки, клієнт, купуючи товар, вже в системі відразу мав свою
знижку. При необхідності, згенеруйте по черзі картки з різними накопичувальними
знижками.
При видачі дисконтної картки з потрібною знижкою клієнтові, йому необхідно дати
анкету для заповнення. Це потрібно для отримання даних, які заносяться до особової картки
клієнта. В анкеті мають бути всі необхідні пункти для картки. В анкету обов'язково
вписується номер дисконтної картки або його значуща частина. Картки клієнтів заповнює
власник, який має повний доступ в системі.

11.21 Як зробити повернення товару, якщо на торговій точці немає
можливості друкувати чек?
В цьому випадку, необхідно продавцю надати доступ до всіх функцій форми
Повернення.
Створіть документ повернення (кнопка Створити повернення або клавіші

).

Параметри створеного документа відобразяться вгорі форми.
Якщо клієнт має при собі дисконтну картку, сканувати її штрих-код, позиціюючись на
полі Штрих-код.
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Якщо клієнту заведена дисконтна картка, але він не має її при собі, виберіть клієнта з
довідника Клієнти з допомогою кнопки Вибір клієнта.
Після введення клієнта, інформація з його особової картки відобразиться на панелі
Інформація про клієнта. Для перегляду картки клієнта, служить кнопка Картка клієнта.
Видалити дані про клієнта можна за допомогою кнопки Видалити ідентифікацію клієнта.
Для різних невизначених клієнтів, товар вводиться після створення документа.
Введіть товар для повернення, скануючи його штрих-код. Якщо ж неможливо
просканувати штрих-код товару, виберіть його зі списку реалізованого товару, по кнопці
Вибрати з переліку реалізацій. У списку будуть відображатися за замовчуванням товари за
період, зазначений в налаштуваннях, як максимальний термін повернення. Для зазначеного
клієнта відобразяться тільки товари, куплені їм.
У документі буде вказуватися кількість товару такі ж самі, що і в реалізації. Якщо
повертається не вся кількість, а лише частина, то вибравши на товар, викличте форму
редагування Склад повернення і вкажіть потрібну кількість. Видалення запису товару
здійснюється по кнопці Видалити.
Після вказівки товарів в поверненні, слід повернути гроші клієнту за допомогою кнопки
Повернути гроші.

11.22 Здача виручки, якщо немає обліку проданого товару, тільки
сумовий облік
Такий облік ведеться, якщо на торгових точках немає комп'ютера, він є тільки на
центральному складі.
В цьому випадку, кожна каса здає виручку в касу центрального складу, причому в
системі, в касах торгових точок, суми будуть «в мінус» (вибираємо центр обліку, Документ Реалізація - Здати виручку

). Центральний склад друкує прибутковий касовий ордер

для прибуткових операцій. Коли в ході інвентаризації, на торгових точках буде визначено
виторг, ця сума може бути внесена в касу торгової точки, як прибуткова операція для зняття
від'ємних значень.

11.23 Як розподіляти товар в одну передачу в день для кожного
реалізатора?
В системі існує можливість формування розподілу товару за день в одній накладній по
об'єкту обліку. Для цього, необхідно вибрати пункт Налаштування меню форми Розподіл
товарного приходу по торговим точкам, що викликається з форми перегляду Прихід
товару, і у вікні Налаштування форми розподілу товару прибуткової накладної
включити перемикач Формувати по 1 накладній в день для кожної торгової точки. Тоді в
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процесі роботи розподілений товар буде додаватися в накладну передачі на даний об'єкт
обліку. Для кожної торгової точки буде формуватися по одній накладній в день.

11.24 Як продовжити введення прибуткової накладної?
В системі необов'язково вводити документ приходу в один прийом. Ви можете
продовжувати вводити товар в створений документ приходу пізніше, у зручний для Вас час.
Для продовження введення товару в прибутковій накладній, необхідно вибрати накладну
в якій буде тривати введення. Вибір здійснюється на формі Прихід по кнопці Вибрати
існуючий прихід

. На формі Перелік приходів за замовчуванням, відображається

перелік документів за поточний день. Вкажіть період для пошуку потрібного документа в
фільтрі по періоду. Виберіть знайдений документ (кнопка Вибрати або клавіша Enter).
Документ відкриється, і Ви зможете продовжити роботу з накладною.

11.25 Як продавці можуть брати в магазині товар в борг?
Продавцям видається дисконтна картка з фіксованою знижкою, як VIP-клієнтам, яким
дозволена відкладена оплата. Продавцям заповнюється картка клієнта.
При взятті продавцем товару в борг, йому оформляється реалізація, як VIP-клієнтам, з
відкладеною оплатою. При видачі зарплати перевіряється товарно-грошовий баланс з
продавцем і з зарплати вносяться гроші в касу, як оплата товару (Оплата - Фінансовий
документ - закладка Каса). Тобто при активному перемикачі Покупці в поле Від кого
надійшли гроші вказується продавець, який взяв товар. Документ відноситься до статті
аналізу Торгова виручка.

11.26 Як подивитися залишки товару по постачальнику на певну
дату?
Виберіть пункт меню Склад - Оборотна відомість за кількістю. На формі, що
відкрилася вкажіть дату для аналізу в фільтрі по періоду. У фільтрі Фірма зі складами
вкажіть об'єкт обліку, за яким потрібно переглянути залишки.
Потім в фільтрі по товару, по кнопці Фільтри, відкрийте форму редагування Параметри
фільтра по товару і в поле Постачальник вкажіть постачальника. Запишіть.
Після налаштування фільтрів на формі Оборотна відомість за кількістю в колонці =
КК-кількість на кінець буде відображатися кількість товару за вказаним постачальником і
на зазначену дату.
Внизу панелі в рядку статусу вказується загальна кількість товару на кінцеву дату.
Є можливість роздрукувати залишки. Для цього натисніть кнопку Звіт - Налаштування
експорту даних. У вікні Налаштування звіту, приберіть виділення непотрібних колонок.
Для відображення в звіті тільки кількості товару в залишку на складі, червоною «галочкою»
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повинні бути відзначені тільки ті колонки, які повинні виводитися на друк. Наприклад:
Артикул, Назва товару, Штрих-код, = КК-кількість на кінець. Для видалення позначки,
досить зробити подвійний клік лівою клавішею миші на запису колонки. Або ж виділити
потрібний рядок і натиснути кнопку Скасувати виділення піддерева. Виділення записів
колонок проводиться також подвійним клацанням миші або кнопкою «Виділити піддерево».
Для друку відомості або відправлення її на свій комп'ютер, наприклад у вигляді таблиці, або
якомусь іншому форматі, натисніть кнопку Друк відомості

.

Для аналізу залишків товару по постачальнику і за собівартістю, необхідно вибрати
пункт меню Склад - Оборотна відомість за собівартістю. На цій формі налаштуйте фільтри
також, як описано вище.
Тоді в колонці = КК-кількість на кінець буде відображатися залишок товарів по
постачальнику на зазначену дату за собівартістю, а в рядку статусу буде вказана загальна
сума собівартості залишку товару за постачальником на складі.
Звіт можна роздрукувати так само, як описано вище.

11.27 Як скасувати зміну цін на товари?
Для скасування зміни цін, необхідно зайти в пункт меню Склад - Зміна ціни продажу.
Виділіть потрібний товар або групу товару. У списку, товар впорядкований за датою
зміни ціни, тому легко вказати групу, зміну цін в якій потрібно скасувати.
Натисніть кнопку Скасувати зміну ціни

. Зміну цін на виділений товар буде

скасовано.

11.28 Оплата прибуткової накладної з вказаною каси з урахуванням
комісії банку
Необхідно зняти гроші з каси. Зайдіть на форму Оплата - Фінансовий документ
закладка Каса. При натисканні на кнопку Додати відкриється вікно, в якому виберіть
напрямок Витратний. В поле Каса вкажіть касу, з якої віднімаються гроші. Увімкніть
перемикач Постачальники, зліва для зручності пошуку постачальника. В поле Кому
видаються гроші з каси вкажіть постачальника, якому призначена оплата. Якщо ведеться
облік витрат за статтями аналізу, вкажіть потрібну статтю в поле Стаття аналізу, або за
допомогою Довідника

додайте зі списку.

Комісія банку просто оформляється видатковим ордером по касі або банківським
платіжним дорученням. Щоб в системі можливо було в подальшому знайти комісійні банку,
вкажіть в полі Призначення платежу витратного ордера або платіжного доручення
значення Комісія банку. Виплата комісії прив'язується до статті витрат Комісія банку або ж
відповідної статті витрат.
Компанія Торгсофт®
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11.29 Синхронізація ціни з передавального центру обліку
По-перше, необхідно на формі редагування Торгова мережа, що відкривається з форми
Налаштування - Торгова мережа, для кожного об'єкта обліку на закладці Налаштування в
поле Формування ціни при внутрішній передачі товару, вказати значення Брати ціну з
передавального об'єкта обліку. Ця установка дасть можливість передавати ціни для нового
товару, якого немає на приймаючому об'єкті обліку, або ж з центрального об'єкта обліку на
периферійний об'єкт.
Для передачі цін з будь-якого об'єкта обліку на будь-який, додатково потрібно на формі
Налаштування - Параметри, закладка Торгова мережа, в поле Центральний об'єкт
обліку, видалити запис центрального об'єкта.
Тоді ціни товару будуть передаватися на інший об'єкт обліку, незалежно від того з якого
об'єкта передається товар.

11.30 Як налаштувати параметри відображення колонок на формі?
Налаштування проводиться за допомогою кнопки Налаштування

(Ctrl + E), яка

відкриває форму редагування Колонки.
У лівій верхній частині цієї форми відображається список колонок Вашого робочого
вікна. Галочкою відзначені всі колонки, які відображаються на екрані. Виділивши
найменування колонки і натиснувши на стрілку вгору або вниз, що знаходиться праворуч від
списку колонок, Ви перемістите виділену колонку ліворуч або праворуч її колишнього місця
на екрані в зручне для Вас положення.
Клацнувши в квадратику лівіше запису, Ви можете скасувати відображення непотрібної
Вам колонки або призначити показати приховану до цього моменту колонки. Виділивши
найменування колонки і натиснувши кнопку Редагувати, Ви можете перейменувати
колонку, змінити колір фону, змінити тип, розмір і колір шрифту на формі редагування
колонки.
Для зміни ширини колонки в поле Ширина, відкритої по кнопці Ред. форми, введіть
потрібне значення ширини в пікселях. Запишіть.
Тут же є можливість змінити шрифт, його колір, по кнопці Шрифт (F4).
По кнопці Колір фону вказується колір фону колонок. Якщо Ви включите перемикач
Застосувати фон і шрифт для всіх колонок, то обраний фон буде у всіх колонках.
Зверніть увагу, що змінювати ширину колонок можна інакше. Встановіть курсор миші на
кордон колонок так, щоб замість стрілки курсору з'явився значок

. Не відпускаючи

кнопку миші, перетягніть кордон вправо або вліво в залежності від бажаного результату.
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11.31 Як можна працювати продавцю з одним бейджиком на
будь-якому об'єкті обліку?
Зараз це неможливо. При введенні продавця в системі і присвоєння йому бейджика
продавець прив'язується до конкретного об'єкта обліку, як місця роботи. Для того, щоб
продавець міг зайти на інший об'єкт обліку, необхідно створити запис продавця з прив'язкою
до цього об'єкта і з новим номером бейджика. Запис в поле ПІБ повинна відрізнятися від
попереднього запису продавця.

11.32 Як виправити помилку переміщення товару в інші гілки виду
товару?
Помилкове переміщення товару в інший вид довідника можна виправити на формі
Товарознавство - Діагностика помилок, закладці Означення довідників.
У верхніх фільтрах Вид товару і Виробник зі списком, що випадає необхідно вказати
значення Все одно для відображення зазначених і неозначених товарів.
Потім в нижньому фільтрі Вид товару вказати вид товару, куди помилково був
переміщений товар. Для цього потрібно зайти в довідник видів товару

і там вибрати вид

товару.
Таким чином, в списку буде відображатися весь товар, що належить цьому виду. За
допомогою прийомів многострочного виділення виділіть товари з неправильним видом.
Натисніть кнопку Змінити

на панелі інструментів.

У вікні Означення довідників товару в поле Вид товару вкажіть правильний вид для
зазначених товарів, включите перемикач Дозволити перезапис інформації правіше поля
Вид товару. Запишіть введені дані.
Зазначених товарів буде присвоєно новий правильний вид товару.

11.33 Як змінити ціни на весь товар, на групу товару?
Зміна цін на обрану групу товару проводиться на формі Склад - Стан складу.
Необхідно визначити групу товару для зміни ціни. Це робиться за допомогою фільтра по
товару, натисканням на кнопку Фільтри, викличте форму редагування Параметри фільтра
по товару і в відповідних полях вкажіть потрібні значення. Для фільтрації по постачальнику
вкажіть постачальника в поле Постачальник, для пошуку по виробнику, введіть значення в
поле Виробник, колекція, торгова марка, для фільтрації потрібного виду товару в поле Вид
товару вкажіть даний вид.
На формі Стан складу після фільтрації буде відображатися тільки потрібний Вам товар.
Виділіть весь список для зміни ціни за допомогою клавіш "Ctrl + A".
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Зміна цін проводиться за допомогою кнопки Умови продажу товару функції Змінити
відпускну ціну. На формі редагування Параметри зміни цін на складі Ви повинні:
o Включити перемикач Збільшити для збільшення ціни або ж перемикач Зменшити для
зниження ціни.
o Вибрати і включити перемикач для визначення одиниці розрахунку зміни цін (у
відсотках або гривнях)
o Вказати значення зміни цін в поле «на». Наприклад при зміні цін на 10% вводиться
цифра 10 при включеному перемикачі Відсотків.
o Вкажіть, які ціни змінюються: роздрібні або оптові. При зміні обох цін включите
обидва перемикача - Роздрібна ціна і Оптова ціна.
o На панелі Округлити вкажіть потрібне округлення цін при зміні.
o Натисніть кнопку Змінити ціну.
Товари зі зміненими цінами будуть внесені в список на формі Склад - Зміна ціни
продажу.

11.34 Як занести інформацію про клієнта, якому була видана
дисконтна карта?
При видачі дисконтної карти, клієнту видається заздалегідь віддрукована анкета, яку він
повинен заповнити.
В анкеті мають бути всі дані, необхідні для заповнення особової картки клієнта на формі
Маркетинг - Клієнти. В анкету заноситься номер виданої дисконтної карти або його
значуща частина.
Дані з анкети переносяться до особової картки клієнта власником, який має повний
доступ в системі.
В системі інформація про клієнта вводиться на формі редагування Клієнт, що
викликається з форми Маркетинг - Клієнти і заноситься на той номер дисконтної картки,
який був виданий клієнту.

11.35 Як змінити масштаб штрих-коду на бирці?
На формі Налаштування - Налаштування друку бирок на закладці Шаблон необхідно
натиснути кнопку Налаштування. Потім на панелі, виділити штрих-код, подвійним
клацанням лівої кнопки миші (або 1 клацання правою клавішею виклик контекстного меню Edit) відкрийте вікно Barcode Editor і в поле Zoom вкажіть потрібний масштаб.
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11.36 В якому форматі друкувати штрих-код на дисконтній картці?
Друк штрих-кодів повинна бути за стандартом EAN 13.

11.37 Як замовити дисконтні картки в поліграфічній фірмі?
Дисконтні картки клієнтам видаються, коли визначена політика знижок в магазині. Тому
на початку роботи в програмі введіть політику знижок, визначте разові, накопичувальні
знижки, можливість штрафів.
Потім на формі Маркетинг - Клієнти необхідно згенерувати необхідну кількість вільних
дисконтних карток. При генерації на формі редагування Створення дисконтних карт
клієнтів в полях для введення початкового і кінцевого номерів вводиться тільки значущі
цифри штрих-коду.
Напр иклад. Необхідно створ ити 100 дисконтних кар т. Раніше кар тки не створ ювалися.
Тому в поле Початковий номер можна ввести «1». Тоді в поле Кінцевий номер вводиться
«100». Пр и наступній генер ації номер ів дисконтних кар т, будуть вже вводитися відповідно
номер а від 101. Необов'язково генер увати номер а, починаючи з пер шого номер а. Іноді
власнику потр ібно завуалювати інфор мацію пр о кількість клієнтів магазину. В цьому
випадку початковим номер ом можна вказати, напр иклад, «40001» та генер увати потр ібну
кількість номер ів дисконтних кар т.
До створення дисконтних карток необхідно визначитися з кількістю карток для кожної
знижки. До установки програми в магазині, звичайно ж, вже визначені клієнти зі своїми
знижками, можливо, є VIP-клієнти з фіксованими знижками.
Залежно від кількості таких клієнтів створіть потрібну кількість карток з кожної
початкової знижкою. Наприклад, генеруються картки з фіксованою знижкою 5%. Для цього
при створенні карток на формі редагування Створення дисконтних карт клієнтів увімкніть
перемикач Фіксована знижка і в поле введіть значення «5». Ці картки будуть видаватися
клієнтам з фіксованою знижкою.
Можете створити також окремо картки з різними накопичувальними знижками. Тоді на
формі редагування Створення дисконтних карт клієнтів при створенні карток увімкніть
перемикач Накопичувальна знижка. В поле Початкова сума вкажіть суму, введену в
політиці знижок, як необхідну для отримання знижки клієнта. В поле Початкова
накопичувальна знижка введіть значення знижки. Це потрібно для того, щоб після
отримання дисконтної картки клієнт, купуючи товар, вже в системі відразу мав свою знижку.
При необхідності, згенеруйте по черзі картки з різними накопичувальними знижками.
Тепер можна замовити друк карток. На картці не можна подавати інформацію про
клієнта, друкується тільки штрих-код з відображенням відповідних цифр під штрих-кодом.
Ви повинні повідомити виконавцю замовлення діапазон штрих-кодів карток, вкажіть повні
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12-значні номери. Друк штрих-кодів повинен бути за стандартом EAN 13, де автоматично
виводиться 13 цифра, яка служить контрольною сумою.
Для зручності первісної видачі дисконтних карток, щоб швидко знаходити потрібну і не
переплутати різні знижки, можна замовити картки різного кольору, дизайну для різних
знижок.
У магазині надрукуйте на принтері анкети для заповнення клієнтом при видачі йому
дисконтної карти. У ній повинні бути відображені всі дані, які вводяться в особисту картку
клієнта на формі Маркетинг - Клієнти. В анкеті обов'язково записується номер штрих-коду
виданої дисконтної картки (повний номер або значущі цифри). Дисконтні картки і анкету
для заповнення може видавати продавець. А перенесення даних з анкети в особисту картку
клієнта виконує вже власник, який має повний доступ в програмі.

11.38 Як вибрати список і порахувати видані дисконтні картки?
Список виданих дисконтних карток вибирається на формі Маркетинг - Клієнти з
допомогою фільтра Фільтр за ознакою видачі картки. Необхідно вибрати значення фільтра
Видані дисконтні картки. Таким чином будуть відображатися тільки видані дисконтні
картки у яких є Дата видачі дисконту. Можна також встановити фільтр Всі вільні картки.
Внизу форми в рядку статусу буде відображатися число виданих карток.

11.39 Як вибрати інший шаблон друку бирки на товар?
Вибір шаблону на товар відбувається на формі Налаштування - Налаштування друку
бирок. По кнопці Перегляд в списку шаблонів, виберіть потрібний і натисніть кнопку
Зробити поточною.

11.40 Як брати товар на реалізацію і проводити взаєморозрахунки з
постачальником?
Товар, взятий на реалізацію у постачальника, оприбутковується звичайним способом з
зазначенням ціни закупівлі. У документі приходу обов'язково вказується постачальник.
Складність при розрахунку з постачальником за взятий на реалізацію товар може бути,
якщо один і той же товар надходить від різних постачальників. В цьому випадку важко
виділити товар даного постачальника зі списку проданих товарів, якщо в системі він
вводиться з однаковим найменуванням та однаковим штрих-кодом.
Для того, щоб виділити товар, взятий на реалізацію в разі його надходження від
декількох постачальників, необхідно при оприбуткуванні привласнити йому власний штрихкод.
Для визначення суми боргу постачальнику за період, протягом якого проводилася
реалізація товару, необхідно вибрати пункт меню Склад - Аналіз продажів товару на
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реалізації. На формі редагування Аналіз продажів товару постачальника в поле
Постачальник вкажіть постачальника. В поле Період аналізу продажів вкажіть період для
аналізу. Потім

натисніть

кнопку

Розрахунок. Розрахунок

ведеться

за

точними

закупівельними цінами, з урахуванням партії товару і хронології надходження.
Після розрахунку у відповідних полях відобразяться суми проданого товару, повернутого
товару, сума до оплати. Якщо в цей період вже були виплати постачальнику, то вказується
сума цих виплат.
Підсумкова сума боргу, яка розраховується як різниця суми до оплати і оплат за період,
вказується в полі Борг за період.
По кнопці Детально відображається перелік проданого за вказаний період товару,
взятого на реалізацію.
Після розрахунку суми боргу постачальнику оплата проводиться на формі Оплата Фінансовий документ. Виберіть потрібну закладку в залежності від форми оплати: з каси
або за безготівковим розрахунком.

11.41 Зміна цін в прийнятому по каналу приході
В такому випадку ціни змінюються на формі Стан складу. Викликається форма
редагування Товар і вводиться необхідна ціна. Можна змінювати тільки ціни продажу.

11.42 Чи є можливість прив'язати до товару фотографію?
Фотографія на товар заноситься на формі редагування Товар, яка викликається з форми
Документ - Прихід товару або Склад - Стан складу. На цій формі слід вибрати закладку
Фото і скористатися кнопкою Відкрити фото з файлу. Вибрати файл фото.
При виборі товару зі складу на формі Стан складу, є можливість переглянути
фотографію товару по кнопці Фотографія товару

- Показати фотографію товару. Якщо

до одного товару є фото і Ви хочете додати фото всьому модельному ряду, слід виділити
товар модельного ряду у якого є фото і скористатися кнопкою Фотографія товару

-

Встановити фото товару для всієї моделі.
Також при виборі товару з фотографією в реалізацію (форма Документ - Реалізація)
фотографію товару можна подивитися за допомогою клавіш (CTRL + H), або натиснувши на
фото внизу вікна.
Більш детально про додавання фото товара читай тут.
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11.43 Який супровід програми надає фірма-розробник?
1. Консультації по телефону, електронній пошті.
2. Можливість проведення навчання і виклик фахівця в межах України (платні послуги)
3. Отримання нових модифікацій програми в межах купленої версії.
4. Отримання нових версій зі значною знижкою.
5. Інформаційна підтримка про зміни в програмі і про нові версії.

11.44 Чи можна забезпечити облік в декількох магазинах?
Існує кілька варіантів рішення. Якщо є можливість об'єднання магазинів єдиною
високошвидкісною інформаційною мережею, то можлива організація роботи на одній
інформаційній базі. Це найзручніший спосіб, що дає в реальному масштабі часу повну
картину про постачання, реалізаціях і переміщеннях товару по всіх торгових точках
(магазинах).
У разі, якщо окремі торгові точки не мають зв'язку, то передбачається можливість
автономної роботи кожної точки з передачею даних про зроблених операціях (надходження /
повернення товару, реалізація / повернення, переміщення, ліквідації). Інформація
передається у вигляді файлів відповідних електронних документів. Напрямки інформаційних
потоків в цьому випадку проектуються індивідуально для кожного замовника, але не
вимагають додаткових витрат.

11.45 Наскільки легко програма освоюється непідготовленим
користувачем?
Як показує досвід, з програмою можуть без великих труднощів розібратися навіть дуже
недосвідчені користувачі комп'ютерів. Найбільш прості ті функції, які відкриті для ролі
"Продавець" і використовуються при реалізації товару в торговому залі магазину. Продавці,
які раніше не мали навичок роботи з комп'ютером, освоюють процес реалізації товару за
допомогою програми за один день. Основний інструмент їх роботи - сканер штрих-коду, до
якого вони повинні піднести товар, що продається, продаж якого автоматично фіксується
системою. Програма автоматично підраховує належну покупцеві знижку (якщо покупець
надав дисконтну картку). У продавця залишається більше часу для спілкування з клієнтом.
Це підвищує якість обслуговування.
Власник магазину (господар) використовує повні права доступу до програми, входячи в
систему під роллю "Власник", він бачить більший обсяг інформації. Інтерфейс програми
простий і зрозумілий. Простий логічний ланцюжок міркувань користувача може легко
вивести його до відповіді на будь-яке питання. Крім того, система забезпечена докладною
інструкцією по експлуатації та довідковою системою, яка б пояснила кожен режим роботи.
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Система консультацій по телефону дозволяє швидко отримати відповідь на будь-яке
питання.
Термін повного впровадження системи залежить в основному від інтенсивності введення
початкових залишків товару магазину. Почати ж повноцінно працювати з деякими групами
товару можна вже в перший же день після установки. В процесі установки і навчання, наші
фахівці разом з вами починають вести реальний облік товару і показують на практиці всі
можливості програми при роботі з Вашим товаром.
Можливо також додаткове платне навчання користувачів з виїздом фахівця в межах
України.

11.46 Чи може один комп'ютер поєднувати в собі функції сервера і
робочої станції?
Да може. При невеликих розмірах мережі з метою економії коштів, можна без втрати
швидкодії поєднувати на одному комп'ютері базу даних і робоче місце. При цьому, інші
комп'ютери локальної мережі будуть звертатися до цього комп'ютера як до сервера.

11.47 Чи може програма працювати в мережі?
Клієнт / серверна архітектура програми орієнтована на активну мережеву роботу, не
створюючи при цьому великого навантаження на мережу. Це забезпечує гарну швидкодію
практично при будь-якій кількості користувачів, що одночасно працюють в мережі.
Архітектура системи дозволяє прекрасно масштабувати інформаційну систему. Це означає,
що при збільшенні кількості користувачів просте збільшення потужності сервера бази даних
дозволяє збільшити продуктивність всієї системи в цілому. При цьому збільшувати
потужність робочих станцій користувачів не треба.
Навіть в разі покупки одного робочого місця, всі мережеві можливості програми
зберігаються. При розширенні системи необхідно тільки докупити ліцензії на додаткові
робочі місця, які будуть підключені до загального сервера. Додаткові робочі місця коштують
істотно дешевше, ніж повна програма.

11.48 Як організований облік матеріальних засобів в програмі?
Програма не є бухгалтерською, внаслідок чого, є дуже простою. У ній використовується
прибутково-видаткова схема обліку товару. Будь-яке переміщення товару (прихід, реалізація,
внутрішнє переміщення на інший об'єкт обліку, списання, повернення) виконується за
допомогою спеціального електронного документа - накладної. Такий підхід відповідає
процесам, що відбуваються в реальності, тому легко сприймається користувачем.
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11.49 Чи є можливості взаємодії з Microsoft Office?
Будь-яка табличная інформація, яку користувач програми отримує на екрані, може бути
легко експортована в Microsoft Excel для подальшого аналізу або друку. Вбудована система
експорту дозволяє непідготовленому користувачеві легко налаштувати будь-які звіти.

11.50 Які вимоги до комп'ютерної техніки?
Програмний комплекс Торгсофт працює під управлінням операційних систем сімейства
Windows:
· Windows 7 (2009)
· Windows Server 2008 R2 (2009)
· Windows 10 (2015)
· Windows Server 2016 (2016)
· Windows 8.1 (2013)
· Windows Server 2012 R2 (2013)
· Windows 8 (2012)
· Windows Server 2012 (2012)
· Windows Server 2008 (2008)

Програма працює з MS SQL Server 2017, 2016, 2014, 2012 2008 R2, 2008 і 2005.
Вони мають обмеження:
- максимальна кількість ОЗУ - 1,4 Гб, кількість ядер - 1, максимальний обсяг даних - 4 Гб
(2005 SQL Server);
- максимальна кількість ОЗУ - 1,4 Гб, кількість ядер - 1, максимальний обсяг даних 10Гб (SQL Server 2008, 2012 2014 року).
- максимальна кількість ОЗУ - 1,4 Гб, кількість ядер до 4х, максимальний обсяг даних 10Гб (SQL Server 2016 2017).

Торгсофт може працювати як на стаціонарному комп'ютері, так і на ноутбуці. Можна
встановити на планшет з Windows 8,10. Також використовувати планшет з будь-якою іншою
ОС можна в якості клієнтського підключення до термінальної ліцензії.

Один комп'ютер в магазині
Якщо система працює на одному комп'ютері, без використання локальної мережі, то:
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· Мінімальні вимоги: процесор з тактовою частотою 2,0 ГГц, оперативна пам'ять 2 Гб,

вбудовані відео і звукова карта, 10Гб вільного місця на жорсткому диску (для
збереження архівів бази даних) і екран з роздільною здатністю 1024х768. Так званий
«Офісний комп'ютер».
· Рекомендовані вимоги: двоядерний процесор, 4 Гб оперативної пам'яті і більше, від 20

Гб вільного місця на жорсткому диску (для збереження архівів бази даних) Так званий
«Бізнес комп'ютер».
Звер ніть увагу. На деяких комп'ютер ах вир обництва компанії Sony в стандар тному
постачанні

опер аційної

системи

Windows

встановлено

специфічні

шр ифти,

які

відр ізняються від загальнопр ийнятих, що може викликати некор ектне відобр аження вікон і
повідомлень в пр огр амі Тор гсофт. У цьому випадку може знадобитися заміна шр ифтів,
р екомендуємо звер нутися в службу підтр имки компанії Тор гсофт®.

Кілька комп'ютерів в магазині
Варто зазначити, що кожен комп'ютер в локальній мережі повинен мати унікальне ім'я.
Якщо планується використання в одному магазині до 4 комп'ютерів, об'єднаних
локальною мережею (провідний або бездротової), то:
· Вимоги до сервера: процесор (Core i3, Core i5, Core i7 або аналогічні рішення на основі

процесорів AMD (бажано з тактовою частотою від 2,8 ГГц і вище)), 4 Гб оперативної
пам'яті і більше, більше 20 Гб вільного місця на жорсткому диску (для збереження
архівів бази даних).
· Вимоги до робочих станцій: процесор з тактовою частотою 1,5 ГГц і вище (Intel

Celeron, Amd Sempron) або інтегровані рішення на основі Intel Atom, оперативна пам'ять
1 Гб, вбудовані відео і звукова карта. «Комп'ютер початкового рівня».
Якщо планується використання локальної мережі з кількістю комп'ютерів більше, ніж 4,
то конфігурація обладнання обговорюється індивідуально. Виходячи з нашого досвіду
ставиться так званий сервер початкового або середнього рівня і до нього підключаються
робочі станції початкового рівня - процесор з тактовою частотою від 2,0 ГГц і вище,
оперативна пам'ять 2 Гб, вбудовані відео і звукова карта.

Управління торговою мережею через інтернет в режимі on-line
Робота програми в термінальному режимі реалізується під управлінням серверних ОС
редакції Standard, Enterprise, Datacenter.
Windows 2008 R2 Server,
Windows 2016 Server,
Компанія Торгсофт®
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Windows 2012 R2 Server,
Windows 2008 Server,
Windows 2012 Server,
Windows 2003 Server
або інших систем Windows з активованою можливістю використання сервісу віддалених
робочих столів (Remote Desktop Protocol). Вимоги до сервера залежать від кількості
одночасно користувачів, які підключаються. Рекомендовані:
· Сервер на основі Intel Core i3, Core i5, Core i7, з кешем не менше 4 Мб аналогічні

рішення на основі процесорів AMD. Оперативна пам'ять: 8 Гб і більше (орієнтовно по
150-300 Мб ОЗУ для кожного підключення + ОЗУ для роботи за самим сервером від 4
Гб). Зверніть увагу, що витрата ОЗУ також залежить від того, яким доступом володіє
Ваш користувач, наприклад він може використовувати браузер. Більш детально всі
тонкощі налаштування Ви можете узгодити з фахівцем техпідтримки. Жорсткий диск з
високою швидкістю обертання для забезпечення оперативного доступу до даних. В
даний час більшою актуальністю користуються твердотільні накопичувачі (SSD диски),
швидкість роботи яких істотно вище HDD дисків.
· Вимоги до комп'ютерів-клієнтів в цьому режимі мінімальні, підійде будь-який

комп'ютер (ноутбук), який комфортно працює з операційною системою Windows.
Зверніть увагу: для роботи в термінальному режимі необхідно встановити сервера! Це
може зробити Ваш системний адміністратор або фахівці служби техпідтримки Торгсофт®.
Вимоги до інтернету:
· Для сервера: обов'язковий статичний IP адреса на серверному комп'ютері. Дротове

підключення 10-100 Mbit / s. При підключенні ADSL роутер повинен мати
налаштування NAT.
· Для магазинів (комп'ютерів-клієнтів) стабільні результати дає модем CDMA 3G зі

швидкістю 2-4 Mbit / s. Орієнтовний трафік (1 підключення, 30 днів роботи магазину,
10-годинний робочий день) - потреба 2,5-3 Гб.

Наявність обладнання бажано (але не обов'язково) на торговій точці:
· принтер етикеток дозволить роздрукувати етикетки при приході товару;
· принтер чеків дозволить надати чек для Вашого покупця;
· сканер істотно спрощує пошук товару в базі і прискорює процес реалізації та

інвентаризації.
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11.51 На яких клієнтів орієнтована програма?
Програма призначена для магазинів роздрібної торгівлі, що реалізують штучний
сезонний товар. Програма спеціально розроблялася для магазинів роздрібної торгівлі, тому
враховує всю специфіку такої роботи від закупівлі товару і розрахунків з постачальником, до
реалізації товару покупцеві. У програмі особливу увагу приділено реалізації гнучкої системи
знижок, орієнтованої на торгівлю одягом і дитячими товарами. В даний час Торгсофт
успішно експлуатується в дитячих магазинах і супермаркетах, магазинах одягу, взуття,
білизни, книжкових магазинах, магазинах сувенірів, біжутерії, канцтоварів, магазинах
будівельних матеріалів, невеликих продуктових магазинах, магазинах аксесуарів, посуду,
товарів для любові (sex-shop), фотостудії, стокових магазинах, магазинах автозапчастин,
спортивних товарів, бутиках дорогого одягу, взуття та хутряних виробів, побутової та
офісної техніки, іграшок.

11.52 Які основні переваги програми ТоргСофт?
1. Простота впровадження і використання. Як показує досвід, з програмою можуть без
великих труднощів розібратися навіть дуже недосвідчені користувачі комп'ютерів. У цьому
їм допоможе керівництво користувача, що постачається з програмою, і вбудована допомога.
2. Орієнтація програми на роздрібну торгівлю робить її максимально зручною для
використання в подібному бізнесі. Програма не вимагає ніякої додаткової настройки і
повністю готова до використання.
3. Доступність технічної підтримки. Наші клієнти оперативно отримують консультації по
телефону та електронною поштою, безкоштовно оновлюють програму і друковані форми. На
платні послуги, такі як: виклик фахівця і доопрацювання програми під замовлення,
встановлені

досить

низькі

ціни.

Невеликі

доопрацювання

можуть

виконуватися

безкоштовно. Таким чином, сукупна вартість володіння програмою виявляється невисокою.
4. Програму можна ефективно використовувати в локальній мережі, вона дозволяє
обмінюватися даними з віддаленими філіями і складами, а також працювати в режимі
"мобільний офіс" на портативному комп'ютері в дорозі.
5. Доступна вартість програми і її впровадження.
6. Невисокі вимоги програми до потужності комп'ютера, дозволяють істотно знизити
вартість впровадження програми.
7. Гнучка і проста система адміністрування дозволяє легко налаштовувати будь-яку
кількість ролей, які надають доступ користувачів до різних зрізах інформації. Разом з
програмою поставляється 2 налаштовані ролі: "Власник" і "Продавець".
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8. Високий ступінь надійності і безпеки зберігання даних. Дані ніколи не губляться і не
руйнуються, навіть при аварійному вимкненні живлення комп'ютера. Є можливість
налаштування автоматичного архівування за графіком.

11.53 Як переоцінити товар?
Перший спосіб. На формі Стан складу двічі клікніть на будь-який товар.
Відкриється вікно Товар. В поле Націнка (%) встановіть новий відсоток націнки від
закупівельної ціни і натисніть на зелений трикутник, правіше цього поля - Ціна в роздріб
буде перерахована. У разі, якщо ви не бажаєте вводити відсоток націнки, можна просто
змінити ціну в поле Ціна в роздріб. Після проведених змін, натисніть на кнопку Записати.

Другий спосіб. На формі Стан складу виділіть мишею необхідний товар і натисніть
на кнопку Встановити знижку на товар. Відкриється вікно Товарна знижка. В поле
Знижка встановіть ту знижку у відсотках, яка необхідна. Встановлена таким чином товарна
знижка має пріоритет перед іншими видами знижок і застосовується завжди при продажу
цього товару, незалежно від того, є у клієнта дисконтна карта чи ні. Також є можливість
заборонити встановлювати знижку на цей товар у разі, коли продавці мають права на
виставлення знижок на товари даними чином. Встановіть галочку біля напису Уцінка, якщо
Ви не хочете щоб встановлена знижка підсумовувати зі знижкою клієнта по дисконту. Після
цього натисніть на кнопку Записати.

Третій спосіб. На формі Стан складу виділіть мишею необхідний товар і натисніть
на кнопку Умови продажу товару і виберіть пункт Змінити відпускну ціну. Відкриється
вікно Параметри зміни цін на складі. Виберіть пункт Збільшити, якщо необхідно
збільшити ціну і Зменшити, в разі, якщо хочете знизити ціну. Далі, встановіть вид знижки (у
відсотках або гривнях) і в полі встановіть числове значення знижки. Виберіть, до якого
значення необхідно буде округлити ціну з урахуванням виставленої знижки. Далі, виберіть
на яку саме ціну (роздрібну або оптову) Ви змінюєте ціну. Після визначення всіх необхідних
параметрів, натисніть на кнопку Записати.
Також є можливість змінити закупівельну ціну товару за допомогою кнопки Умови
продажу товару - Змінити ціну продажу і знижку поточного товару. Відкриється вікно, в
якому можна вказати відсоток знижки, який необхідний і після цього перерахується ціна зі
знижкою, або можна вказати бажану ціну зі знижкою, після чого розраховується знижка на
товар. Після заповнення полів, натисніть на кнопку Записати.
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Собівартість розраховується за останньою закупівельній ціні. Якщо остання закупівельна
ціна у валюті, відмінній від національної, то собівартість обчислюється множенням на
останній курс цієї валюти (Оплата - Курс валюти).
Даний режим роботи буде відображати реальний стан справ, тільки під час налаштування
розрахунку собівартості за останньою закупівельною ціною (Налаштування - Параметри закладка Облік - поле Метод розрахунку собівартості товару - пункт Остання
закупівельна ціна).
Після виконаних дій, необхідно перерахувати собівартість, натиснувши на кнопку
Перерахувати собівартість.
Розрахована таким чином собівартість товару буде використовуватися у всіх аналітичних
звітах системи. У режимі Склад - Стан складу, фактична націнка товару також буде
враховувати цю собівартість. Це дає можливість бачити націнку з урахуванням зміни курсів
валют.
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У даному розділі представлені п'ять статей, які розкривають суть і принципи роботи ПО
Торгсофт:
· Чому Торгсофт - програма саме для підприємця;
· Навіщо потрібна автоматизація обліку і торгівлі;
· Управління роботою торгової мережі за допомогою програми Торгсофт;
· Профілактика зловживань в магазині;
· Ведення фінансового обліку підприємцем.

12.1

Чому Торгсофт - програма саме для підприємця?

Облік, як товару, так і грошей в програмі Торгсофт побудований по простій прибуткововидатковій схемі. Тут ви не знайдете ні плану рахунків, ні проводок. Все, що є в програмі,
відповідає тому, що є в реальному житті.
Є складські документи - накладні, є фінансові операції - приходи і витрати грошей.
Досить акуратно заносити інформацію в програму про реальні події, що відбуваються в
житті Вашого торгового підприємства і Ви отримаєте об'єктивну картину стану свого
бізнесу, підсилите контроль над персоналом магазину і складу, завжди будете знати залишки
товару і грошей. Програма Торгсофт є продуктом вже для кінцевого споживача - для
підприємця. Вона не вимагає складної настройки і спеціальних знань. Робота програми з
торговельним і технологічним устаткуванням (сканери, принтери) відбувається досить
просто. Передбачено також велика кількість різноманітних шаблонів для друку цінників,
етикеток на товар.
Дуже важливо, що програма Тор гсофт проста при використанні її персоналом в
торговому залі. Вбудована система розмежування прав доступу дозволить так налаштувати
функції для продавців, щоб для них не було можливості бачити не потрібну їм інформацію
або робити зайві дії. Разом з програмою поставляється готова роль "Продавець", що володіє
мінімальним набором функцій: продаж товару за допомогою сканера, повернення товару і
здача виручки.
У програму вбудована система мотивації продавців, що дозволяє легко розраховувати
доплати продавцям за підсумками їх індивідуальної або бригадної (по змінах) роботи.
Все більше підприємців зараз розширюють свій бізнес. Багато пройшли шлях від торгівлі
на ринку до магазинів. Не дарма девізом програми Торгсофт обрана фраза: «Від місця на
ринку - до магазину. Від магазину - до торгової мережі ». Це тенденція сьогоднішнього часу.
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Звідси виникає потреба в об'єднанні інформації з різних магазинів, складів, передача даних
між ними. Програма Торгсофт пропонує підприємцю дуже просте і дешеве рішення вбудована в програму технологія передачі даних пакетами. Вам не потрібні дорогі канали
зв'язку для кожної торгової точки. Інформація передається у вигляді файлу на звичайній
флешці. При цьому, програма сама піклується про те, що саме включати в передачу даних.
Облік товару в програмі ведеться по штрих-кодами або артикулам. Може бути
використаний штрих-код виробника. Якщо товар не має штрих-коду, то програма може
згенерувати свій унікальний штрих-код, надрукувати його на принтері етикеток на
самоклеючому папері будь-якого розміру для маркування товару.
У програму вбудована робота зі спеціальним торговим обладнанням, що полегшує Вашу
роботу зі штрих-кодами. Це перш за все - сканер штрих-кодів різних модифікацій і принтери
для друку етикеток товару зі штрих-кодами, принтери чеків, термінали збору даних.
Етикетка товару виконує відразу дві функції: маркування товару за допомогою штрих-коду і
цінник, на якому є вся необхідна інформація для споживача: ціна, назва товару, виробник,
країна, торгова марка, рік випуску, склад, розмір, артикул тощо. Ця інформація
налаштовується в залежності від виду товару, яким Ви торгуєте.
Програма Тор гсофт безперервно розвивається, накопичуючи в собі досвід різних
підприємців. Завантажуючи з нашого сайту нові версії, ви завжди будете в курсі нових
можливостей ведення обліку, профілактики зловживань у сфері торгівлі.

12.2

Навіщо потрібна автоматизація обліку і торгівлі?

Сучасний магазин, особливо торгівельна мережа, представляє собою складну систему
складів, що вимагає оперативного обліку продажів і переміщень товарів. Без автоматизації
обліку руху товарів і грошей, досягти успіху в цьому бізнесі досить складно, а при наявності
високої конкуренції - неможливо.

Важлива умова - маркування
При організації обліку в магазині, важливу роль відіграють програмні та технічні засоби
автоматизації як мобільні, так і стаціонарні: сканери штрих-кодів, принтери етикеток,
термінали збору даних. Все це, поряд з програмним забезпеченням, дозволяє вести облік
товару в той момент, коли він переміщається або продається. Темп сучасного бізнесу не
дозволяє відкладати процес реєстрації руху товарів.
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Важливою умовою успішної автоматизації обліку і торгівлі - є забезпечення маркування
всього товару, який надходить у продаж. Зазвичай, тільки частина товару має штрих-кодове
маркування, виконану виробником. Для немаркованого товару, магазин сам повинен
сформувати штрих-код і прикріпити його до товару. Для цього використовуються
спеціалізовані принтери етикеток.
Наша компанія пропонує своїм клієнтам принтери Zebra, що дозволяють друкувати
етикетки як в термо-, так і в трансферному режимі. Залежно від умов зберігання товару,
клієнт може вибрати прийнятний для нього спосіб друку і стійкості зображення на етикетці.

Дві схеми постачання
Невеликі магазини поштучних товарів часто об'єднуються в торгові мережі, що
пропонують своїм покупцям певну товарну групу і спільну дисконтну систему
накопичувальних знижок. З точки зору автоматизації торгової мережі, кожна торгова точка це автономний центр реєстрації руху товару і грошей з можливістю передачі даних на
центральний сервер торгової мережі. У таких торгових мережах зустрічається дві основні
схеми постачання товару: централізоване і децентралізоване постачання.
Для автоматизації обліку, централізоване постачання є кращим, оскільки забезпечує
єдине маркування товару на центральному складі. При такому постачанні, вимоги до
інформаційних систем на торгових точках суттєво нижче, ніж при децентралізованому
постачанні. На торгову точку надходить уже підготовлена інформація про товар у вигляді
накладних внутрішньої передачі, а товар вже маркований і готовий до продажу.
Децентралізоване постачання вимагає від системи автоматизації забезпечення реєстрації
товару, що надходить, при необхідності - його маркування штрих-кодом. Присвоєний товару
штрих-код унікальний в межах всієї торгової мережі. Розподілена інформаційна система
торгової мережі повинна забезпечувати єдину накопичувальну систему знижок і єдину
політику знижок, можливість переміщення товарів між будь-якими торговими точками
торгової мережі, передавати дані про продажі на центральний сервер і отримувати назад
інформацію про ціни, нові товари, клієнтів і сумах їх покупок на інших торгових точках.
Сервер торгової мережі накопичує інформацію про роботу всіх торгових точок, веде єдиний
фінансовий облік по кожній торговельній точці, при необхідності, забезпечує єдине
ціноутворення, розраховує прибутковість точок.
Поява на ринку дешевих переносних комп'ютерів і так званих субноутбуков дозволяє
пропонувати для автоматизації торговельних точок повноцінне мобільне рішення, вартість
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якого порівнянна з вартістю простого терміналу збору даних. Однак, за своїми
можливостями, таке рішення значно перевершує можливості терміналу. Єдиним недоліком
поки залишається незначний час роботи від внутрішньої батареї, що істотно обмежує їх
застосування на неелектрифікованих торгових точках.

Термінал збору даних
Застосування терміналів збору даних виправдано в тих магазинах, торговельна площа
яких перевищує 100 кв. м. Термінали необхідні в основному для проведення інвентаризації
товару, реєстрації переміщення товарів між складами і магазинами, для торгівлі на
невеликих торгових точках, де неможлива установка переносного комп'ютера.
Ми пропонуємо своїм клієнтам недорогий термінал Casio DT-930 з об'ємом оперативної
пам'яті 16 Мб. Цей термінал зберігає у своїй пам'яті практично необмежену кількість
найменувань товарів і цін. Програмне забезпечення терміналу дозволяє при скануванні
товару бачити його назву, ціну і вводити кількість. Зібрані терміналом дані передаються в
інформаційну систему магазину, при підключенні терміналу до основного комп'ютера.
За оцінками наших фахівців, ефективний продаж систем автоматизації для невеликих
магазинів можливий в тому випадку, якщо вартість володіння такою системою не буде
перевищувати обороту магазина за кілька днів активної торгівлі. Залежно від моделі,
виробника торгового обладнання (сканер штрих-кодів, нефіскальний принтер чеків, принтер
штрих-кодів та етикеток, термінал збору даних) і програмного забезпечення, ціна одного
робочого місця може змінюватися.

Спрощений облік і безпека
Важливою вимогою до програмного забезпечення для магазину є можливість швидкого
освоєння всього облікового комплексу, як власником магазину, так і персоналом. Більшість
магазинів використовує спрощену схему і працює на єдиному податку. При цьому,
підприємець нерідко бере активну участь у веденні обліку. Як правило, у нього немає часу на
освоєння основ бухгалтерії. Програма повинна «спілкуватися» мовою, зрозумілою
підприємцю. Це значно спрощує освоєння системи та її подальшу експлуатацію.
Для персоналу, важливо в процесі продажу володіти необхідною інформацією про товар і
покупця і виконувати мінімум операцій з комп'ютером. Основний інструмент для продавця сканер штрих-коду. Він дозволяє вибрати товар зі складу, визначити відсоток знижки клієнта
за його дисконтною карткою і, в разі повернення, автоматично визначити список товару, що
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повертається за товарним чеком. При такому підході, процес освоєння роботи з програмою
для продавців не представляє складнощів.
З точки зору безпеки важливо, щоб персонал магазину не міг бачити не призначеної для
нього інформації. При мінімальному доступі, продавець не може бачити суми, яка повинна
бути в касі в кінці дня, кількості товару на складі, історії продажів. Підприємець має
можливість налаштовувати рівень доступу в залежності від функціональних обов'язків та
ступеня довіри до того чи іншого співробітника магазина. Це дозволяє з одного боку,
дотримуватися інформаційної безпеку бізнесу, з іншого - делегувати свої повноваження. Так,
наприклад, трудомісткий процес приймання товару, можна доручити товарознавцю, але
зберегти за собою право контролю за загальною сумою і подальшого блокування
прибуткової накладної.
Систематизована інформація про бізнес, може завдати серйозної шкоди при попаданні її
в чужі руки. Тому, велике значення набуває надійність зберігання інформації, безпеку
доступу до неї, відсутність можливості отримання копії бази даних без відома власника
бізнесу.

Накопичувальні знижки зроблять покупця постійним клієнтом
У торгівлі промисловими товарами, обов'язково повинна існувати система знижок, яка
приваблює і стимулює активність покупців. Гостра конкурентна боротьба за покупця
ведеться, як правило, саме за допомогою прив'язки покупця дисконтною карткою. Дисконтні
картки роблять покупця постійним клієнтом магазину. Психологічно, важливо не просто
наявність дисконтної карти з постійною знижкою, а наявність в магазині накопичувальної
системи знижок, яка стимулює покупця робити покупки саме тут, поступово заробляючи для
себе більшу знижку. Саме цей психологічний трюк робить покупця постійним клієнтом.
Однак, організувати накопичувальну систему знижок можливо тільки за умови автоматизації
обліку товару і клієнтів. Для прискорення роботи, дисконтна карта, також, як і товар,
маркується унікальним штрих-кодом, що дозволяє швидко обробляти її сканером і
автоматично розраховувати розмір знижки відповідно до існуючої в торговому підприємстві
політики знижок. Додатково до прискорення обслуговування це збільшує ступінь контролю
над продавцем, практично позбавляючи його можливості робити необгрунтовані знижки
покупцям.

Бути конкурентоспроможним
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Автоматизація в торгівлі важлива не тільки як засіб тотального обліку товару в інтересах
власників бізнесу, але, перш за все в інтересах покупців, як засіб поліпшення швидкості і
якості обслуговування, звільнення часу продавця, щоб вільно спілкуватися з покупцем.
Ніщо так сильно не дратує нашого покупця, як необхідність чекати своєї черги, тому
прискорення обслуговування завжди виправдано і окупає витрати. Автоматизація обліку грає
в цьому процесі провідну роль. Крім цього, автоматизація дає продавцеві необхідний ступінь
інформованості про наявність потрібного покупцеві товару, розміру, кольору, матеріалу,
сезону, виробника, колекції. Знання залишків товару на складі, по певному постачальнику,
дозволяє легко зробити замовлення товару, що закінчується
В цілому, ефект від автоматизації обліку в магазині, досягається за рахунок ведення
точного кількісного обліку товару, зниження крадіжок і підвищення відповідальності
персоналу, прискорення обслуговування покупців, зниження ступеня завантаженості
продавців,

збільшення

товарообігу

і

прибутку.

Все

це

підвищує

престиж

і

конкурентоспроможність торгового підприємства.

12.3

Управління роботою торгової мережі за допомогою програми
ТоргСофт

Програма Торгсофт дозволяє просто і недорого організувати спільну роботу декількох
магазинів (складів) як з централізованим, так і з децентралізованим управлінням. В обох
випадках інформація передається пакетами даних і не вимагає наявності каналів передачі
даних.

Централізована схема управління торговою мережею
Централізоване управління можливе в тому випадку, якщо є центральний склад, що
забезпечує приймання, кодифікацію і маркування товару для всіх магазинів торгової мережі.
Товар приймається і описується на комп'ютері центрального складу. Товар з прибуткової
накладної, що надходить на центральний склад, може бути відразу розподілений по
магазинах торгової мережі. Для цього є спеціальний режим роботи, що дозволяє
користувачеві системи вказати кількість товару, що надходить на кожен магазин. Після
закінчення централізованого розподілу товару прибуткової накладної, формуються накладні
внутрішньої передачі товару з центрального складу на магазини. Для кожного магазину одна накладна. Внутрішні накладні передаються в пакетах даних (їх також можна
надрукувати) в електронному зашифрованому вигляді. Після завантаження пакета,
інформація з'являється в інформаційній системі відповідного магазину. Після цього, магазин
відразу ж може почати торгувати товаром, що надійшов.
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Центральний склад може забезпечувати управління ціноутворенням в торговій мережі.
Однак, в кожному магазині можуть бути свої роздрібні ціни на товар. Переваги
централізованого управління в єдиній класифікації, іменування і кодування товару. Недолік необхідність наявності приміщення під центральний склад, де б можна було виконувати
приймання закупленого товару і розподіл його по магазинах. У цій схемі, крім комп'ютера
центрального складу, може працювати управляючий комп'ютер, що забезпечує збір і аналіз
інформації про роботу торгової мережі.

Децентралізоване управління
Коли немає центрального складу, товар надходить безпосередньо в магазини. У кожному
магазині виконується класифікація і опис товару, присвоюється штрих-код для товару, що не
має промислового штрих-коду, друкується етикетка (цінник). У зв'язку з цим в кожному
магазині необхідно мати принтер для друку етикеток (або перевозити принтер з одного
магазину до іншого). У зв'язку з відсутністю централізованого приймання товару в кожному
магазині товар може бути названий по-своєму. Програма повинна бути налаштована таким
чином, щоб в кожному магазині генерувалися власні унікальні штрих-коди. Тобто якщо
однаковий товар приймається в декількох магазинах, то йому будуть присвоєні різні штрихкоди. Класифікація товару, як правило, також буде відрізнятися для різних магазинів тому,
що її роблять різні люди. Таким чином, в кожному з магазинів нашої торговельної мережі
формується різний опис і класифікація товару. Якщо товар не буде передаватися між
магазинами за допомогою внутрішніх передач, то в цьому немає проблеми. Однак, як тільки
з'являється задача передачі товару між магазинами або збору інформації про роботу всієї
торгової мережі, на центральному управляючому комп'ютері, різні опису товару можуть
призводити до неоднозначності аналізу. Це вже проблема. Один із способів вирішення її ведення загального класифікатора груп (видів) товарів на одному управляючому комп'ютері і
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передача всіх змін на інші комп'ютери магазинів і складів. Ця можливість вбудована в
Торгсофт і вона забезпечує єдину класифікацію товарів всіх магазинів. Єдина класифікація є
основою спільного аналізу інформації всіх магазинів торгової мережі. Управляючий
комп'ютер такої децентралізованої мережі (це може бути, наприклад, ноутбук власника або
комп'ютер в офісі) виконує наступні завдання:
· ведення загального класифікатора товарів мережі
· ціноутворення в будь-якому магазині мережі
· збір інформації про рух товару і грошей в кожному магазині
· аналіз інформації
· ведення повного фінансового обліку (в тому числі витрат)
· розрахунок прибутку
· ведення взаєморозрахунків з постачальниками

У цій схемі управління важливим моментом є те, що в інформаційній системі кожного
магазину є тільки та інформація, яка відноситься до цього магазину і яка може періодично
віддалятися після передачі її на управляючий комп'ютер торгової мережі. Це забезпечує
необхідну інформаційну безпеку.

Єдина система знижок в торговельній мережі
Управляючий комп'ютер торгової мережі дозволяє забезпечити накопичення інформації
для формування єдиних знижок для клієнтів у торговій мережі. Це забезпечується за рахунок
збору інформації про всі покупки на управляючому комп'ютері. Управляючий комп'ютер
передає на магазини зміни політики знижок і суми покупок клієнтів в інших магазинах для
застосування правильної політики.
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Профілактика зловживань в магазині

Необхідність комп'ютерного обліку в магазині, тісно пов'язана з профілактикою
зловживань персоналу, який працює з матеріальними цінностями і грошима. За кілька років
роботи по автоматизації магазинів на Україні, наша команда часто зустрічалася з різними
проявами: від дрібної хитрості до великих махінацій, мета у яких завжди одна - незаконне
збагачення за рахунок власника або покупців.

Класифікація відомих нам способів отримання додаткового
прибутку для персоналу, що працює в магазині з матеріальними
цінностями:
Знижка в кишеню. Найпоширеніше і важковловиме порушення. Продавець заявляє, що
продав товар зі знижкою, а насправді знижку поклав собі в кишеню. Характерно для
неавтоматизованої торгівлі. У розмові з господарем, продавці завзято доводять, що знижки
життєво необхідні і тільки завдяки знижкам тримається торгівля. Насправді, знижки
надаються не часто і в більшій частині це практично легальний спосіб додаткового заробітку
за прилавком.
Ця махінація не спрацьовує, мабуть, тільки в тому випадку, якщо продавець отримує
зарплату з кожної проданої речі і може робити знижку в межах своєї винагороди. Але
побудувати таку систему оплати праці можна не у всіх магазинах. В основному це працює на
дорогих речах, наприклад, нам зустрічалося на торгівлі взуттям. Продавець отримує зарплату
з кожної проданої пари. Для кожної моделі встановлений свій розмір винагороди. Якщо він
продав товар без знижки, то вся винагорода йде йому в зарплату. Якщо зі знижкою, то він
отримує те, що залишається в зарплаті після знижки.
У магазинах же, де зарплата нараховується від загального виторгу, присвоювання знижок
- непогана добавка. Наприклад, якщо вартість речі становить 200 грн і продавець має право
робити знижку 5%, то він з одного покупця заробляє близько 10 грн. І питання боротьби з
цим явищем не в жадібності власника. Бізнес стає некерованим, система знижок реально не
працює. Проконтролювати це практично неможливо. Навіть якщо такий факт буде виявлено
і доведено, звільняти із-за цього продавця невигідно, з огляду на існуючу проблему з
персоналом. Знайти хорошого продавця непросто. Тому багато власників дивляться на цю
проблему крізь пальці. Реально у них немає вибору. Боротьба з цим порушенням досить
проста, але вимагає рішучості і витрат. Мається на увазі автоматизація процесу торгівлі і
обов'язкова видача чека кожному покупцю. Функції контролю бере в цьому випадку на себе
покупець. Наше завдання - подбати про те, щоб покупець був зацікавлений отримати чек.
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Оскільки мова зараз йде в основному про торгівлю штучним непродовольчим товаром, то це
робиться просто, шляхом забезпечення повернення та обміну товару тільки по чеку. Таким
чином, покупець бачить розмір своєї знижки на чеку, а продавець, якщо не зробив знижку,
то не зможе цього приховати, так як операція реєструється автоматично при видачі чека.
Але, як показує практика, після введення автоматизації, продавці також адаптуються до
цього нового явища в їхньому нелегкому житті, і з'являється другий вид незаконного
збагачення «за рахунок закладу» ...
Автоматизація торгівлі, як правило, тягне за собою введення дисконтних карт клієнтів зі
штрих-кодом для автоматичного розпізнавання сканером. Це зручний спосіб ідентифікації
постійних клієнтів. Клієнт приходить з карткою, продавець зчитує штрих-код з картки і
комп'ютер автоматично розраховує знижку в залежності від накопиченої клієнтом суми.
Продавець спочатку не бере участь в цьому процесі і з сумом спостерігає, як гроші
проходять повз нього в касу. Але через деякий час допитливий розум починає розуміти, що і
тут є чим поживитися. Наприклад, якщо клієнтові не потрібен чек (а його про це можуть не
наполегливо запитати), то його реалізація зі знижкою може залишитися не проведеної і в
його знижку потраплять продажі ще кількох наступних за ним клієнтів. Отримана таким
чином загальна знижка буде присвоєна продавцем. Боротьба з цим явищем - більш активно
зацікавлювати клієнта брати чек. Оголошення про повернення та обмін тільки по чеку в
багатьох випадках непогано спрацьовують. Та й просто періодичний профілактичний
контроль видачі чека має бути (з боку власника або адміністрації магазину). Досвід показує,
що ніякі заходи не дають 100% гарантії, але комплекс заходів значно ускладнює всі
махінації.
Якщо в програмі Тор гсофт не жорстко налаштоване робоче місце продавця і він має
можливість вибирати клієнта вручну (наприклад, на прізвище), то тоді він може при продажу
клієнту, який не має дисконтної карти, зробити продаж за будь-дисконтною карткою,
обраної з бази клієнтів. Знижка буде вилучена з каси продавцем в свою користь (якщо клієнт
не отримав чек і не знає, що йому продали зі знижкою). У вирішенні цієї проблеми повинен
допомагати чек, отриманий покупцем. Можливість вибору дисконтної картки вручну
зазвичай залишають в тих магазинах, де є довіра до персоналу. Чи користуються продавці
цією довірою для зловживань нам невідомо.
Номер дисконтної картки продавець може запам'ятати, щоб потім ввести його з
клавіатури для продажу покупцеві без знижки (знову ж це спрацьовує, якщо продавець
впевнений, що клієнт не побачить чека). В останніх версіях Торгсофт можна включити
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блокування введення штрих коду дисконтної карти з клавіатури - тільки сканером. Це робить
непотрібним запам'ятовування кодів дисконтних карт. Для отримання знижки потрібно
наявність картки.
У магазинах, де є приховане відео спостереження, ми виявили, що у продавців в сумочці
може перебувати цілий арсенал дисконтних карт, взятих напрокат у друзів і подруг. Знижки
проводяться за цими дисконтними картками і, природно, присвоюються собі. Знову ж чек,
який повинен бачити покупець, вирішує і цю проблему.
Підставка свого товару на прилавки магазину. Продавці можуть спілкуватися з вашими
постачальниками і закуповувати у них товар, продаючи його в вашому магазині. Явище
досить поширене. Виявляється складно. Заходи боротьби з цим - маркування всього товару
фірмовими етикетками магазину зі штрих-кодами. Схема така: надходить на склад (магазин)
товар, при введенні його в комп'ютерну систему, отримує свій унікальний штрих-код і,
найголовніше, етикетку зі штрих-кодом. Програма налаштовується таким чином, що
роздрукувати етикетки для прийнятого товару можна тільки в тій кількості, яка є в
накладній. Таким чином, отримати зайву етикетку неможливо. Деякі власники розумно
відокремлюють процес оприбуткування і маркування товару від його продажу. Це роблять
різні люди. Наприклад, це добре працює при схемі центральний склад - магазини. Весь
прихід товару виконується на центральний склад, маркується та потім вже підготовлений
развозится по магазинах разом з електронною передавальною накладною, в зашифрованому
пакеті даних. Підставити в цьому випадку свій товар можна, але і виявити це стає значно
простіше, так як на ньому не буде фірмового маркування вашого магазину. У разі, якщо на
товар є промисловий штрих-код виробника, маркування магазину його просто дублює на
ціннику. Сканувати можна і той і той штрих-код, але цінник повинен бути все одно. Все це,
звичайно, буде працювати тільки в комплексі з періодичними перевірками наявності
маркування. До речі, це зручно робити на інвентаризації товару.
Переклеювання цінників з більш дешевих речей на більш дорогі. Махінація проста:
цінник дешевої речі клеїться на дорогу річ і продавець (або його родич, знайомий і т.д.)
приходить і купує цю річ. Покупцеві ж залишається задовольнятися високою ціною на
дешевої речі. Такі махінації були виявлені тільки за допомогою відеоспостереження.
Способи боротьби з ними поки нам не зрозумілі. Якщо у кого будуть ідеї, то поділіться, а ми
опублікуємо.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2315

Торгсофт 2022.0.17

До речі, цим промишляють і деякі клієнти. Тут уже продавець на нашому боці. Виявити
це можливо тільки в тому випадку, якщо при реєстрації товару в комп'ютері йому було
присвоєно осмислена, повноцінна назва. Уважний продавець може помітити невідповідність
товару і назви. Також це неможливо, якщо на товар є штрих-код виробника. Ось чому ще
важливо використовувати промислові штрих-коди, якщо вони, звичайно, гідної якості з
точки зору обліку.
Наприклад, для одягу, деякі виробники не роблять різниці в штрих-коді для різних
розмірів, в результаті чого, неможливо вести розмірний облік з використанням промислових
штрих-кодів і доводиться використовувати кодування, що надається програмою, заклеюючи
штрих-код виробника.
Є і ненавмисні порушення, не пов'язані з отриманням вигоди. Це пересорт товару,
пов'язаний з нерозумінням принципів кількісного обліку в комп'ютері. Для продавця товар
відрізняється, перш за все, ціною (укорінена звичка від сумового обліку). Тому вони можуть
продати одну річ, а сканувати для комп'ютера іншу, по тій же ціні. Але для комп'ютера це
інший товар! Це виявляється на інвентаризації як недостача одного товару і надлишок
іншого. Тут потрібно не просто навчання і пояснення, а також профілактичні перевірки в
формі інвентаризацій товару по групах. Особливо того товару, у якого на складі з'явилися
від'ємні кількості.

12.5

Ведення фінансового обліку підприємцем

У даній статті ми розглянемо ведення повного фінансового обліку підприємцем. Повний
фінансовий облік - це такий облік фінансових коштів, при якому розглядаються як все
джерела походження грошових ресурсів, які надходять із зовні, так і всі напрямки витрати
даного ресурсу.
Гроші не можуть надходити з "нізвідки" і йти "в нікуди", тому при повному фінансовому
обліку підприємець розглядає всі джерела приходу грошових коштів, які в основному
складаються з результатів торгівлі товаром і послугами, і витрати коштів, до яких можуть
відноситися розрахунки з постачальниками, дивіденди і витрати (оренда приміщення,
зарплата, господарські витрати і так далі). Крім цього, необхідно враховувати внутрішні
переміщення грошових коштів (переведення з каси в касу, обмін валют, переведення з
розрахункового рахунку в касу і навпаки і т.д.)
Ведення повного фінансового обліку дозволяє підприємцю вести точний облік залишків
грошових коштів у всіх касах, розрахункових рахунках і картках в будь-який період часу.
При такому веденні обліку, підприємець точно знає залишки і фінансові потоки. Інформація
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такого роду може мати суттєвий вплив на прийняття управлінських рішень, завжди точно
знати свої готівкові і безготівкові ресурси, забезпечувати жорсткий контроль за їх рухом.
Давайте розглянемо, яким чином здійснюється вступ фінансових коштів в бізнес.
Приплив грошових коштів в бізнес відбувається, в основному, завдяки продажам послуг і
товарів. Весь продаж товару в програмі Торгсофт здійснюється через два режими роботи:
1) Реалізація (Документ - Реалізація) - даний режим роботи використовується в
більшості випадків і призначений для продажу товару в роздрібних магазинах. В цьому
випадку, гроші отримані за товар надходять до кас чи на розрахункові рахунки.
2) Торгівля з випискою рахунку (Документ - Торгівля з випискою рахунку) - цей
параметр призначений для оптової торгівлі, торгівлі зі складу або при реалізації товару через
інтернет-магазин. В даному режимі, гроші також можуть надходити як на картку і
розрахунковий рахунок, так і в касу.
Всі виручені гроші від результатів торгівлі, користувач може переглянути в режимі
Фінансовий документ (Оплата - Фінансовий документ). Всі гроші проведені через касу
будуть відображатися на закладці Каса (Мал. 1), всі гроші, які прийшли на розрахунковий
рахунок відображаються на закладці Розрахунковий рахунок (Мал. 2).

Мал. 1 (Версія програми 2018)
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Мал. 2 (Версія програми 2018)

Внизу кожної з двох закладок Каса і Розрахунковий рахунок відображається
інформація про всіх існуючих касах в торговельній мережі та всіх розрахункових рахунках
відповідно.
На двох вищенаведених малюнках ми бачимо фінансові операції, отримані в результаті
торгівлі. Крім того, при необхідності, користувач може додати ручні прибуткові та видаткові
операції, як по касі, так і по розрахунковому рахунку.
Для створення ручних касових операцій, на закладці Каса (Мал. 1), служить кнопка
Додати, із зазначенням в формі, що відкрилася, Напряму (Прибутковий, Витратний).
Для створення ручних операцій через розрахунковий рахунок служать дві кнопки:
Прийняти гроші на розрахунковий рахунок - прибуткові операції і Створити платіжне
доручення для видаткових операцій.
Зазвичай у підприємця існує як мінімум один розрахунковий рахунок в банку, на який
надходять гроші від клієнтів. Також підприємець може мати одну або кілька карток
(депозитних або кредитних), на які клієнти також будуть переводити гроші. Для ведення
повного фінансового обліку підприємець повинен відслідковувати і фіксувати кожен факт
надходження грошей і вносити в програму.
Також, користувачеві необхідно фіксувати рух своїх коштів між розрахунковим рахунком
і карткою. Як правило, якщо гроші надходять на розрахунковий рахунок. Підприємець може
перевести їх в готівку, шляхом переведення на карту. Слід зазначити, що зазвичай ніяких
фінансових втрат при даній операції не відбувається (відсутня комісія банку). У програмі
дану операцію можна зробити після натискання на кнопку Переказати гроші на
розрахунковий рахунок (закладка Розрахунковий рахунок). Відкриється вікно (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2018)

При проведенні цієї операції відбувається дві фінансові операції: в одній відбувається
списання грошей з одного розрахункового рахунку, в іншій - зарахування їх на інший. Це дає
можливість користувачу бачити загальну картину і реальні залишки своїх коштів на всіх
рахунках. Для контролю правильності ведення обліку підприємець в банку може отримати
дані про залишки на своїх картах і рахунках і порівняти з даними в програмі.
Для переведення в готівку грошей використовуються банкомати або каси банку. Іншими
словами, відбувається переказ грошових коштів з розрахункового рахунку або карти в одну з
кас. Для цього в програмі передбачений режим Зняти гроші в касу на закладці
Розрахунковий рахунок (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2018)
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Тут необхідно звернути увагу на поле Комісія банку, яка розраховується автоматично в
залежності від відсоткової комісії конкретного банку при переведенні в готівку грошових
коштів. Даний відсоток комісії налаштовується при створенні нового банку (Налаштування
- Банк). Крім того, користувач може змінити дане поле вручну. При проведенні операції
перетворення безготівкових, будуть створені дві видаткові операції з розрахункового
рахунку (знімається з рахунку сума і комісія) і одна прибуткова операція в обрану касу. При
цьому, користувачу слід пам'ятати, що при видаленні прибуткової грошової операції в касу
автоматично видалиться і видаткова операція з розрахункового рахунку, але комісія при
цьому автоматично видалена НЕ БУДЕ. Це необхідно робити вручну.
Також існує операція внесення грошей, виручених від продажу на розрахунковий
рахунок. При цьому в реальному житті підприємець може використовувати інкасаторські
послуги банку. Така операція відображається в програмі на формі Переказати гроші з каси
на розрахунковий рахунок (Оплата - Фінансовий документ - кнопка Перевести на
розрахунковий рахунок) (Мал. 5)

Мал. 5 (Версія програми 2018)

Такі операції можуть бути необхідні також, якщо підприємець в основному працює з
готівкою, а внесення грошей на розрахунковий рахунок використовується для виконання
розрахунків з контрагентами.
Від продажу товару гроші надходять до підприємця в національній валюті (в програмі
Тор гсофт). Найчастіше розрахунки з постачальниками можуть відбуватися не тільки в
національній, а й в іноземній (долар, євро, злотий). У таких випадках в програмі необхідно
провести обмін валют, зокрема купити валюту в кількості, необхідній для оплати. Для цього
необхідно використовувати режим Оплата - Фінансовий документ - кнопка Обмін валют.
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Також існує окрема операція, яку підприємець повинен фіксувати в обов'язковому
порядку, при бажанні вести повний фінансовий облік. Це робота зі своїми дивідендами
(гроші, які витрачає підприємець на свої особисті потреби). У торгівлі існує цікаве
протиріччя: з одного боку у підприємця на руках постійно може знаходитися досить велика
кількість грошей, які надходять від проведених торгових операцій. Але з іншого боку слід
пам'ятати, що дані кошти не є чистим прибутком. У цих грошових ресурсах міститься
собівартість раніше закупленого товару, всілякі витрати і багато іншого. У цій ситуації буває
дуже складно зрозуміти, яку частину грошей підприємець може витратити на свої особисті
потреби, а яку частину грошей він змушений і повинен знову вкласти в товар, щоб бізнес
продовжував розвиватися.
Мало того, для розвитку і розширення бізнесу потрібно додаткове вкладення фінансових
коштів, наприклад, закупівля нового товару, відкриття нових торгових точок і площ для
торгівлі. Таким чином, значну частину коштів виручених від продажу товару, підприємець
повинен реінвестувати назад в бізнес.
Таким чином, всі отримані кошти повинні бути розділені на кілька частин:
1) Грошові кошти, вкладені назад в бізнес, або в його розвиток - гроші на закупівлю
нового товару, розвиток і розширення бізнесу.
2) Постійні витрати. Це оренда торгових приміщень, зарплата співробітників і т.д.
3) Резервні фонди. Грошові кошти, які необхідно мати на випадок різних форсмажорних ситуацій.
4) Дивіденди. Гроші, витрачені підприємцем на особисті потреби.
Зупинимося на найскладнішій частині обліку грошових коштів - дивіденди. Знання суми
дивідендів - дозволить усвідомлено ставитися до обсягу особистого споживання і більш
точно узгоджувати це з реальними показниками свого бізнесу, забезпечуючи тим самим його
безперервний розвиток.
Для відображення в програмі витрат на свої особисті потреби підприємець створює
новий видатковий касовий ордер (Оплата - Фінансовий документ - кнопка Додати) (Мал.
6) в поле Стаття аналізу за допомогою кнопки Довідник може додати нову загальну
балансову статтю, наприклад, Дивіденди (Мал. 7) і вибрати її.
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Мал. 6 (Версія програми 2018)

Мал. 7 (Версія програми 2018)
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В поле Кому видано гроші з каси за допомогою довідника необхідно вказати себе, як
контрагента. Як контрагента, на якого вилучаються гроші, можуть виступати, наприклад,
супермаркети в яких була витрачена зазначена сума для покупки продуктів харчування,
оренди житла, що знімається підприємцем для проживання, різні види розваг і так далі.
Ступінь деталізації такого обліку витрат досить індивідуальна. Вона визначається кінцевою
метою. Якщо досить знати просто суму, фактично витрачену на особисте споживання
(дивіденди), то можна всі операції заносити на одного контрагента і статтю аналізу
«дивіденди». Якщо є необхідність знати основні напрямки витрат, то статтю Дивіденди
можна розбити на підстатті. Наприклад, Автомобіль, Квартира, Харчування, Навчання,
Лікування, Інше. Це дозволить знати суму, витрачену на кожен напрямок і дозволить
регулювати в майбутньому структуру особистого споживання з метою економії ресурсів
(якщо, звичайно, це необхідно).
Крім того, можна свої витрати вести в зовсім "грубій" формі. Тобто, просто фіксувати
факт вилучення грошей з каси або картки і витрату на себе.
І є ще третій спосіб ведення своїх витрат. Наприклад, - у підприємця на руках
знаходиться якась сума грошей. Ці кошти можуть бути як особисті, так і на бізнес. Як
правило, підприємець в процесі своєї діяльності може витрачати гроші, як на ведення свого
бізнесу, так і на себе. У такому випадку підприємець не фіксує ті грошові кошти, які він
витрачає на свої особисті потреби взагалі, так як це часто буває просто нереально, але ті
витрати, які він робить в інтересах бізнесу, наприклад, покупка столів для нових
співробітників, він акуратно фіксує в програмі.
Для

виявлення

особистих

витрат,

періодично

треба

проводити

звірку

каси,

перераховуючи готівку. Виявлена нестача списується на дивіденди, на підставі того, що всі
витрати на ведення бізнесу вже зафіксовані. Такий підхід, природно, можливий тільки в тому
випадку, якщо доступ до готівки є тільки в однієї людини. Для відображення фактів звірки
та списання дивідендів, бажано створити контрагента спеціально для таких операцій,
назвавши його «звіряння каси» і в якості статті аналізу встановлювати «дивіденди». При
такому підході гроші, витрачені як дивіденди з пластикових карт, при розрахунках в
магазинах треба фіксувати окремо, списуючи їх з потрібною карти. Це зручно робити, так як
при кожній операції магазин дає чек від банківського терміналу. Досить його зберегти і
потім ввести в програму в розділі «Розрахунковий рахунок», також вказуючи статтю аналізу
«дивіденди», а контрагента - магазин, який отримав оплату за товар.
Слід звер нути увагу, що пр и веденні повного фінансового обліку, підпр иємець не
повинен р обити інкасацію магазинних кас в пр огр амі, а викор истовувати тільки
функцію Здати вир учку (кнопка з зобр аженням чер воного мішечка) . Так як при дії
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Інкасація, гроші вилучаються з внутрішнього обороту програми і більше ніде не
враховуються. У свою чергу, дія Здати виручку не вилучає гроші з обігу, а просто
переводить їх в обрану касу.
Нагадаємо, що повний фінансовий облік буде правильним, якщо кожна фінансова
операція, проведена в реальному житті, буде зафіксована в програмі. Так як будь-якій
людині властиво помилятися, то повинні існувати інструменти, що дозволяють перевіряти
правильність ведення обліку і контроль помилок. Для цього в програмі таких інструментів
кілька. Перший з них це Звіт - Валові доходи за період. Даний звіт потрібен не стільки для
контролю, скільки для заповнення книги за формою №10 (в Україні). Даний звіт необхідний
в разі, коли відбуваються активні продажі товару через розрахунковий рахунок, тобто
клієнти розплачуються з підприємцем за безготівковим розрахунком. Ці оплати є тією
частиною валових доходів, які підприємець зобов'язаний "показати" податковій службі, так
як всі розрахункові рахунки легко контролюються перевіряючими органами. Це стосується
розрахункового рахунку і корпоративної карти, яка прив'язана до розрахункового рахунку
підприємця. Суть даного звіту полягає в тому, що користувач може бачити загальну суму
валових доходів за день в обраний період (найчастіше це квартал), за обраними торговим
точкам і рахунками. В ідеальному випадку, підприємець повинен в книгу за формою №10
вносити загальну суму отриманих грошей за продаж товару в незалежності від того, отримані
були ці гроші на розрахунковий рахунок або вони потрапили як готівку в касу.
Другий звіт призначений суто для контролю проведених фінансових операцій. Йдеться
про звіт, який називається Виписка за період (Звіт - Виписка за період). Мета даного звіту
- порівняти ту інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку, які
підприємець може отримати в банку і ті фінансові операції, які підприємець вносив в
програму. Слід зазначити, що в даному звіті можна отримати інформацію як по
розрахунковому рахунку, так і по касі. Причому будуть відображатися тільки ті дні, коли
були які-небудь фінансові операції, ті дні коли рухів по розрахунковому рахунку або касі не
було - відображатися не будуть. Якщо суми по банківській розшифровці і нашим аналізом на
кінець дня збігаються, то все вірно, якщо ж ні - то подвійним кліком по дню ми можемо
переглянути, які саме фінансові операції проводилися в цей день. Те ж саме ми можемо
зробити і зі звітом, який надає банк. За цими даними вже можна знайти конкретну
невідповідність і усунути неточність. В ідеальному випадку, всі залишки на кожен день
повинні збігатися.
Слід звернути Вашу увагу на те, що якщо оплата проводиться за будь-якого
розрахункового рахунку, то банк бере комісію за таку транзакцію. Сума цієї комісії виникає
не відразу, а в кінці банківського дня. Наприклад, сьогодні вранці підприємець зробив три
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передоплати, то тільки ввечері цього дня банк вкаже суми комісій за кожну з транзакцій. В
такому випадку, при веденні фінансового обліку підприємець повинен вручну вносити і ці
гроші теж. При чому це можна робити не трьома окремими фінансовими документами, а
одним, із загальною сумою всіх комісій за все транзакції. Це дозволить додатково знати
загальну суму комісії банку за період.
Також в програмі передбачений звіт за період (Аналіз - Період). В даному звіті є поле
Прибуток. Даний прибуток вважається по відвантаженнях товару. Тобто, якщо мова про
роздрібні магазині, то в таких магазинах подія відвантаження товару, практично завжди
збігається з оплатою товару, що відвантажується. Якщо ж мова йде про оптову торгівлю, або
торгівлі інтернет-магазину, то в такому випадку відвантаження товару може не збігатися з
оплатою за товар і в цьому випадку можуть бути серйозні розбіжності між даними програми
і реальним прибутком. Іншими словами, вважається, що підприємець отримав прибуток вже
за фактом відвантаження товару, при цьому не важливо, заплатив нам покупець за товар чи
ні.
Для аналізу реального руху грошей існує Баланс за статтями фінансового аналізу
(Оплата - Баланс за статтями фінансового аналізу) (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 2018)

В даному звіті підсумовуються реально отримані або витрачені гроші по тій чи іншій
статті фінансового аналізу, які ми вказуємо при створенні фінансових документів вручну, або
які створюються автоматично при проведенні, наприклад, реалізацій або повернень товару.
В даному звіті всі головні вершини статей можуть мати деталізацію. При деталізації тієї
чи іншої статті фінансового аналізу користувач може бачити як загальну суму по всій статті,
так і по кожній окремій "гілці". Таке розбиття дає можливість отримувати більш конкретні
величини за різними статтями. Наприклад, витрати на рекламу можуть розбиватися на
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рекламу в Інтернеті, рекламу в газетах, реклама на телебачення. У такому випадку
підприємець бачить, скільки грошових коштів він витратив на той чи інший вид реклами
зокрема, і свої витрати на рекламу в цілому.
Якщо користувачеві необхідно переглянути конкретні фінансові операції за конкретною
статтею, то він це може зробити натиснувши на кнопку Операції ....
Слід звернути увагу на три основні системні статті:
1) Торгова виручка - грошові кошти, які були отримані від продажу товару.
2) Розрахунки з постачальниками - грошові кошти, які були віддані постачальникам за
куплений товар. Розрахунки з постачальниками не входять до витрати, так як підприємець
закуповуючи товар у постачальника не втрачає кошти, як у випадку з орендою або
зарплатою, а переводить їх (гроші) в іншу форму - товар, за який потім, при його продажу,
отримує гроші , але вже з торговою націнкою.
3) До статті аналізу Внутрішній обіг відносяться різноманітні внутрішні рухи грошей,
про які було сказано вище (переказ грошей з каси в касу, переказ грошей з розрахункового
рахунку в касу і навпаки і так далі). По кожній з валют буде виводитися своє дерево аналізу,
але це буде тільки в тому випадку, якщо проводяться фінансові операції в різних валютах.
Інформація, отримана за підсумками фінансового обліку (Мал. 8) дозволяє в зручній
формі зіставляти рух грошей в різні періоди (тиждень, місяць). Тобто, які витрати були в
минулому і поточному місяці, як саме розподілялися ці витрати, скільки дивідендів було
витрачено підприємцем за певний період.
Наприкінці даної статті хотілося сказати, що підприємцю слід пам'ятати, що сума
дивідендів у поточному місяці НЕ ПОВИННА перевищувати суму прибутку в
минулому. Інакше, якщо сума дивідендів буде перевищувати суму прибутку, то це означає,
що підприємець вилучає кошти для ведення бізнесу для своїх особистих потреб, що може в
свою чергу призвести до краху всього бізнесу в цілому, за рахунок постійного зменшення
товарообігу.
Підхід до обліку грошових коштів, описаний вище, дозволяє контролювати всі фінансові
потоки підприємця. Така інформація дозволить своєчасно вносити коригування в ведення
свого бізнесу і не дозволить привести свою улюблену справу в занепад.
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Торгсофт Старт

Торгсофт Старт - це не просто одна з варіацій програми для торгівлі, це інша концепція.
Якщо раніше далеко не кожен підприємець (навіть при наявності величезного бажання) міг
дозволити собі програму для складського обліку, то зараз все стало значно простіше.
Торгсофт Старт - версія для тих, хто хоче спробувати, його функціоналу цілком
достатньо для детального знайомства з програмою.

Що таке Торгсофт Старт?
По суті, це полегшена від деяких можливостей і опцій версія Торгсофт. Вона має досить
широкий функціонал, але, як то кажуть, «без надмірностей», - все найголовніше для торгівлі
та управління магазином. Тепер при придбанні, підприємець зможе вибрати один з варіантів
Торгсофт: Старт або Ультра (повна версія). Коли Ви зрозумієте, що Ваш бізнес виріс з
версії Старт, завжди є можливість перейти на Торгсофт Ультра.

Можливості Торгсофт Старт
Ключовою відмінністю від Торгсофт Ультра є можливість вести облік по одному
магазину (торговельній точці). Тут відсутні всі функції Торгсофт Ультра, пов'язані з
оптовою торгівлею, бонусами, внутрішніми переміщеннями між складами і інші.
У Торгсофт Старт доступні 16 додаткових опції:
1. Видалення статистик закритих періодів.
2. Облік гарантійного товару за серійними номерами
3. Фасовка вагового товару та маркування його штрих-кодом.
4. Підключення фіскального реєстратора.
5. Підключення електронних ваг для зважування товару при продажу.
6. Метричні характеристики товару (Калькулятор плиток)
7. Ремонт та гарантійне обслуговування
8. Фотографування товару за допомогою веб-камери
9. Місце зберігання товару
10.Підключення дисплею покупця
11.Верифікація дисконтної карти через смс
12. Безпека даних: архів в хмарі
13. Підключення банківського терміналу
14. Мобільний додаток Торгсофт
15.Підключення программного РРО
16.Форма ведення облік товарних запасів
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Пункти меню програми
В даному розділі будуть описані такі пункти головного меню програми:
· Файл
· Товарознавство
· Документ
· Оплата
· Склад
· Звіт
· Аналіз
· Маркетинг
· Налаштування
· Допомога

13.1.1 Файл
В даному розділі Ви знайдете опис наступних пунктів меню:
· База даних
· Перенесення основних даних в нову БД
· Ціни на товар
· Суми покупок клієнтів
· Складські залишки
· Обмін складськими документами
· Чернетки реалізацій
· Протокол дій користувачів
· Протокол дій користувача для форм редагування
· Журнал зміни документів
· Повідомлення
· Завантажити модуль оновлення
· Оновити індекси і статистики бази даних
· Вихід
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13.1.1.1 База даних

За допомогою даного пункту меню є можливість зберегти базу даних різними способами,
а також завантажити базу даних, яка була раніше збережена. Більш докладно описано тут.
13.1.1.2 Перенесення основних даних в нову БД

Даний пункт меню призначений для збереження і перенесення основних даних в нову
(порожню) базу даних. Більш докладно описано тут.
13.1.1.3 Ціни на товар

За допомогою даного пункту меню є можливість зберігати і завантажувати відпускні та
закупівельні ціни. Більш докладно описано тут.
13.1.1.4 Суми покупок клієнтів

Даний пункт меню призначений для збереження і завантаження сум покупок клієнтів.
Більш докладно описано тут.
13.1.1.5 Складські залишки

За допомогою даного пункту меню є можливість зберегти стан складу для відомості
інвентаризації. Більш докладно описано тут.
13.1.1.6 Обмін складськими документами

Даний пункт меню призначений для обміну складськими документами між центрами
обліку. Більш докладно описано тут.
13.1.1.7 Чернетки реалізацій

В

даний

пункт

меню

будуть

потрапляти

ті

реалізації,

які

завершилися

"аварійно" (вимкнули світло, вимкнули комп'ютер і т.п.). Більш докладно описано тут.
13.1.1.8 Протокол дій користувачів

Даний пункт меню відображає дії користувачів за типами подій з можливістю експорту
файлу в Excel. Більш докладно описано тут.
13.1.1.9 Протокол дій користувача для форм редагування

Даний режим дозволить контролювати зміни на формах редагування програми для
подальшого аналізу і виявлення помилок. Детальніше див. тут.
13.1.1.10Журнал зміни документів

Даний пункт меню доступний після включення перемикача в Налаштування - Параметри
- Доступ - "Вести журнал зміни документів".
Після активації даного режиму, стане доступним пункт Журнал зміни документів в
пункті головного меню Файл.
Цей режим призначений для реєстрації змін складських і фінансових документів (прихід,
реалізація, повернення і т.п.). Детальніше див. тут
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13.1.1.11Повідомлення

В данному пункті меню можна переглянути перелік отриманих користувачем
повідомлень. Докладніше див. тут.
13.1.1.12Завантажити модуль оновлення

Даний пункт меню аналогічний пункту меню, описаний в темі Налаштування Завантажити модулі оновлення.
13.1.1.13Оновити індекси і статистики бази даних

Даний пункт меню необхідно запускати в випадках, коли виявляється пригальмовування
програми, або довгий запуск програми. Більш докладно описано тут.
13.1.1.14Вихід

При натисканні на цю кнопку, програма Тор гсофт завершує свою роботу.
13.1.2 Товарознавство
Дана глава присвячена наступними пунктами:
· Друк бирок
· Вид товару
· Виробник
· Сезон
· Повний перелік товарів і послуг
· Розмірний ряд
· Фасований товар
· Фасовка штучного товару
· Видалений товар
· Сертифікати якості
· Діагностика помилок
· Ціна продажу
· Буфер друку етикеток
· Передрукувати етикетку
· Довідник піктограм
13.1.2.1 Друк бирок

Режим друк бирок (Товарознавство - Друк бирок), служить для роздруківки бирок на
речі з можливістю перегляду кількості товару на складі і завдання необхідної кількості для
друку. Більш докладно описано тут.
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13.1.2.2 Вид товару

Класифікація товару в програмі Тор гсофт ведеться за трьома довідниками: Сезон,
Колекція виробника, Вид товару. Ведення цих довідників направлено на те, щоб швидко і
чітко сформувати найменування товару при оприбуткуванні, а також служить для фільтрації
товару для пошуку за вказаними параметрами. Більш докладно описано тут.
13.1.2.3 Виробник

Довідник Виробник використовується при формуванні найменування товару. Більш
докладно описано тут.
13.1.2.4 Сезон

За допомогою даного пункту меню Ви можете створити Сезон для товару, якщо він буде
мати ознаку (вказується у виді товару) при оприбуткуванні товару. Більш докладно описано
тут.
13.1.2.5 Повний перелік товарів та послуг

Форма Повний перелік товарів і послуг (Товарознавство - Повний перелік товарів і
послуг) служить найчастіше для занесення номенклатури товару в базу даних, якщо товар з
яких-небудь причин ще не може бути оприбутковано, але необхідно до нього підготуватися.
На даній формі містяться всі назви товару, які коли-небудь були введені в систему. Більш
докладно описано тут.
13.1.2.6 Розмірний ряд

Даний пункт меню призначений для того, щоб полегшити прийом розмірного товару.
Більш докладно описано тут.
13.1.2.7 Фасований товар

Даний пункт меню стає активним після активації додаткової функції Фасовка вагового
товару та маркування його штрих-кодом.
13.1.2.8 Фасовка штучного товару

Деякі товари, наприклад болти, не дуже зручно продавати поштучно. Програма
Тор гсофт дозволяє фасувати товар - скомпонувати кілька одиниць товарів в одну упаковку і
роздрукувати для неї етикетку. Більш докладно описано тут.
13.1.2.9 Видалений товар

У цьому пункті меню Ви маєте можливість подивитися, який товар вилучений
(виведений з дії) і в разі, якщо необхідно відновити товар. Більш докладно описано тут.
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13.1.2.10Сертифікати якості

Даний пункт меню призначений для того, щоб переглядати, які товари мають
сертифікати якості, у яких товарів він закінчився, а також ті товари у яких немає
сертифіката. Більш докладно описано тут.
13.1.2.11Діагностика помилок

При передачі товару з одного центра обліку на інший, якщо не були вказані префікси по
центру обліку в налаштуваннях параметрів системи, можуть дублюватися штрих-коди
товару. Більш докладно описано тут.
13.1.2.12Ціна продажу

За допомогою даного пункту меню можна подивитися ціни продажу товарів в розрізі
центрів обліку. Також, є можливість зберегти ціни як усіх товарів, так і виділених окремо.
Можна також завантажити ціни продажу іншого центру обліку для того, щоб вона була
однакова по всій торговій мережі, якщо у Вас розподілена база даних. Більш докладно
описано тут.
13.1.2.13Буфер друку етикеток

Буфер друку етикеток (пункт головного меню "Товарознавство" - "Буфер друку
етикеток") призначений для накопичення підготовлених до друку етикеток для більш
раціонального використання паперу формату А4 (А5 і т.д.) при друку на офісному принтері.
Більш докладно описано тут.
13.1.2.14Передрукувати етикетку

Пункт меню Передрукували етикетку призначений для друку етикетки на товар
шляхом сканування штрих-коду або введення штрих-коду або артикулу вручну. Детальний
опис див. тут.
13.1.2.15Довідник піктограм

Даний пункт меню призначений для завантаження піктограми і подальшої прив'язки їх до
виду товару. Після прив'язки піктограми до виду товару є можливість друку етикеток з
піктограмою виду товару. Більш докладно описано тут.
13.1.3 Документ
В даному розділі описуються додаткові опції програми, які дозволяють вести роботу зі
всілякими складськими документами. У цьому розділі описані такі розділи:
· Прихід товару
· Реалізація товару
· Повернення товару постачальнику
· Повернення
· Списання товару зі складу

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2333

Торгсофт 2022.0.17

· Відомість інвентаризації
· Протокол переоцінки
13.1.3.1 Прихід товару

Прихід товару потрібен, щоб поставити на облік товар в магазині, або складі. Для
поставлення товару на прихід в програмі Тор гсофт потрібно зайти в пункт меню Документ Прихід товару. Відкриється одноіменне вікно. Зверху у вікні буде вказано Прихідну
накладну не завантажено (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.7)

Для створення нової прихідної накладної потрібно натиснути на кнопку Додати
Новий прихід

або

. Після цього з'явиться вікно (Мал. 2)
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Мал. 2 (Версія програми 2020.6.7)

Варто відмітити, що чотири верхніх поля (Період, Дата, Внутрішній № та Надходить
до магазину (складу)) заповнюються автоматично, але при необхідності їх можна змінити,
крім останнього. Наприклад: можна змінити дату прихідної накладної, якщо потрібно
поставити на прихід товар заднім числом, тобто тим днем, коли товар реально доставили в
магазин.
Нижче знаходиться перемикач Початкові залишки. Він потрібен на початку
використання програми. Для того, щоб поставити на облік весь товар в магазині, коли не
зрозуміло, від якого постачальника, який товар прийшов.
Під перемикачем знаходиться поле Постачальник з випадаючим списком вже існуючих
постачальників. Якщо потрібно ввести нового постачальника, то можна натиснути на кнопку
Додати, відкриється вікно Контрагент, де можна додати постачальника. Для пошуку
необхідного постачальника, можна натиснути на кнопку Довідник
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Контрагент. В ньому будуть відображені всі постачальники, введені раніше. Після того,
коли користувач знайшов потрібного користувача, потрібно на ньому клікнути лівою
кнопкою миші і натиснути на кнопку Вибрати, яка розміщена внизу посередині. Варто
зазначити, що поле Постачальник автоматично блокується при ввімкнутому вимикачеві
Початкові залишки.
Нижче знаходиться поле Номер накладної постачальника. При необхідності в це поле
можна ввести номер накладної, який вказаний у постачальника і потім в пункті меню СкладРеєстр прихідних накладних можна відшукати цю накладну за номером.
В полі % знижки, можна вказати відсоток знижки всієї накладної. Тобто, якщо
постачальник надає знижку на закупівельні ціни товару, який постачає, а користувач вводить
звичайні ціни закупки, без знижки, то програма сама перерахує ціну цього товару за
вказаною знижкою.
В полі Спосіб оплати з допомогою випадаючого списку потрібно вказати, яким
способом буде оплачуватись дана накладна. Варто відмітити, що пункт Під реалізацію
ніяким чином не вплине на звіт Аналіз - Аналіз продажів товару постачальника на
реалізації. Це налаштування буде лише допомагати фільтрувати по списку прихідних
накладних в Реєстрі прихідних накладних і Аналізі руху товару за партіями доставки.
Справа від цього поля знаходиться перемикач Додати ПДВ до закупівельної ціни
товару, який встановлює, що на товар цієї накладної накладається Податок на додану
вартість, і при внесенні на прихід до вартості кожного товару буде додано ПДВ. Користувач
вводить закупівельну ціну на товар без врахування ПДВ, програма автоматично додає ПДВ і
відображає нову закупівельну вартість з врахуванням ПДВ в нижній частині блоку Закупка
товару. Роздрібна вартість буде розраховуватись з врахуванням Націнки % від закупівельної
вартості товару вже з ПДВ. Розмір податку на додану вартість вказується в закладці Облік
(Налаштування - Параметри - поле % ПДВ).
Якщо у вас закупівельні ціни уже з врахуванням ПДВ, то галочку ставити не потрібно.
Інакше буде доданий податок на податок.
ВАЖЛИВО! Відпускна вар тість = закупівельна вар тість + ПД В + націнка
Лише пр и таких налаштуваннях:
Налаштування - Пар аметр и - Загальні - ПД В вимкнено; Пр ихід - Накладається ПД В
ввімкнено. В виді товар у - ПД В р олі не гр ає.
Налаштування - Пар аметр и - Загальні - ПД В ввімкнено; Пр ихід - Накладання ПД В
ввімкнено; В виді товар у - ПД В ввімкнено (потр ібно пер ер ахувати ціни) .
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Всі інші вар іанти (закупка з ПД В) будуть р озр аховані як:
Відпускна ціна = закупівельна ціна + націнка
відповідно ПД В входить в ціну закупки.
В полі Валюта можна вказати валюту прихідної накладної, тоді, коли користувач
програми буде розраховуватися з постачальником за товар, який ставиться на прихід,
валютою. Якщо вибрана валюта відрізняється від національної, то з'явиться поле Курс до
грн., в якому можна буде вказати поточний курс, або при натисканні на кнопку Змінити курс
на “дата”, пропишеться курс з форми Курс валют.
При натисканні на кнопку Файли документа

, можна прикріпити файли складського

документа (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.2.2)

Також, можна прибрати галочку, яка стоїть за замовчуванням Діюча накладна (можна,
щоб галочка не стояла за замовчуванням: Налаштування - Параметри - Загальні - рядок
Створювати прихідні накладні діючими (зняти галочку), зберегти і перезапустити
програму). Якщо галочка встановлена, то при додаванні товару в накладну, він буде
присутній на формі Склад - Стан складу і готовий до реалізації. Якщо прибрати галочку,
товару не буде відразу видно в Стані складу. Накладну можна зробити діючою на цій же
формі або після того, як поставили на прихід товар. Для цього, заходимо в пункт меню
Склад - Реєстр прихідних накладних (Мал. 4) в якому сірим кольором відображається
накладна яка не діє, вибираємо її (Мал. 4 (1)) і натисканням на кнопку Змінити стан
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накладної

переводимо її в стан Діє. Якщо необхідно внести коректування в накладну,

після вибору необхідної зі списку, натискаємо кнопку Склад накладної (Мал. 4 (2)),
відкриється вікно Прихід товару, для внесення змін.

Мал. 4 (Версія програми 2020.2.2)

При натисканні на кнопку Імпорт, можна імпортувати прихідну накладну з товарами з
документу Excel, якщо постачальник надсилає свої накладні в електронному вигляді або
початкові залишки товару були вивантажені з іншої програми в Excel.
Після заповнення всіх необхідних полів, потрібно натиснути на кнопку Записати. У вікні
Прихід товару, на місці напису Прихідна накладна не завантажена, буде написаний номер
створеної накладної та дата за якою вона була створена.
Далі, необхідно безпосередньо поставити товар на прихід.
Спосіб № 1. На товарі є штрих-код
Якщо

на

товарі

є

штрих-код,

то

можна

сканувати

його

в

поле

в лівому верхньому кутку вікна. Там знаходиться перемикач
Тримати курсор тут. При ввімкненому перемикачі, курсор буде постійно знаходиться в
цьому полі для сканування.
Якщо після сканування програма визначить, що такий товар вже коли-небудь був
введений в систему, вона відкриє картку цього товару (Мал. 5). Якщо не визначить,
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відкриється порожня картка товару, і в ній буде вся інформація, яку вводили в попередній
картці. Це робить постановку на прихід значно швидшою.
Також відкриється картка товару, якщо вибрати опис товару з повного переліку товарів і
послуг вручну, після натискання на кнопку
кнопку

, або вибрати зі Складу натисканням на

(F11). Після вибору необхідного товару, потрібно натиснути на кнопку

Вибрати.

Мал. 5 (Версія програми 2020.2.2)

Більш детальний опис щодо заповнення картки товару знаходиться в розділі Картка
товару в режимі приходу.

Спосіб № 2. На товарі немає штрих-коду
Інший спосіб оприбуткування товару, якщо на товар немає штрих-коду і в поле Штрихкод, в лівій верхній частині екрану, сканувати нічого. В такому випадку, потрібно натиснути
на кнопку Додати, після формування "шапки" прибуткової накладної. Відкриється вікно
(Мал. 6)
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Мал. 6 (Версія програми 2020.2.2)

Поля Вид товару, Країна, Виробник, Опис, Артикул, також вся нижня частина заповнюються так само, як це описано в розділі Картка товару в режимі приходу.
Після заповнення всіх полів, потрібно натиснути на кнопку Записати. При цьому,
програма сформує власний штрих-код на товар і якщо встановлено перемикач Друк
етикеток - роздрукує ту кількість етикеток, яка зазначена в полі Кількість. Товар
поставлений на облік.

Спосіб № 3. За допомогою артикулу.
Вводимо в поле

- артикул товару, якщо такий товар був уже

на складі колись раніше, з'явиться вікно Редагування існуючого товару в довіднику. Далі
виконуємо дії описані в способі № 1 поточної теми.
Якщо після сканування/введення артикулу, програма не виявить такого товару,
відкриється картка для введення нового товару і присвоїть свій власний штрих-код, який був
введений в поле

.

Після постановки товару на прихід, на формі Прихід товару користувач побачить список
товару (Мал. 7). Якщо товар має фотографію, то в правій нижній частині вікна буде
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відображатися фото обраного товару, після натискання на фото відкриється вікно з великим
розміром фотографії. Варто відзначити, що дане вікно можна змінювати в розмірі і
"перетягувати" в будь-яке положення в даному вікні. Також, дане вікно відображає
піктограми комплектів:

Мал. 7 (Версія програми 2020.2.2)

Більш детальний опис щодо заповнення картки товару знаходиться в розділі Картка
товару в режимі приходу.
Картка товару в режимі приходу
При додаванні існуючого товару буде відповідний напис вгорі картки товару
(Редагування існуючого товару в довіднику). Також не буде можливості змінити дані, які
пов'язані з назвою (немає галочки Змінити назву) (Мал. 8). Галочка з'явиться тільки тоді,
коли відкрити вже доданий товар на редагування, тоді можна змінити назву товару.
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Мал. 8 (Версія програми 2020.2.2)

У назву товару (в залежності від правила формування), можуть бути включені наступні
дані: Вид товару, Країна, Виробник, Торгова марка, Колекція, Опис, Колір, Матеріал, Розмір,
Стать, Сезон, Артикул. Ці дані включаються в Виді товару.
У блоці Закупівля товару - вказується закупівельна ціна товару (можна відключити
даний пункт для користувача Налаштування - Користувачі - вибрали користувача, кнопка
Змінити

, прибираємо галочку Дозволено бачити закупівельні ціни). Даний блок може

бути вимкнений, якщо закупівельну ціну товару з якихось причин вказувати немає
необхідності, або її просто немає (часто, закупівельну ціну не вказують при постановці на
прихід початкових залишків). Слід також зазначити, якщо товар оприбутковується не в
національній валюті, то дану ціну необхідно вказувати в полі Ціна у валюті, програма
автоматично буде перераховувати цю ціну в національну валюту відповідно до зазначеного в
приході курсу. При натисканні на кнопку Всі ціни

- відкриється вікно Ціни

поставок товару. В даному вікні у відповідних колонках відображається інформація про
дату надходження товару, вартість закупівлі, валюту, кількість, роздрібну ціну на дату
надходження товару, постачальника та отримувача (на який об'єкт обліку надійшов товар).
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Дане вікно необхідно для аналізу закупівельних і роздрібних цін на товар. Закрити вікно
можна після натискання на однойменну кнопку.
У блоці Кількість - вказується К-сть (кількість) товару прихідного товару, в поле Мін.
залишок, вказується мінімальний залишок товару для замовлення його постачальнику.
Тобто, вказавши в полі Мінімальний залишок, наприклад, 5, програма буде відображати
дану цифру на формі Стан складу у відповідній колонці, на формі Наявність товару на
складах

торговельної

мережі

та

на

формі

Формування

замовлення

товару

постачальнику, також у відповідних колонках. В поле К-сть опт вказується кількість
товару, яку необхідно придбати при покупці, щоб його роздрібна ціна стала оптовою (якщо
включити в Налаштування - Параметри - Облік - Переходити від роздр. ціни до опт. в
залежності від кількості, вибрати із випадаючого списку Використовувати один поріг
переходу - Записати і перезапустити програму).
Далі необхідно вказати Націнку, якщо вона відома і якщо включений перемикач
Націнка роздріб. (%) в правому нижньому кутку даного вікна. Після введення націнки,
можна натиснути на кнопку

і отримати роздрібну ціну (Ціна в роздріб) або просто ввести

в поле Ціна в роздріб - вручну, програма автоматично поставить значення в поле Націнка
%. Також, можна заповнивши поле Ціна в роздріб, клікнути в поле Націнка % і отримати
фактичну націнку на товар в залежності від закупівельної ціни.
Для нового товару націнка підтягується з виду товару. Слід також зазначити, що після
натискання на напис Націнка (%) відкриється вікно (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 2020.6.7)

В даному вікні відображаються можливі націнки на товар, роздрібна ціна на товар, в
залежності від націнки і можливий прибуток, яку може отримати користувач (різниця між
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роздрібною і закупівельною ціною). В даному вікні є можливість вибрати одну з
представлених націнок, після натискання на відповідну кнопку.
Варто відзначити, що в правому верхньому кутку картки товару можна бачити націнку
виду товару в полі Нац. виду і, якщо встановлена націнка для оптових продаж - Нац. виду
опт. Поле Нац. виду враховує фіксовану націнку, яка встановлюється в картці виду товару, а
також враховує Націнку від ціни товару, яка проставляється для групи товарів. При зміні
ціни товару, або при зміні виду товару в полі Нац. виду значення націнки буде змінюватися
відповідно до змін.
Нижче поля Націнка (%) знаходиться поле Націнка (грн.). В даному полі можна
вказати націнку не у відсотках, а в валюті. Варто зазначити, що ці два поля (Націнка (%) і
Націнка (грн.)) Можуть бути задіяні обидва, що не рекомендується. При спільній роботі,
буде спочатку додаватися до ціни закупівлі - Націнка (грн.), а далі вже до отриманої суми
буде додаватися Націнка (%).
Тор гсофт рекомендує використовувати один вид націнок.
Якщо у виді товару поставити галочку Націнка від ціни товару, під написом з'явиться
поле Група націнок, замість полів Націнка % і Нац. опт %. Для того, щоб створити нову
групу націнок, натисніть кнопку Довідник

, відкриється вікно Група націнок (Мал. 10).

У лівій частині вікна створюється назва групи націнок, а в правій створюється діапазон,
після натискання на кнопку Додати

, відкриється вікно Націнка від ціни, в якому

потрібно встановити наступні значення:
Ціна від - початкова ціна, з якої буде діяти націнка;
Ціна до - кінцева ціна, на якій дія націнки закінчується;
Вид націнки - у відсотках або в сумі;
Націнка роздрібна - вказуємо роздрібну націнку на створений діапазон;
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Мал. 10 (Версія програми 2020.6.7)

Після додавання необхідних націнок, вибираємо в лівій частині вікна Групу націнок і
натискаємо кнопку Вибрати, група націнок створена для даного виду товару.
При включенні перемикача Знижка, з'явиться однойменне поле в якому можна вказати
відсоток знижки на даний товар. Знижку на товар можна вказати і іншими способами. Якщо
включити цей перемикач, також з'являться два перемикача Знижка % і Ціна зі знижкою.
При встановленому перемикачі Знижка %, потрібно вказати знижку в процентному
співвідношенні, якщо ж Ціна зі знижкою, то в поле необхідно вказати просто ціну зі
знижкою, тобто його реальну ціну з урахуванням знижки. При включеному перемикачі
Уцінений, товар після його продажу поверненню не підлягатиме.
Кнопка Оновити ціни служить для оновлення всіх цін товару, на основі інформації
прайс-листа і даних про постачання цього товару (остання поставка).
При встановленому перемикачі Друк етикеток, після натискання на кнопку записати на
принтер, який відповідає за друк етикеток, буде автоматично надіслано на друк ту кількість
етикеток, яку користувач вказав в полі Кількість. Найчастіше даний перемикач потрібен при
використанні спеціалізованого принтера етикеток (Zebra, Postek, Argox і т. ін.).
Пор ада. Пр и викор истанні звичайних офісних пр интер ів і папер у А4 фор мату, не
бажано викор истовувати даний пер емикач. Це пов'язано з тим, що на папер і, після
р оздр уку, напр иклад 5-6 етикеток, залишиться багато вільного місця і викор истання
папер у буде не ефективним. Тим більше, це буде не економно, якщо викор истовується не
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звичайний папір , а спеціальний, з наклеєними на ньому етикетками. Який р ежим
викор истовувати в такому випадку для др уку етикеток, ми р озглянемо тр охи пізніше.
Перемикач Повтор - дозволяє після збереження картки товару, відразу ж відкрити нову
картку товару. Цей перемикач замінює дію Додати новий товар.
Правіше перемикачів Націнка роздріб, Націнка, які були описані вище, знаходяться
перемикачі з однаковою назвою Входити. Даний перемикач служить для того, щоб в разі
використання кнопки TAB, на клавіатурі для переходу від поля до поля у ці поля потрапляв
курсор. При вимкненому перемикачі, курсор до конкретного поля не переходитиме і ці поля
будуть пропускатися.
Трохи вище знаходяться перемикачі:
1) Шукати ціни - програма буде автоматично проставляти останні закупівельні і
роздрібні ціни на обраний товар, якщо він раніше ставився на прихід в програмі.
2) Зберегти ціни - при встановленому перемикачі, програма буде автоматично зберігати
ціни попереднього товару і проставляти їх на наступний, який ставиться на прихід.
3) Розмірний ряд моделі - даний перемикач дозволяє ставити на прихід товар з
розмірним рядом, змінюючи кожного разу тільки поле Розмір. Іншими словами, якщо
користувач ставить на прихід розмірний товар і йому потрібно ввести безліч розмірів однієї
моделі, то він може встановити цей перемикач. В результаті, поставивши на прихід перший
товар моделі, для подальших, що вводяться, потрібно буде вказувати тільки розмір, всі інші
характеристики товару, в тому числі і ціни будуть залишатися незмінними.
Вся вкладка Налаштування (Мал. 13 (8)) створена для прискорення введення товару на
склад. Так як досвід показує, навіть один клік мишкою при приході 1000 одиниць товару,
може уповільнити цей процес на десятки хвилин.
Вкладка Фото (Мал. 11) призначена для того, щоб додати фото до товару, для зручності
розпізнавання товару як при реалізації, так і за будь-яких інших діях, де можливо
переглянути фото товару.
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Мал. 11 (Версія програми 2020.2.2)

Кнопка Додати фотографію (Мал. 11 (1)) додає нову фотографію товару.
При натисканні на кнопку Відкрити фото з файлу (Мал. 11 (2)) - замінює поточну
фотографію, а якщо її немає, то додає.
Кнопка Сфотографувати (Мал. 11 (3)), доступна, якщо активована платна функція
Фотографування товару за допомогою веб-камери - якщо вже є фото, відкриється вікно з
питанням, додати нову фотографію або змінити існуючу. Також для запуску камери можна
використовувати комбінацію клавіш "CTRL + SHIFT + D".
За допомогою кнопки Завантажити фотографію за посиланням (Мал. 11 (4)) можна
додавати фотографії до товару за посиланням в інтернеті.
При натисканні на кнопку Очистити фото (Мал. 11 (5)) - відбувається видалення
відображається фотографії.
Кнопка Переглянути в окремому вікні (Мал. 11 (6)) - відкриває зображення в окремому
вікні. Також відображається ознака основної фотографії з якої створюються маленькі фото
товару в різних формах програми (відзначена зеленою галочкою, сірою - додаткове фото) і
кнопки перемикання фотографій, які дозволяють перемикатися між фотографіями. Також
перемикатися між фотографіями можливо клавішами на клавіатурі «вліво» і «вправо».
Стрілки перемикання між фотографіями і видно тоді, коли у товару більше однієї
фотографії. Варто зазначити, якщо ми знаходимося в режимі редагування в картці товару, то
при натисканні на сіру галочку, ми можемо зробити поточну фотографію основною.
При натисканні на кнопку Зберегти фотографію (Мал. 11 (7)), відкриється вікно
Зберегти як, де необхідно вказати місце для збереження поточної фотографії на диск.
Вкладка Дод (Мал. 11 (10)) - відповідає за код товару за УКТ ЗЕД (Український
класифікатор товару зовнішньо-економічної діяльності). Також в цій вкладці вказується
Внутрішній код постачальника (включити відображення поля можна в Налаштування Параметри - вкладка Товар - поставити галочку Товар має внутрішній код
постачальника). Також в прихідній накладній доданий стовпець Внутрішній код
постачальника.
Ще одна вкладка Сертифікати якості (Мал. 11 (11)) - відображає всі сертифікати якості
з номером і датою закінчення на даний товар.
Вкладка Еквівалент ціни у валюті (Мал. 12).
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Мал. 12 (Версія програми 2020.6.7)

Цей пункт меню необхідний, коли буде проводитися Розрахунок роздрібних за
націнкою і курсом.
списку необхідно вибрати валюту і вказати Ціну в роздріб.
Вкладка Аналоги - її можна включити в пункті головного меню Налаштування Параметри - Товар - поставити галочку Вводити аналоги в картці товару, потім клікаємо
Записати і перезапускаємо програму. Вона необхідна у разі, якщо товари взаємозамінні,
наприклад: товар автомобільний диск Racing Wheels 4х100, R-14, який взаємозамінний з
багатьма виробниками, ось у вкладку Аналоги і записуються "інші", взаємозамінні моделі.
Надалі, можна скористатися пошуком по Аналогах в пункті головного меню Склад - Стан
складу і натисканням на кнопку Умови пошуку

, вибрати Назва/Аналоги. При введенні

наприклад автомобільний диск AEZ 4х100, R-14, буде відображатися той товар
(взаємозамінний), який був введений у вкладці Аналоги.
Важливо! Вкладка Аналоги може бути відкор игована лише після того, як встановили
пер емикач в кар тці товар у Змінити назву.
Слід звернути увагу ще на одну важливу кнопку на форми - це кнопка Копіювати.
Припустимо, ставимо на прихід однотипний товар у якого відрізняється тільки колір
(наприклад, червоні і сині шапки). Для того, щоб поставити на прихід сині шапки (які Ви не
ставили на прихід раніше), відкриваємо на редагування червоні шапки (раніше введені),
натискаємо кнопку Копіювати (внизу), скопійовано все дані, нам залишиться ввести лише
колір - синій і натиснути Записати.
Також на формі картки товару, є такі кнопки

,для редагування штрих-кода

товара. Детальніше можна ознайомитися в меню Допомога - Довідка - Повний список
товарів і послуг.
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Після заповнення всіх необхідних полів, користувач повинен натиснути на кнопку
Записати, в результаті чого, товар потрапить в прихідну накладну, а отже, поставиться на
облік і з'явиться в стані складу.
Тепер розглянемо ряд кнопок, які представлені у вікні прихідної накладної. З кнопкою
Додати

, ми вже познайомилися, також, і з кнопкою Новий прихід

При натисканні на кнопку

.

(Змінити) є можливість змінити будь-які характеристики

виділеного товару.
Кнопка

(Видалити) дозволяє видалити непотрібний товар з прибуткової накладної.

Кнопка

(Змінити параметри приходу) дозволяє змінити "шапку" прихідної

накладної.
Кнопка

(Вибрати існуючий прихід) викликає форму Реєстр прихідних накладних

та дозволяє вибрати потрібну накладну для її редагування. Часто це буває необхідно, коли
користувач не встиг в один день завести прихідний товар на склад, а іншу накладну
створювати недоцільно, так як товар прийшов від одного постачальника.
Кнопка

(Введення цін для товару цієї накладної) - після натискання на цю кнопку

відкриється вікно (Мал. 13) в якому можна ввести закупівельні, роздрібні і оптові ціни (для
ліцензії Ультра) на товар, встановивши курсор в потрібне місце.

Мал. 13 (Версія програми 2020.2.2)
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Кнопка

(Перерахувати ціни) служить для перерахунку цін накладної, якщо за

накладною вводилися Витрати накладної
Кнопка

(Вибір товару) відкриває форму Повний список товарів і послуг.

Кнопка

(F11) (Перегляд стану складу) відкриває форму Стан складу з якого також

можна вибрати раніше введений товар для приходу.
Кнопка

(Друк етикеток) дозволяє роздруковувати етикетки прихідної накладної:

· Друк етикеток обраних товарів (кількість в накладній) - виведуться для друку усі

товари, які виділені в прихідній накладній в заданій кількості.
· З власними штрих-кодами для всієї накладної (к-ть в накладній) - виведуться на

друк тільки ті етикетки, у яких штрих-код був згенерований програмою, тобто етикетки
на товар у якого не було штрих-коду виробника.
· Поштучно - будуть виведені етикетки в кількості 1 штука на весь виділений товар в

прихідній накладній.
· Поштучно на принтер - будуть відразу відправлені на друк етикетки в кількості 1

штука на весь виділений товар в прихідній накладній.
· В заданій кількості - відкриється вікно, з виділеними товарами в прихідній накладній,

в якому в колонці Кількість етикеток, можна задати їх необхідну кількість для
подальшого друку.
· В заданій кількості на принтер - відкриється вікно, в якому можна вказати необхідну

кількість етикеток для друку, для одного виділеного товару, або при багаторядковому
виділення, для останнього виділеного.
Всі вищеописані пункти зр учно застосовувати для др уку етикеток, в р азі, коли
викор истовується звичайний офісний пр интер і спеціалізована папір з метою економії.
Тобто, так вибир ати потр ібний товар в накладній, щоб пр и др укуванні етикеток на
товар и листок з наклейка-етикетками повністю заповнювався.
· У кількості на складі - дозволяє друкувати етикетки на виділені товари в кількості на

складі.
· Налаштування друку етикеток.

Кнопка

(Друк накладної) - дозволяє виконати наступні дії:

· Друк накладної із закупівельними цінами
· Друк накладної з роздрібними цінами
· Друк накладної з роздрібними цінами без вказівки постачальника
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· Друк накладної із закупівельною і роздрібною цінами
· Друк накладної з оптовою ціною
· Налаштування друку накладної - в даному пункті налаштовується Метод сортування

товарів:
- Вид товару, Назва товару
- Назва товару
- У порядку введення
- У порядку введення (зворотний порядок)
- Артикул, Назва товару
Кнопка

(Внести оплату постачальнику) дозволяє оплатити цю накладну. При

натисканні на кнопку відкриється вікно (Мал. 14).

Мал. 14 (Версія програми 2020.2.2)

Поля Дата, Відправник, Одержувач заповнюються автоматично. Їх можна змінити за
бажанням користувача за допомогою клавіатури (дата), Відправник\Одержувач за
допомогою списку. В поле сума, також автоматично відобразиться повна сума накладної. За
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бажанням, її можна змінити, якщо користувач оплатив частину прибуткової накладної. Далі
необхідно встановити перемикач навпроти одного з пунктів:
1) Особисті гроші - оплата особистими грошима. Дана оплата не проводитиметься через
програму (Не буде створено фінансовий документ). Іншими словами, господар оплатив
накладну просто своїми грошима. Такий спосіб рекомендується застосовувати при веденні
спрощеного обліку, коли не ведеться фінансовий облік.
2) Розрахунковий рахунок - оплата накладної безготівковим розрахунком. Після
установки перемикача, стає активним поле Розрахунковий рахунок (свій). В результаті
оплати накладної, зазначена сума грошей зніметься з зазначеного розрахункового рахунку.
Часто необхідно, коли товар прийшов від постачальника і оплата може проводитися через
якийсь час. Причому, взаєморозрахунки з постачальником ведуться за безготівковим
розрахунком.
3) Каса - оплата проводиться з каси магазину. Після установки перемикача, стає
активним поле Каса. В результаті оплати накладної, зазначена сума грошей зніметься з
вказаною каси. Необхідно, коли оплата товару, що надійшов здійснюється за фактом
прибуття товару на склад або торгову точку.
У разі необхідності, є можливість заповнити поле Опис для докладного опису виробленої
оплати.
Кнопка

(Зв'язати оплату з накладної) дозволяє пов'язувати існуючі оплати до

прибуткової накладної. При натисканні на кнопку, відкривається вікно Не пов'язані оплати
(Мал. 16).

Мал. 16 (Версія програми 2020.6.7)
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В даному вікні відображається список не зв'язаних оплат за ти постачальником, який
вказаний в прибутковій накладній. Список містить тільки ті оплати, валюта або валюта
еквівалента яких збігається з валютою прибуткової накладної. Варто зазначити, що при
виборі оплат для зв'язування з прибутковою накладною, сума оплати не зв'язується з сумою
прибуткової накладної.
Кнопка

(Контроль накладної). Після перевірки документа, поставте на ньому

ознаку контролю, для чого натисніть кнопку Контроль виконано

. Прибуткову накладну

з ознакою Контроль виконано не можна буде редагувати. Для скасування ознаки і дозволу
редагування документа - натисніть кнопку Скасувати контроль
Кнопка Встановити націнку

.

- можна встановити націнку для роздрібної та оптової

ціни. При натисканні на дію відкриється вікно Встановлення націнки (Мал. 19), в якому
потрібно вказати відсоток роздрібної або оптової націнки, активувавши відповідну опцію,
натиснути Записати. Після чого ціна на виділені товари перерахується в прибутковій
накладній і в стані складу.

Мал. 19 (Версія програми 2020.6.7)

Варто зазначити галочку Змінення закупівлі, яка показує, чи відбулося підвищення або
зниження закупівлі, виділяючи кольором (червоним - підвищення, зелений - зниження) після
приходу товару (Мал. 15).
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Мал. 15 (Версія програми 9.2.8.0 ліцензія Старт)

Скориставшись повзунком, перемістивши його вправо, в колонках % Зміннення
закупівлі, можна побачити в відсотковому співвідношенні, на скільки збільшилася чи
зменшилася ціна закупівлі.
В полі Остання закупівля - останню ціну закупівлі, відповідно.
Також в прихідній накладній є така можливість, як скопіювати товар в прихідній
накладній і вставити цей же товар в нову прихідну накладну. За допомогою виділення
необхідних рядків (CTRL + X - багаторядковий режим) і комбінацій клавіш "CTRL + C" копіює виділені рядки товару, потім натискаємо на кнопку Новий прихід

. У вікні (Мал.

1) вказуємо параметри прихідної накладної, натискаємо Записати і комбінацією клавіш
"CTRL + V" - вставляємо скопійовані раніше товари.
13.1.3.2 Повернення товару постачальнику

Дуже часто підприємці беруть товари у своїх постачальників під реалізацію, або з
відстрочкою по оплаті, наприклад, якусь нову продукцію, для того щоб зрозуміти, наскільки
ефективними будуть його продажу. Іноді такі товари підприємці повертають постачальнику
за непотрібністю, щоб не "заморожувати" гроші в товар, який погано продається. Для цього
в програмі передбачений режим Повернення товару постачальнику. Більш докладно
описано тут.
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13.1.3.3 Реалізація товару

Для проведення операції реалізації виберіть пункт Документ - Реалізація (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.7)

Зовнішній вигляд форми налаштовується в пункті меню форми Вид. Для зручності
роботи, Ви можете включити відображення додаткової панелі з великими кнопками, а також
включити відображення фотографії товару. Віконце з фото відображається внизу форми,
праворуч від поля Сума до оплати. При натисканні на кнопку Перемістити фотографію

,

фото товару можна переміщувати в будь-яке місце на формі. Для того, щоб повернути
фотографію в статичне положення, використовуйте кнопку Закріпити фотографію
При натисканні на кнопку Змінити параметри документа
Реалізація (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.2.2)

В даному вікні є можливість внести коректування в параметри документа, такі як:
· Період;
· Дата;
· Номер.

Вказати Вид торгівлі:
· Роздріб;
· Опт - доступний в режимі Ультра

Встановити ряд перемикачів:
· Установка знижки вручну - при встановленому перемикачі вікно % знижки доступне

для редагування. Ручна знижка (знижка документа) має найвищий пріоритет, яка
застосовується до всіх товарів в реалізації
· Застосувати ручну знижку незалежно від обмежень (максимальна знижка у виді

товару, виробникові);
· Відновити товарні знижки;
· Продати товар за останньою закупівельною ціною.

Записати Коментар, якщо необхідно. При натисканні на кнопку Файли документа,
можна прикріпити файли документа (Мал. 3).
Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Торгсофт Старт

2356

Мал. 3 (Версія програми 2020.2.2)

Даний режим дозволяє прикріпити безліч документів, а також переглянути,
скопіювати або видалити обраний файл.
По завершенню установки необхідних параметрів натиснути на кнопку Записати.
Перемикач Штрих-код у вікні Реалізація - відключає відображення поля Штрих-код / 
артикул. Це дозволяє приховати від продавця штрих-код картки клієнта при її зчитуванні.
Мета - виключити можливість використання чужої картки продавцем при продажу товару.
(Якщо є поле введення, то для використання будь-якої чужої картки продавцю достатньо
знати її номер).
Перемикач доступний при вході в програму під паролем власник.
Робота на формі побудована так, що продавець зазвичай тільки працює сканером штрихкоду і приймає оплату за покупку, тобто робить мінімум операцій.
При відкритті форми, автоматично створюється документ реалізації, запис про який
відображається у верхній частині панелі, наприклад, Реалізація товару в роздріб №17 від
14/06/2017.
Якщо реалізація проводиться клієнту з дисконтною карткою, необхідно зчитати її
штрих-код у поле ШК/Арт, де автоматично встановлюється курсор при вході в форму
реалізації. Інформація з особистої картки клієнта відобразиться на панелі Інформація
клієнта. Варто зазначити, що назва поля ШК/Арт змінюється в залежності від
налаштувань програми:
· ШК / Арт / Назв, якщо в пункті меню Налаштування - Параметри - Облік в поле

Пошук товару встановлено значення За шк / арт. / назвою;
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· Артикул, якщо в пункті меню Налаштування - Параметри - Облік в поле Пошук

товару встановлено значення За артикулами.
Поле № Диск служить для введення номера дисконтної карти вручну. Найчастіше дане
поле служить для введення коротких номерів дисконтних карт, коли облік дисконтних карт
ведеться без сканера і на картках немає штрих-коду.
Інформація про розрахунок суми реалізації відображається внизу вікна.
Доступні дії на формі Реалізація:
Змінити запис введеного товару. Дає можливість змінити кількість товару і ввести
знижку на товар в реалізації. Якщо у користувача є права власника, то він має можливість
змінити ціну товару, що продається.
Видалити запис виділеного товару. Варто зазначити, якщо включена опція в
Налаштування - Параметри - Доступ - Реєструвати видалення товару з реалізації, то в
залежності від обраних там пунктів, необхідно буде виконати дії, які описані до кожного з
режимів.
Вибір клієнта. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Клієнти, з якого
необхідно вибрати клієнта, якому виконується реалізація. Інший способи вибору клієнта сканування дисконтної картки клієнта (її штрих-коду) за умови, що курсор знаходиться в
полі ШК/Арт.
Додаткова реалізація. Відкривається друге вікно реалізації. При роботі буває так,
що відбувається реалізація товару одному покупцю, він відходить, щоб добрати товари, які
забув. Далі з'являється другий покупець. Щоб сканувати товар другого, доводиться або
скасовувати товари в реалізації, або просити почекати, або пробивати товар на пам'ять вже
після продажу першому. Для вирішення даної ситуації була додана можливість відкриття
другої реалізації.
Вибрати реалізацію. Вибір існуючої реалізації.
Змінити параметри документа. Зміна параметрів документа. Є можливість
коригувати період документа, дату, його номер, встановити на реалізацію знижку вручну.
При включенні перемикача застосовується знижка на товар.
Вибір товару зі складу. Застосовується для пошуку товару на складі. Вибір
робиться із загального списку товарів за допомогою потрібних фільтрів. Інший спосіб
вибору товару - сканування штрих-коду товару.
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У 9 версії програми здійснена функція додавання товару і введення кількості за
допомогою комбінації CTRL + Q. Виберіть необхідний товар, натисніть CTRL + Q,
з'явиться вікно в якому потрібно ввести кількість товару, що продається, натискаємо кнопку
Продати. Після виконаних операцій з'явиться вікно в правому нижньому кутку програми
Обраний товар. В даному вікні буде відображатися товар, який буде йти в реалізацію. Є
можливість змінювати кількість товару, що продається, прямо в цьому вікні, натиснувши в
колонці Кількість в необхідному рядку. Якщо товар буде вибраний за допомогою
многострочного режиму (включити режим багаторядкового вибору CTRL + X), з'явиться
вікно в якому потрібно вибрати в якій кількості товар буде доданий в реалізацію: По одній
одиниці, В кількості на складі, або Задати кількість. Тиснемо кнопку Додати. З'явиться
вікно Обраний товар, описане вище. Після того, як весь товар доданий, тиснемо кнопку
Вибрати (по центру екрана внизу). Товар додасться в реалізацію в заданій кількості.
Вибір товару зі складу за видами товару. Товар на складі відображається за
видами товару. Відображається дерево довідника видів товару, і при фіксації на будь-якiй
формi показується товар, що належить цьому виду. Пошук товару по артикулу, штрих-коду,
найменуванню, ціною. Цей режим може бути зручним, якщо на формі вибору товару за
видами вимкнути перемикач Вид. В цьому випадку стає недоступним дерево видів товару і,
для пошуку потрібного товару, користувачеві необхідно ввести у відповідні рядки пошуку
інформацію про один або декількох параметрів: артикул, штрих-коді, найменуванні, ціною.
Будь-який з цих параметрів дозволяє вибрати всі товари, що містять цю інформацію і
включити в продаж. Ця форма дозволяє робити вибір швидше, ніж форма Вибору товару зі
складу, тому що при відкритті відображає тільки необхідну інформацію або не відображує
нічого.
Вибрати товар за розміром. Здійснюється вибір товару по необхідному розміру. У
формі, що відкрилася необхідно вказати необхідний розмір і натиснути на кнопку Шукати.
Вибрати послугу. Здійснюється вибір послуги для подальшої її "реалізації".
Підгонка суми. Призначений в торгових точках, де можлива реалізація товару за
договірною ціною. Вказується кінцева договірна сума реалізації.
Оплатити. Дублюється велика кнопка внизу панелі. Оплата може проводитися
звичайному клієнту (Мал. 1), коли вказується сума покупки, внесена клієнтом сума і
розраховується здача. Також може бути оплата за безготівковим розрахунком.
Видати гроші з каси. Застосовується для видачі грошей з каси на потреби фірми,
розрахунки з контрагентами і для оплати VIP-клієнтів.
Компанія Торгсофт®
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Внести гроші в касу. Операція, зворотня попередній. Вносяться гроші, не пов'язані
зі складськими документами.
Інкасація. Під інкасацією розуміється процес вилучення грошей власником з каси.
Інкасація зменшує залишок грошей в касі на суму, зазначену в ній. Вказуються дата, час,
об'єкт обліку інкасації. Вноситься сума інкасації, вказується інкасатор. При необхідності,
може бути зареєстрований новий інкасатор за допомогою кнопки Додати.
Здати виручку. Мається на увазі переказ грошей з каси об'єкта обліку в центральну
касу. На відміну від інкасації при здачі виручки, гроші не зникають із системи, а
переводяться в іншу касу (власника) для подальшого врахування витрат. Це відповідає
повному фінансовому обліку і якщо Ви збираєтеся вести облік витрат, то рекомендується
використовувати саме Здачу виручки для вилучення грошей.
Видалити оплати. Операція, яка видаляє оплати з діючої накладної (Реалізації).
Звіт по реалізації за день. Можливість роздрукувати звіт по реалізаціям зроблених
за день. Також є можливість роздрукувати повний звіт за день, в якому відображаються такі
елементи: 1. Дата і час відкриття касового дня (перша операція), 2. Дата і час закриття
касового дня (остання операція), 3. Кількість операцій (чеків) реал. + повернення, 4.
Кількість реалізацій, 5. Кількість повернень, 6. Сума реалізацій готівка, 7. Сума реалізацій
безгот, 8. Сума повернень, 9. Сума в касі на початок дня, 10. Сума в касі на кінець дня, 11.
Сума інкасації (здавання виручки), 12. Сума надходжень до каси з р / р, 13. Сума вилучень з
каси на р / р, 14. Сума інших приходів, 15. Сума інших витрат, 16. Касири в цей день (хто
здійснював продажу), 17. Назва каси, 18. Об'єкт обліку, 19. Дата друку.
Товарний звіт за період. При натисканні на цю кнопку, відкриється вікно Звіт по
проданим товарам. У ньому слід вказати інтервал часу, за який Ви хочете переглянути звіт.
Також в цьому вікні вкажіть Вид торгівлі і Формат звіту. Після чого, натисніть на кнопку
Створити звіт. У вікні, Ви побачите звіт по продажах за введений період.
Варто відзначити, що в Звіті по реалізації за день і в Товарному звіті за період є
можливість вказувати Час продажів. Це дає можливість побудувати звіт за вказаний
проміжок часу періоду (якщо ми р обимо звіт за кілька днів, то в нього потр аплять
пр одажі зазначеного пр оміжку часу по кожному дню пер іоду звіту) .
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Звіт по касі за день. При натисканні на цю кнопку, відкриється звіт по касі за
поточний день.
Друк. З меню, що випадає виберіть потрібний пункт.
При натисканні на кнопку Друк, доступний список звітів (Мал. 4):

Мал. 4 (Версія програми 2020.2.2)

· Налаштування друку чека - відкриється вікно програми FastReport для редагування

чека. У шаблон друку чека додані дані "Кількість в упаковці" і "Кількість штук
метричного товару". Це дасть можливість налаштувати шаблон, щоб до назви товару
автоматично додавати текст (в уп-ці N од.). Для цього необхідно редагувати шаблон і
додати необхідні поля.
· Друк етикеток - відкриється вікно для друку етикеток на товар.
· Накладна - відкриється вікно видаткової накладної на перегляд з можливістю

зберегти в різні формати або відправити на друк.
· Товарний звіт за видами товару - Ви можете переглянути звіт за певними видами

товарів.
· Друк товарної накладної № ТОРГ - 12 - відкриється вікно товарної накладної на

перегляд з можливістю зберегти в різні формати або відправити на друк. Додані
змінні: Адреса, ІПН, КПП. Вар то відзначити, що змінна Підстава автоматично
заповнюється текстом "Повер нення неякісного товар у" виключно пр и др уку
товар ної накладної пр и Повер ненні товар у постачальнику.
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· Друк

товарно-транспортної накладної №1-Т - відкриється вікно товарно-

транспортної накладної на перегляд з можливістю зберегти в різні формати або
відправити на друк. Додані змінні: Адреса, ІПН, КПП.
· Друк рахунок-фактури (для РФ) - відкриється вікно рахунок-фактури (РФ) на

перегляд з можливістю зберегти в різні формати або відправити на друк.
· Налаштування друку накладної - відкриється вікно (Мал. 5) з можливістю вибору

Методу сортування товарів.

Мал. 5 (Версія програми 9.3.4)

Після вибору необхідних параметрів натисніть Записати.
Зберегти. Збереження накладної в обраному форматі, збереження прайс-листа.
Замовлення товару та передплата. Кнопка служить для оформлення і видачі
замовлень.
Додаткові дії. При натисканні на кнопку, є можливість сформувати Повний звіт за
день

. Даний звіт надає можливість переглянути перелік руху товару, реалізації,

товарного звіту.
Заборонити повернення товару. Дана дія необхідно в тому випадку, коли
потрібно встановити заборону на повернення товару. Для цього необхідно вибрати товар зі
складу реалізації та натиснути на цю кнопку (також можна використовувати комбінацію
клавіш ALT + D). При натисканні на кнопку відкриється вікно Введення причини заборони
на повернення товару (Мал. 6), де у відповідному полі необхідно ввести Причину
заборони на повернення товару (максимальна довжина 64 символи) і Записати.
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Мал. 6 (Версія програми 9.3.4)

Після чого на вказаний товар встановлено заборону на повернення, про що свідчить
піктограма

біля назви товару.

При додаванні товару в повернення з ознакою заборони на повернення, буде виводитися
підтвердження про те, що на товар була встановлена заборона повернення і з якої причини,
продовжити повернення товару чи ні (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 9.3.4)

Варто зазначити, що у видатковій накладній такі товари відображаються червоним
кольором. Також в друковану форму видаткової накладної (реалізація) додані дані
Заборонено повернення товару (значення Так / Ні) і Причина заборони на повернення
товару.
Дозволити повернення товару. Скасовує ознаку заборони на повернення
товару.
Закрити касу. За допомогою даної дії можна проводити проміжні перевірки
залишку в касі, а також є можливість закрити касу. При виборі дії Закрити касу,
відкривається вікно Покупюрна перевірка каси (Мал. 8).
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Мал. 8 (Версія програми 9.3.4)

Необхідно заповнити колонку Кількість, щодо кожного номіналу згідно наявності
купюр в касі. Для додавання в програму номіналу банкнот служить пункт меню
Налаштування - Валюта - таблиця Банкноти. Якщо для валюти каси, для якої пр оводиться
покупюр на пер евір ка, не заповнений пер елік банкнот (або всі банкноти виведені з дії) , то
пр и відкр итті фор ми Покупюр на пер евір ка відобр азиться повідомлення пр о необхідність
заповнити пер елік банкнот для зазначеної валюти.
Також в даному вікні можна побачити наступне:
· Залишок в касі - результат перевірки при вході в програму або результат останньої

перевірки попереднього касового дня;
· Виторг за день - сума виторгу по касі за день;
· Витрати з каси - сума оплат з каси за день;
· Разом в касі - сума в касі за підсумками поточної перевірки.
· Сума розбіжності за підсумками поточної перевірки.

Зверніть увагу, що для користувача з роллю ПРОДАВЕЦЬ значення Разом по касі і
Сума розбіжності за підсумками поточної перевірки доступні тільки в тому випадку, якщо
в пункті меню Налаштування - Параметри - Доступ активний параметр Продавець може
бачити залишки в касі при здачі виручки та інкасації.
Також дана форма містить ряд дій:
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- служить для збереження результатів покупюрної перевірки залишку в

касі;
· Закрити касу
· Очистити

- для закриття касового дня;
- очищає результати поточної перевірки;

· Підсумки за день

- після натискання на дію відкривається форма Підсумки по

касі за день, яка містить інформацію про витрати по касі за день (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 9.3.8)

Варто зазначити, що доступ до дії Підсумки за день

можна налаштувати в пункті

меню Налаштування - Параметри - Роль - Покупюрна перевірка - перемикач Дозволено
переглядати підсумки по касі за день при закритті каси.
Остання перевірка. При натисканні на кнопку завантажуються результати
останньої покупюрної перевірки каси.
Також покупюрну перевірку можна провести в режимі перевірки залишку в касі при
вході в програму.
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Картка клієнта. Вискакує картка обраного клієнта для перегляду і редагування.
Видалити ідентифікацію клієнта. Видаляє запис про обраного клієнта для даної
реалізації.
Додаткова інформація про клієнта. Відкриється вікно Додаткова інформація про
клієнта (Мал. 10) і служить для додавання або перегляду додаткової (довільної) інформації
про клієнта.

Мал. 10 (Версія програми 9.3.4)

В даному вікні відображаються два стовпці: Параметр і Значення. Для того, щоб
додати додаткову інформацію про клієнта, необхідно натиснути кнопку Додати

, після

чого відкриється вікно Додатковий параметр (Мал. 11).
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Мал. 11 (Версія програми 9.3.4)

У цьому вікні вказується Назва параметра і його Значення. Додана інформація буде
відображатися у вікні Додаткова інформація про клієнта (Мал. 10), яке, при необхідності,
можна закріпити, натиснувши на кнопку

, яка знаходиться в лівому верхньому кутку

панелі, щоб завжди відображалася додаткова інформація про клієнта.
Також, додаткова інформація додається / відображається в картці клієнта у вкладці Дод.
інфо.
Варто відзначити, що якщо по клієнту вже заповнена додаткова інформація, то значок
Додаткова інформація про клієнта буде мати такий вигляд

.

Додану Додаткову інформацію клієнта можна відобразити і роздрукувати в Витратній
накладній. Як налаштувати шаблон дивись тут.
13.1.3.4 Повернення

Повернення товару в системі проводиться на формі Документ - Повернення (Мал. 1).
Форма також викликається з вікна Документ - Реалізація при натисканні кнопки
.

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.7)

1. Якщо покупець надає чек на якому є штрих-код (такі чеки формуються за допомогою
програми Тор гсофт), то необхідно відкрити форму Повернення, установити курсор у поле
для зчитування штрих-коду (Штрих-код) і сканувати штрих-код на чеку. Створювати
документ Повернення у цьому випадку не потрібно. Документ створюється автоматично,
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після зчитування штрих-коду чека. Якщо сканер не може прочитати код з чека, то з
клавіатури можна ввести числовий код чека, який розміщується під штрих-кодом. При
цьому, буде відкрите вікно Повернення товару за чеком (Мал. 2) з переліком товару,
придбаного покупцем за даним чеком.

Мал. 2 (Версія програми 2020.2.2)

На цій формі вкажіть товар для повернення, для чого поставте галочку лівіше товару
(інший спосіб - виділіть товар і натисніть на кнопку Вибрати). Якщо необхідно вибрати усі
товари, використовуйте кнопку Вибрати все (Ctrl + A). Для зняття галочок з товару,
служить кнопка Скасувати вибір (Ctrl + S). Якщо покупець хоче повернути не всю
кількість, а тільки частину, то необхідно натиснути на кнопку Задати кількість повернення
(F2) і задати необхідну кількість товару.
Для зручності вибору товару можливий пошук по Штрих-коду або по Назві товару.
Встановіть курсор в поле введення значення, виберіть по якому значенню буде проводитися
пошук (по штрих-коду або по назві), введіть значення і натисніть Enter:

§ якщо знайдено 100% збіг і цей товар раніше не був обраний, кількість товару, що
повертається встановиться = 1;

§ якщо знайдено 100% збіг і цей товар раніше був обраний, він збільшиться на 1;
§ можливий частковий пошук. При натисканні Enter пошук триватиме поки не буде
знайдено останній збіг. При частковому пошуку товар не вибирається і не
збільшується;
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§ по досягненню максимальної кількості товару, що повертається при скануванні штрихкоду, виводиться повідомлення про те, що Досягнуто максимальну кількість товару,
що повертається.
При натисканні на кнопку Інструкція з пошуку

, виводиться вікно з підказками по

роботі пошуку по Штрих-коду і Назві.
Після вибору товарів для повернення, необхідно натиснути на кнопку Повернути товар.
Буде автоматично створена накладна повернення.
Потім на формі Повернення, натисніть на кнопку Повернути гроші ( "F6") і у вікні
Повернення грошей за товар (Мал. 3) натисніть кнопку Гроші повернено.

Мал. 3 (Версія програми 2020.2.2)

Якщо потрібно роздрукувати чек повернення, поставте галочку лівіше напису Друк чеку
повернення. Якщо оплата була проведена на Розрахунковий рахунок, поставте галочку
біля Додатково і відзначте Повернути все з розрахункового рахунку і виберіть зі списку
Розрахунковий рахунок. Якщо Ви відзначите Повернути в тій же формі, в якій була
зроблена оплата за товар, то гроші буде повернено в тій формі, в якій було здійснено
оплату.
2. Також повернути товар можна за допомогою кнопки Вибрати чек для повернення
або комбінацією клавіш "Ctrl + F11". Після чого, відкриється форма Перелік витрат,
де необхідно вибрати відповідну реалізацію. Після вибору реалізації, відкриється
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вищеописане вікно Повернення по чеку (Мал. 2). Порядок вибору товару для повернення
аналогічний опису вище.
3. Якщо покупець не має чека покупки, то порядок дій буде іншим:
o Створіть документ повернення (кнопка Створити повернення

або комбінація

клавіш "Ctrl + F4").
o Якщо клієнт має при собі дисконтну картку, скануйте її штрих-код, фіксуючись у поле
Штрих-код.
o Якщо для клієнту заведена дисконтна картка, але він не має її при собі, виберіть
клієнта з довідника Клієнти з допомогою кнопки Вибір клієнта

.

o Після введення клієнта, інформація з його особової картки відобразиться на панелі
Інформація про клієнта. Видалити дані про клієнта з режиму Повернення можна за
допомогою кнопки Видалити ідентифікацію клієнта

.

o Для різних неіменованих клієнтів, товар вводиться після створення документа.
o Введіть товар для повернення, скануючи його штрих-код. Якщо ж неможливо
сканувати штрих-код товару, виберіть його зі списку реалізованого товару при
натисканні на кнопку Вибрати з переліку реалізацій

(Мал. 4). У списку будуть

відображатися за замовчуванням товари за період, зазначений в настройках, як
максимальний термін повернення. Для зазначеного клієнта відобразяться тільки
товари, які куплені ним. За замовчуванням будуть відображатися товари, придбані на
поточному центрі обліку. При необхідності можна відобразити товари, придбані в
іншому центрі обліку, використовуючи відповідний фільтр. Для того, щоб відобразити
перелік товарів по всім центрам обліку, очистіть фільтр Центр обліку після
натискання на кнопку Видалити

.
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Мал. 4 (Версія програми 2020.2.2)

У документі буде вказуватися така сама кількість товару, що і в реалізації. Якщо
повертається не вся кількість, а лише частина, то виділивши товар, відкрийте форму
редагування кнопкою Змінити

, у вікні Склад повернення вкажіть потрібну кількість.

Видалення запису товару здійснюється за допомогою кнопки Видалити

.

Після вказівки товарів в поверненні, можна повернути гроші клієнту за допомогою
кнопки Повернути гроші

.

Варто відзначити, що Повернення товару можливе протягом того періоду, який
виставлений в налаштуваннях програми (Налаштування - Параметри - Загальні Максимальний термін повернення). У разі, якщо кількість днів з дня покупки товару
перевищує допустимий максимальний термін повернення, програма повідомить про це.
На формі Повернення, є можливість друку звітів повернення за день (кнопка Показати
повернення за період

).

Для зручності роботи продавця, для повернення на форму Реалізація, служить
однойменна кнопка

.

Якщо активована додаткова функція Підключення фіскального реєстратора, стане
доступною кнопка Фіскальний реєстратор. При натисканні на кнопку можна Анулювати
чек - у разі будь-якої помилки, що виникає під час друку фіскального чека, обраний чек
анулюється.
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13.1.3.5 Списання товару зі складу

Іноді, власнику магазину (-ів), необхідно списати товар, наприклад, якщо у товару
закінчився термін придатності, він з якихось причин вийшов з ладу, або даний товар
необхідний власнику магазину для власних потреб. В програмі Тор гсофт передбачений
режим списання (Документ - Списання товару зі складу). При виборі даного пункту меню
відкриється вікно Списання товару зі складу (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.2.2)

Для створення нового документу списання, необхідно натиснути на кнопку Нове
списання

. При цьому, відкриється вікно Документ списання (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.2.2)

При натисканні на кнопку Файли документу

, можна прикріпити файли складського

документа, як описано в режимі "Повернення".
Поля Період, Дата, Номер заповнюються автоматично. При потребі, користувач може
поміняти значення в цих полях. В поле Списання, за допомогою випадаючого списку, або
створивши нового контрагента, користувач вказує, на кого або на що буде проводитися
списання товару. За замовчуванням в випадаючому списку доступні два пункти Списання та
Списання інвентаризації. Крім того, поле Списання можна заповнити за допомогою
кнопки Довідник. При натисканні на цю кнопку, відкриється форма Контрагент, в якій в
полі Категорія буде фіксоване значення Списання, а отже будуть відображатися тільки ті
контрагенти, у яких зазначено в полі Категорія - "Контрагент". Після вказівки потрібного
контрагента, користувач повинен натиснути на кнопку Вибрати, щоб обрати цього
контрагента в поле Списання на формі Документ списання. В поле Зі складу буде
зафіксований поточний об'єкт обліку, тобто той об'єкт обліку з якого буде здійснюватися
списання товару. Після заповнення всіх полів, необхідно натиснути на кнопку Записати.
Для додавання товару в акт списання, користувач може сканувати товар, або вибирати
його вручну за допомогою кнопок Вибір товару зі складу
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. При скануванні, товар буде додаватися до акту списання в кількості однієї

штуки. При натисканні на кнопку Вибір товару зі складу, відкриється форма Стан складу,
де вказавши потрібний товар, необхідно натиснути на кнопку Вибрати, для його додавання в
акт списання.
Пр имітка. Як тільки товар потр апив в документ, він уже вважається списаним з
об'єкту обліку.
На формі Списання товару зі складу у відповідних колонках відображається інформація
про назву товару, його штрих-код і артикул, також відображається інформація про кількість
списаного товару, його роздрібна ціна, собівартість, сума в грошовому еквіваленті і його
кількість, яка залишилась на складі.
За допомогою кнопки Вибрати існуючий документ

, є можливість відкрити для

редагування той чи інший раніше створений документ списання. При натисканні на кнопку,
відкриється форма Перелік витрат з фіксованим пунктом Списання в полі Вид. Вказавши
потрібний період, користувач може виділити потрібну накладну і натиснути на кнопку
Вибрати, по центру внизу екрану.
За допомогою кнопки Змінити параметри

, можна змінити параметри створеного

документу. Іншими словами, перепризначити напрямок даного акту списання.
За допомогою кнопки Розрахунок собівартості

, можна перерахувати собівартість

товару доданого до акту списання. Це необхідно, зокрема, для того, щоб товар списався з
правильною собівартістю. Списання товару відбувається не по роздрібній або закупівельній
ціні, а саме за собівартістю.
При натисканні на кнопку Змінити закупівельну ціну

, відкриється вікно

Закупівельна ціна товарів. У ньому можна вказати дату закупівлі даного товару, валюту в
якій він закуповується і ціну закупівлі в відповідних полях. Буде створена прихідна накладна
з нульовою кількістю даного товару, яка не буде впливати на поточний стан складу і її не
слід видаляти. Після заповнення всіх необхідних полів, потрібно натиснути на кнопку
Записати. Зазначена закупівельна ціна товару буде змінена.
При натисканні на кнопку Друк

, користувач може роздрукувати два види акту

списання: за собівартістю або за роздрібними цінами. Також, є Налаштування друку
накладної (Мал. 3) - дає можливість користувачеві виконати сортування товару по одному з
вибраних варіантів, що надає звіту зручну для перегляду, підрахунку і т.п.
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Мал. 3 (Версія програми 2020.2.2)

13.1.3.6 Відомість інвентаризації

У ліцензії Старт є три способи проведення інвентаризації товару на складі (в магазині):
1) Інвентаризація за допомогою комп'ютера. Підрахунок товару ведеться за допомогою
сканера або вручну і результати відразу ж заносяться в комп'ютер.
2) Інвентаризація вручну. Попередньо друкується відомість інвентаризації, по якій
ведеться підрахунок товару. Результати заносяться в роздруковану відомість. Після
закінчення результати заносяться в комп'ютер.
3) Інвентаризація за допомогою терміналу збору даних.
Детальніше про відомість інвентаризації описано тут.
13.1.3.7 Протокол переоцінки

Даний пункт меню відображає товари, які були створені за допомогою Акта переоцінки.
Цей пункт необхідний для перегляду товарів, які були переоцінені за певний період.
Більш докладно про Протокол переоцінки описано тут.
13.1.3.8 Ремонт

Цей пункт меню стає активним після активації додаткової функції Ремонт та
гарантійне обслуговування товару.
13.1.4 Оплата
Даний розділ присвячений обліку та аналізу фінансової діяльності магазину (торгової
мережі). Відомості про такі розділи:
· Баланс з партнерами
· Неоплачені реалізації звичайних клієнтів
· Фінансовий документ
· Підсумки каси
· Баланс за статтями фінансового аналізу
· Курс валюти
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· Обмін валюти
13.1.4.1 Баланс з партнерами

З усієї безлічі контрагентів, з якими підприємство має будь-які товарно-грошові
відносини, можна виділити дві основні категорії: постачальники і покупці. За цими
контрагентами система веде товарно - грошовий баланс (ТГБ). Тобто, веде облік, скільки
товару було отримано однією стороною і скільки грошей було заплачено іншій. За
покупцями ТГБ ведеться тільки в національній валюті, по постачальникам - в тих валютах, в
яких поставлявся товар.
Існує безліч контрагентів з якими немає необхідності вести ТГБ у тому значенні, що не
може виникати ні в одну, ні в іншу сторону. Наприклад, покупки в роздрібних магазинах.
Для аналізу товарно-грошового балансу між торговельною мережею і партнерами
(постачальниками, покупцями), служить форма Оплата - Баланс з партнерами (Мал. 1).
Для початку в фільтрі Вид партнерства, виберіть один з трьох пунктів (Постачальник,
Покупець або Постачальник-покупець). Варто відзначити, що є можливість приховувати
недіючих контрагентів (Налаштування - Контрагент). Після чого встановіть фільтр
Період. У ньому вкажіть період, що Вас цікавить, за який необхідно переглянути товарногрошовий баланс. Якщо залишити дане поле незаповненим, тоді буде видно баланс з
партнерами за весь період роботи в програмі. Також, при необхідності, можна заповнити
Фільтр по боргах. У випадаючому меню доступні наступні позиції: Всі, Мої боржники,
Кому повинен я, Є борги, Є початковий борг, Немає боргів.

Мал. 1 (Версія програми 2020.2.2)

Також, буває часто, що у одного постачальника можна купувати товари як в доларі, так
і в гривні. Для цих цілей служить фільтр Валюта. Вибираючи відповідну валюту, на екран
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буде виводиться товарно-грошовий баланс по вибраній валюті. Далі, за потребою, є
можливість заповнити поле Центр обліку та Підприємство.
Для повного погашення боргу перед постачальником, виберіть постачальника, який вас
цікавить і натисніть на кнопку Додати касову операцію

. Відкриється вікно Касовий

ордер (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 2020.2.2)

При натисканні на напис Розрахувати борг з'явиться сума, яку необхідно видати
постачальнику для повного погашення боргу перед ним. Після чого після натискання на
напис Погасити, сума автоматично перенесеться в поле Сума, також автоматично
заповняться поля Напрямок (видатковий) і Кому видаються гроші з каси (назва
постачальника). Після чого натисніть на кнопку Записати

.

У разі, якщо немає необхідності розраховуватися з постачальником повністю, можна
ввести потрібну суму у відповідне поле. В поле Напрямок, виберіть пункт Витратний. Після
чого в разі потреби в поле Призначення, можна залишити коментар для більшого розуміння
за що була проведена оплата. Після чого натисніть на кнопку Записати
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Також, оплату постачальнику можна внести і в інший спосіб. На формі Баланс з
партнерами натисніть на кнопку Показати оплати
даній формі натисніть на кнопку Додати оплату

. Відкриється вікно Оплата. На
і із списку виберіть пункт Оплата

постачальнику. Відкриється вікно Оплата (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.2.2)

В даному вікні в полі Валюта виберіть необхідну валюту для розрахунку з
постачальником. Після цього виберіть, як буде відбуватися розрахунок з постачальником
(Особисті гроші, Розрахунковий рахунок, Каса). Найчастіше розрахунки проводяться з
каси, вибравши даний пункт, автоматично з'явиться список кас по даному центру обліку
(поле Відправник в разі потреби можна вибрати інший магазин з Вашої торгової мережі).
Виберіть необхідну касу. Після цього вкажіть суму, яку ви хочете віддати постачальнику за
товар у відповідному полі. Також, в разі необхідності, в поле Опис є можливість залишити
необхідні пояснення до даної фінансової операції. Далі, натисніть на кнопку Записати

.

Після чого Ви автоматично повернетеся до вікна Оплата, з вказаною фінансовою операцією.
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На формі Баланс з партнерами можна переглянути картку взаєморозрахунків з тим чи
іншим постачальником або покупцем. Для цього, виберіть потрібного контрагента і
натисніть на кнопку Картка взаєморозрахунків

. Відкриється однойменне вікно (Мал.

4). У ньому необхідно вказати період аналізу за який необхідно переглянути звіт у
відповідному полі. Також встановити перемикачі, якщо необхідно: Не враховувати
накладні "під реалізацію" (відноситься до Постачальників і Постачальників-покупцям) і
Не показувати автоматичні операції (виключаються з переліку і друку звіту автоматичні
оплати). Після цього, натисніть на кнопку Оновити

. З'явиться таблиця, в відповідних

колонках якої буде вказана наступна інформація: дата проведення операції, яка саме
операція була проведена, за яким центром обліку, каса або розрахунковий рахунок, хто
змінив, збільшення (найчастіше прихідні накладні) або зменшення (оплати за товар
постачальникам) боргу, Сума боргу і Сума бонусів.

Мал. 4 (Версія програми 2020.2.2)

При натисканні на кнопку Розшифровка балансу з партнерами

, є можливість

переглянути всі накладні контрагента, оплати цих накладних, товар за цими накладними та
оплати, які не пов'язані з накладними (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.2.2)

Дана форма розділена на три області:
1. Накладні
Дана таблиця містить перелік всіх накладних контрагента і містить такі стовпці:
· Дата - дата документа;
· № - номер документа. Кожна накладна має відповідну піктограму, що дозволяє

швидко визначити вид накладної (Прихід, Реалізація, Повернення або Повернення
постачальнику).
· Сума товарів;
· Сума оплат;
· Сума оплат бонусами;
· Борг;
· Відправник;
· Одержувач;
· Валюта;
· Змінив.

Для прихідних документів доступна кнопка Внести оплату постачальнику

. При

натисканні на кнопку відкриється вікно оплати за допомогою якого є можливість внести
гроші.
2. Нижче відображаються вкладки Оплати і Товар.
У вкладці Оплати відображаються оплати цих накладних. Таблиця Оплати накладних
і товарів містить такі стовпці:
· Дата - дата і час оплати;
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· Прихід;
· Витрата;
· Баланс;
· Одержувач;
· Відправник;
· Каса;
· Розрахунковий рахунок;
· Сума;
· Валюта;

Вкладка Товар, відображає перелік товарів в документі (Мал. 7).

Мал. 7 (Версія програми 2020.2.2)

Таблиця Склад товару в документі містить такі стовпці:
· Назва;
· Артикул;
· Штрих код;
· Кількість;
· Ціна у валюті;
· Сума в валюті;
· Валюта.

3. Оплати не по накладним - дана таблиця містить перелік оплат, які не пов'язані з
накладними, але впливають на баланс з партнерами.
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13.1.4.2 Неоплачені реалізації звичайних клієнтів

Неоплачені реалізації звичайних клієнтів можуть виникати при непередбаченому збої в
системі, наприклад при відключенні електрики. Необхідно виправити цю ситуацію. Такі
реалізації необхідно оплатити або ж видалити, якщо товар реалізації був проданий і
списаний зі складу повторно. Більш докладно описано тут.
13.1.4.3 Фінансовий документ

Для всіх необхідних фінансових операцій (розрахунок з постачальниками, обмін валюти,
надходження грошей в касу, поточні витрати і т.д.) використовується Фінансовий документ
(Оплата - Фінансовий документ).
Закладка Каса (Мал. 1) необхідна для перегляду списку готівкових операцій. Вона
служить для формування та обліку документів оплат по касах об'єктів обліку.

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.7)

Коротко опишемо функції, які доступні на даній формі.
Вгорі вікна розташовуються різноманітні фільтри. Період, де вказується, потрібний
інтервал часу. Вид документу (Прихідний або Видатковий) будуть відображені фінансові
операції про надходження грошей в касу або їх видача відповідно. Вибір касових операцій,
Контрагенти, Стаття аналізу, Каса, Торгова точка, Підприємство. Всі ці фільтри
необхідні для пошуку конкретної фінансової операції.
1)

Додати (F4). Додавання нового документу оплат. Викликається форма створення

Касовий ордер для введення даних документу (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2020.2.2)

При натисканні на кнопку Файли документу

, можна прикріпити файли складського

документу (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 2020.2.2)

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2383

Торгсофт 2022.0.17

При натисканні на кнопку Знайти

- буде відкрито вікно Призначення платежу, яке

служить для вибору раніше заготовленого тексту (Налаштування - Призначення платежу) в
поле Призначення.
2)

Копіювати. Копіювання документу, на якому стоїть курсор.

3)

Змінити. Виклик форми редагування Касовий ордер для внесення змін в

документ. Можливо тільки в разі, якщо відкритий відповідний касовий день. Також,
необхідно скасувати оплату за товар, якщо мова йде про покупки товару.
4)

Видалити. Видалення запису документа. Можливо тільки в разі, якщо відкритий

відповідний касовий день. Також необхідно скасувати оплату за товар, якщо мова йде про
покупки товару. Дана дія фіксується в пункті меню Файл - Протокол дій користувачів, де
заноситься наступна інформація про документ: Тип документу, Номер, Дата, Сума в
національній валюті, Коротка назва національної валюти (Напр иклад: Фінансовий документ
№46 від 05.10.2015 11:56: 22 на суму 100гр н) .
Звіт. Друк з екранної форми списку касових документів. При натисканні на

5)

кнопку і виборі в випадаючому меню Налаштування звіту, відкривається одноіменне вікно
з якого після вибору функції Друк на принтері або Створити документ Excel, є можливість
експортувати даний звіт в документ Excel, або роздрукувати документ прямо без експорту.
6)

Інкасація. Здійснюється тільки по касі об'єкта обліку, зазначеного на головній

формі. Під інкасацією розуміється процес вилучення грошей господарем з каси. Інкасація
зменшує залишок грошей в касі на суму, зазначену при цьому. Зазначаються дата, час, об'єкт
обліку інкасації. Вноситься сума інкасації, вказується інкасатор. При необхідності, може
бути зареєстрований новий інкасатор за допомогою кнопки Додати. Також, в поле
Співробітник, зі списку можна вибрати співробітника, який проводить дану операцію. Це
необхідно для того, щоб господар магазину знав, який саме "обліковий запис" зробив цю
операцію і хто фінансово відповідальний, з кого "питати".
При створенні інкасації, автоматично присвоюється Стаття фінансового аналізу Внутрішній оборот, з можливістю її редагування.
7)

Здати виручку. Виручка зазвичай передається з обраної каси до каси бухгалтерії

або в офіс.
8) Перевести на розрахунковий рахунок

. Переказ грошей з каси на розрахунковий

рахунок в банку. Увага! Документ пер еведення - р едагувати не можна, тому що по цьому
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документу автоматично створ юється документ банку. Пр и помилковому введенні,
необхідно документ видалити і ввести його заново.
9)

Друк документа. Друк обраного касового ордера.

10)

Звіт за день. Друк звіту по касі за день. Друк можливий при вказівці відповідної

каси в поле Каса, вгорі панелі.
11)

Друк переліку документів з урахуванням накладених фільтрів.

12)

Контроль чека інкасації. В викликаному вікні необхідно сканувати штрих-код

чека, після чого з'явиться повідомлення про документ інкасації.
13)

Переказ грошей до іншої каси. Дана операція відрізняється від операції здачі

виручки тим, що вказується особа, яка провадить переказ.
14)

Список товару. Кнопка активна при позиціонуванні на документі оплати

реалізації товару. Відображається товар реалізації.
15)

Змінити статтю фінансового аналізу. При натисканні на цю кнопку, можна

створити нову, або відредагувати вже існуючі статті аналізу. Необхідно для визначення
різних видів витрат і надходження грошей в касу.
16)

Обмін валют. При натисканні на кнопку, є можливість купити, або продати

валюту.
17)

Перевірка документа. При натисканні на кнопку можна відмітити перевірені

документи. Виділіть необхідний документ (або декілька документів) та натисніть на кнопку
Перевірка документа, після чого дані документи будуть підсвічені зеленим кольором. Це
означає, що документи перевірені. При необхідності, можна скасувати перевірку. Для цього
виділіть перевірений документ і натисніть на кнопку Перевірка документа (F7),
відобразиться підтвердження з інформацією про те хто і коли перевірив даний документ. Для
скасування перевірки документа необхідно натиснути "Так".
У вкладці Журнал перевірені документи виділені зеленим кольором.
За допомогою фільтра Стан документа можна відобразити список перевірених,
неперевірених документів або всі документи. Дія фільтра поширюється на вкладки Каса,
Розрахунковий рахунок і Журнал.
Також, в даному вікні доступна вкладка Розрахунковий рахунок. Ряд фільтрів і кнопок
залишається тими ж, за винятком двох кнопок:
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Прийняти гроші на р/р. При натисканні на кнопку відкривається вікно
Надходження на розрахунковий рахунок (Мал. 4).

Мал. 4 (Версія програми 2020.2.2)

У відповідних полях необхідно вказати інформацію: про платника (список контрагентів),
одержувач (об'єкт обліку торгової мережі) і розрахунковий рахунок, на який надійдуть гроші.
Створити платіжне доручення. При натисканні на кнопку відкривається вікно
Платіжне доручення (Мал. 5).
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Мал. 5 (Версія програми 2020.2.2)

У відповідних полях необхідно вказати: Платника, Розрахунковий рахунок платника,
Отримувача (список контрагентів) і Розрахунковий рахунок отримувача. Вказати Суму,
Статтю фінансового аналізу і написати Призначення платежу.
На вкладці Контроль платежів по кредитах для покупців - відображається інформація
про те, хто з клієнтів скористався Кредитом, Дату продажу, Назва банку, Суму до сплати і
скільки залишилось Доплатити.
При натисканні на кнопку Внести сплату

- відкриється вікно (Мал. 6) в якому

необхідно вказати Суму платежу, а також на який Розрахунковий рахунок буде вноситися
оплата і в разі потреби встановити Дату платежу.
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Мал. 6 (Версія програми 2020.2.2)

При натисканні на кнопку Оплати за товар

- відкриється вікно Оплати за

реалізацією (Мал. 7) в якому зазначено:
· Дата
· Номер
· Сума
· Контрагент
· Опис

Мал. 7 (Версія програми 2020.2.2)

При натисканні на кнопку Сплачений товар

- відкриється вікно Склад товару в

документі, в якому відображаються всі товари і послуги, які входять в дану покупку.
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На вкладці Журнал - доступні всі оплати, які проводилися за певний період з
урахуванням всіх фільтрів.
13.1.4.4 Підсумки каси

Для формування звіту по касі за кожен день, служить форма Підсумки каси (Оплата Підсумки каси). У фільтрі Період виставте в разі необхідності потрібні дати. В поле Каса за
допомогою меню, що випадає, виберіть потрібну для Вас касу. Після чого, з'явиться звіт по
касі за кожен день з встановленого періоду. У відповідних колонках будуть вказані наступні
суми: скільки грошей було в касі на початок дня, сума грошей, що надійшли в касу за день,
сума грошей, що пішли з каси (приходи, господарські потреби) і сума грошей на кінець дня
(Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2020.6.7)

Слід зазначити, що кожен касовий день закривається автоматично - першою касовою
операцією, виконаною на наступний день (ознака того, що касовий день закритий - замочок
лівіше дати). Для відкриття будь-якого дня необхідно відкрити всі попередні дні по черзі.
Відкриття касового дня можна здійснити після натискання на кнопку Відмінити закриття
касового дня

. Для закриття касового дня служить кнопка Закрити касовий день

.

Напр иклад, необхідно відкр ити касовий день за 12.10.09, поточний день 14.10.09. Для
цього доведеться відкр ити касовий день за 13.10.09.
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Для інкасації (вилучення грошей з каси) натисніть на кнопку Інкасація

. При

натисканні на кнопку відкриється однойменне вікно, в якому необхідно ввести суму грошей,
які вилучаються і куди саме вилучаються гроші. Після чого, натисніть на кнопку Записати.
При натисканні на кнопку Звіт за день

- сформується звіт по руху грошей (оплати

постачальникам, продажу, господарські витрати і т. д.) за обраний день, який можна
роздрукувати.
Нижче відображаються таблиці для перегляду інформації про покупюрну перевірки
каси:
1. Покупюрна перевірка - відображає інформацію про кожний факт покупюрної
перевірки:
· Час перевірки;
· Сума - загальна сума в касі;
· Хто перевірив - відображається Співробітник, а якщо він не визначений, то

Користувач програми, який виконав перевірку.
2. Перелік покупюрної перевірки - відображає інформацію про перелік банкнот, їх
кількість і суму, а також підсумкову суму за кількістю і загальну суму.
Також додані колонки в таблицю Підсумки каси:
· Розбіжність при перевірці при вході в програму - різниця між значеннями в

колонках Залишок на початок дня і Залишок при вході в програму;
· Залишок в касі при покупюрній перевірці - результат останньої покупюрної

перевірки;
· Розбіжність при покупюрной перевірці - різниця між колонками Залишок в касі

при покупюрній перевірці та Залишок на кінець дня.
13.1.4.5 Баланс за статтями фінансового аналізу

Кожна фінансова операція відноситься до однієї зі статей фінансового аналізу. Це
дозволяє провести підсумовуючий аналіз руху грошових коштів в розрізі дерева статей
фінансового аналізу. Більш докладно описано тут.
13.1.4.6 Курс валюти

Курси валют необхідні для взаєморозрахунків з постачальниками і при оприбуткуванні
товару в іноземній валюті для перерахунку роздрібних цін в національну та подальшого їх
продажу вже в національній валюті. Розрахунки з постачальниками можуть вестися як в
національній валюті, так і в іноземній. Більш докладно описано тут.
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13.1.4.7 Обмін валюти

Даний пункт меню описує, як проводиться обмін валюти і в якому випадку. Детальніше
описано тут.
13.1.5 Склад
У цьому розділі описано про наступне:
· Стан складу
· Склад за видами товару
· Склад за моделями
· Рух товару
· Обігова відомість за кількістю
· Обігова відомість за собівартістю
· Оборотність запасів
· Форма ведення обліку товарних запасів
· Перелік приходів
· Перелік витрат
· Сума товару за період
· Реєстр прихідних накладних
· Журнал складських документів
· Змінення ціни продажу
· Розрахунок роздрібних цін по націнці і курсу
13.1.5.1 Стан складу

Заходимо в пункт головного меню Склад - Стан складу. Форма відображає весь товар,
прийнятий на склад. Тут Ви можете переглянути наявність конкретного товару на складі,
його кількість, розмір, ціну продажу, собівартість, встановлювати і редагувати знижку на
товар.
На цій панелі товар з кількістю на складі > 0 позначається значком
якого на складі = 0 або товар закінчується позначений
позначається

Компанія Торгсофт®
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Мал. 1 (Версія програми 2020.6.7)

Фільтр Стан на дату - відображається кількість товару на встановлену дату.
1) Змінити

. Служить для виклику форми редагування Товар. Можливо редагування

найменування товару, артикулу, роздрібної ціни і.т.п.
2) Рух товару

. Відображення руху товару по складу. Показується рух товару, на

якому позиціонується курсор. Весь рух товару можна подивитися на формі Склад - Рух
товару. Також, після натискання на кнопку (Картка складського обліку товару), можна
переглянути звіт, який дозволяє відстежувати залишок товару після якої-небудь дії над ним
(прихід, реалізація, повернення, внутрішнє переміщення) на поточному складі.
3)

Вибрати товар для подальшого об'єднання. Функція вибору товару для

об'єднання. Вказується товар, з яким буде відбуватися об'єднання.
4)

Об'єднати з обраним товаром. Служить для вибору товару, який об'єднується з

іншим.
5)

Встановити знижку на товар. При натисканні на кнопку - відкривається вікно

Товарна знижка, де вводиться відсоток знижки на той чи інший вид товару. Введена знижка
на товар не зміниться при реалізації клієнту з будь-якою знижкою. На формі товари зі
знижкою виділяються жовтим фоном.
6)

Умови продажу товару.

- Змінити відпускну ціну. За її натискання відкриється вікно (Мал. 9) в якому необхідно
вказати, що зробити з відпускною ціною:
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· Збільшити
· Зменшити
· Встановити

7)

Встановити мінімальний залишок. Ця функція потрібна для того, щоб мати

можливість бачити товар, що закінчується, кількість якого менше або дорівнює зазначеному
мінімальному залишку. Товар, що закінчується можна вибрати за допомогою фільтра у
верхній правій частині форми, якщо вибрати значення фільтр Закінчується товар.
8)

Додати товар в відомість інвентаризації. Кнопка служить для додавання

виділеного товару в створювану відомість інвентаризації. Створюється нова відомість
інвентаризації, в яку автоматично заноситься товар, відібраний для інвентаризації.
9)

Відомість інвентаризації. Відкриття відомості інвентаризації. Вказується

створена за пунктом 8) відомість.
10)

Видалити товар. При натисканні на кнопку - виводиться з дії товар, який не буде

більше надходити на склад і кількість якого дорівнює 0. Видалений товар є можливість
відновити на складі, на формі Товарознавство - Видалений товар.
11)

Перерахувати собівартість. Перерахувати собівартість можна двома способами:

1. Перерахувати собівартість по всім товарам - собівартість буде розрахована по тих
товарах, по яких був рух після останнього перерахунку собівартості в поточному періоді.
Якщо в цей період не було перерахунку, то собівартість буде перерахована за всіма товарами.
Напр иклад: якщо пер ер аховувати собівар тість 01.12.2015, то собівар тість буде
р озр ахована по всім товар ам, тому що це початок нового пер іоду і в поточному пер іоді не
було р озр ахунку. Якщо пер ер ахунок пр оводився в сер едині місяця (пер іоду) і був р ух по
товар у (пр ихід, р еалізація, повер нення) , то собівар тість буде р озр ахована тільки по тих
товар ах, по яких був р ух.
2. Перерахувати собівартість по виділеним товарам - собівартість буде примусово
розрахована для тих товарів, які обрані.
12)

Друк. Виклик друку звітів. Зі списку обирається рядок з потрібним режимом

друкую Додані поля: "Остання ціна закупівлі", "Остання ціна закупівлі в валюті",
"Остання валюта закупівлі", які можна відобразити, зробивши налаштування шаблону.
13)

Фотографія товару. Дозволяє Відкрити фото виділеного товару або

Встановити фотографію товару для всієї моделі.
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Перерахувати кількість (активна при виборі режиму Статичний). При виборі

відповідного пункту меню є можливість перерахувати кількість обраного товару, за
поточним складом і по всіх торгових точках. Дана дія буває необхідною для перерахунку
кількості, після будь-якого руху товару (інвентаризація, множинні реалізації або списання).
Якщо виникли проблеми з кількістю товару на складі, то необхідно використовувати цю
кнопку.
15)

Змінити опис товару. При натисканні на кнопку відкриється вікно Змінити

опис товару (Мал. 2):

Мал. 2 (Версія програми 2020.6.7)

В даному вікні вводимо новий опис для товарів. Використовуючи багаторядкове
виділення, можна змінити опис для кількох товарів. При натисканні на кнопку Довідник
можна вибрати опис з існуючих значень.
16)

Додати до оборотної відомості. При натисканні на цю кнопку необхідно

вибрати дію:
· Додати до списку для "Оборотна відомість за кількістю";
· Додати до списку для "Оборотна відомість по собівартості";
· Додати до списку для "Оборотність запасів".

Дані дії додають виділені товари в відповідний список для аналізу. При натисканні на
дію з'явиться підтвердження на відкриття відповідної відомості. При натисканні на кнопку
на кнопку "Так", відкриється відомість з переліком доданого товару. Варто зазначити, що в
даному випадку Фільтр по товару не відображатиметься. У разі, якщо необхідно
відобразити обігову відомість по іншим товарам, ви можете використовувати кнопку
Очистити перелік, після чого стане доступний стандартний фільтр по товару.
Якщо у вікні підтвердження відкриття обігової відомості натиснули "Ні", то товар, для
якого створено відомість, на формі Стан складу позначається відповідною піктограмою. Це
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означає, що даний товар доданий в оборотну відомість. При кожному новому додаванні
товару в список, товари додаються до вже внесених до списку товарів. При видаленні товару
з відомості, піктограма відповідної відомості "зникає".
17) Фільтр за станом товару на складі (в правому верхньому куті вікна). За допомогою
цього поля на формі відображається тільки той товар, стан якого відповідає фільтру.
Наприклад, можна відобразити Товар в наявності; Весь товар; Тільки з нульовою кількістю і
т.д.
17) Ціни закупівлі - при встановленому перемикачі з'являються додаткові до існуючих
стовпців:
· Зак. ціна
· Зак. ціна у валюті
· Облікова ціна
· Облікова ціна у валюті
· Валюта закупівлі

21)

Фільтри. Товар фільтрується за сезоном, постачальником, виробником, видом

товару, статтю (Ч, Ж і т.д.), кольором, матеріалом і розмірністю (штучний, ваговий,
метричний). Використовуючи фільтр за Виробником і Видом товару - користувач може
вибрати кілька пунктів, вказавши перемикачем необхідні.
13.1.5.2 Склад за видами товару

В даному пункті меню у Вас є можливість наочно побачити разом з деревом видів товару,
а також з фото ті товари, які є в наявності по поточному центру обліку. Більш докладно
описано тут.
13.1.5.3 Склад за моделями

Даний пункт меню необхідний для зручного перегляду і аналізу складу за моделями з
фото товару. Також тут є можливість надрукувати етикетки на товар і стан складу за
моделями.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Склад - Склад за моделями, відкриється
відповідне вікно (Мал. 1) в якому буде відображатися товар за моделями з фото (якщо є),
артикулом, кількістю, середньою ціною за моделлю, середньою знижкою по моделі ,
середньою собівартістю моделі і багатьма іншими параметрами.
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Мал. 1 (Версія програми 2020.2.2)

Для того, щоб прибрати або додати стовпці, зайдіть в пункт головного меню Опції
відображення і поставте "галочку" навпроти тих, які Вам необхідні, зніміть "галочку" з тих,
які Вам не потрібні.
Коли визначилися з відображенням колонок в таблиці, можна скористатися Фільтром
по центру обліку, а також Фільтром стану товару і Стану складу на дату (кнопка
Очистити

видаляє введену дату).

Перерахувати собівартість по товару можна в пункті меню Дії - Перерахувати
собівартість і вибрати одне з двох:
· Перерахувати собівартість по всіх моделях
· Перерахувати собівартість по виділених моделях

Для того, щоб змінити відпускну ціну, необхідно виділити товар на який буде
змінюватися відпускна ціна і зайти в пункт головного меню Дії - Змінити відпускну ціну,
відкриється вікно Параметри зміни цін на складі (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)

В даному вікні є можливість змінити відпускні ціни:
· Збільшити
· Зменшити
· Встановити

Можна вказати в процентному відношенні як буде відбуватися зміна ціни або у валюті (в
нашому випадку "грн"). Також можна вказати до якої ціни буде застосовуватися зміна:
· Роздрібна ціна
· Оптова ціна

Також є можливість встановити округлення:
· До цілих
· До десятків коп.
· До копійок
· До 100 цілих
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· До 1000 цілих

Можна встановити перемикач Знизити ціни - товар буде знижений в ціні і не може бути
повернутий. У нижній частині вікна відображаються товари до яких застосовується зміна
ціни. Після введення необхідних параметрів натисніть кнопку Змінити ціну.
У пункті головного меню Дії - Фотографія товару, є можливість Подивитися
фотографію моделі, а також Встановити фото моделі для всіх розмірів.
У пункті головного меню Друк, є можливість:
· Друк стану складу за моделями
· Друк етикеток
13.1.5.4 Місце зберігання

Даний пункт меню стає доступним після активації додаткової опції Місце зберігання
товару та за умови, якщо в Налаштування - Параметри - Додаткові опції - Місце зберігання
встановлено Кілька місць зберігання товару на складі. Детальніше про місце зберігання
товару читай тут.
13.1.5.5 Рух товару

Часто буває необхідно користувачеві переглянути весь рух певного товару за певний
період часу для будь-якого аналізу. Більш докладний опис тут.
13.1.5.6 Обігова відомість за кількістю

Дана форма служить для аналізу і друку залишків товару по постачальнику на певну дату.
Більш докладно описано тут.
13.1.5.7 Обігова відомість за собівартістю

Дана форма служить для аналізу і друку собівартості товару по постачальнику на певну
дату. Більш докладно описано тут.
13.1.5.8 Оборотність запасів

Даний аналіз об'єднує Обігову відомість за кількістю і Обігову відомість за
собівартістю і служить для аналізу кількості та собівартості товару на певну дату. Більш
детально описано тут.
13.1.5.9 Форма ведення обліку товарних запасів

Даний пункт меню стане доступним після активації додаткової платної функції Форма
ведення обліку товарних запасів. Для швидкого переходу перейдіть за цим посиланням.
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13.1.5.10Перелік приходів

Режим Склад - Перелік приходів служить для перегляду і видалення всіх прихідних
накладних за обраний період. Також, приходами вважаються: повернення товару від клієнтів.

Мал. 1 (Версія програми 2018)

У верхній частині вікна будуть відображатися самі документи, а в нижній - їх склад
(Мал. 1). На даній формі доступний фільтр по періоду, виду документа, постачальнику,
підприємству і чи обкладається ПДВ. Також, є можливість видалити непотрібні документи,
роздрукувати склад тієї чи іншої накладної за допомогою кнопки Друк накладної
допомогою кнопки Перевірка прибуткових накладних

. За

(Мал. 2), є можливість

проконтролювати кількість кожного товару в накладній. Кнопка Встановити ціни за
накладною

служить для установки цін на товар відповідно до цін в накладній. Це буває

необхідно, наприклад, в разі, коли при внутрішньому переміщенні товар з одного центра
обліку передався на інший, а нові ціни на товар в накладній не передалися. При натисканні
на описувану кнопку, дані ціни будуть призначені відповідному товару.
Виділивши документ і натиснувши на кнопку Змінити
складу - зміна номера і дати (Мал. 2).

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

, відкриється вікно Документ

2399

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)

При натисканні на кнопку Файли документа

, можна прикріпити файли

складського документа (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.3.4)
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13.1.5.11Перелік витрат

Режим Склад - Перелік витрат служить для перегляду і видалення всіх видаткових
накладних за обраний період. Також, витратами вважаються: списання, повернення товару
постачальнику, повернення браку.

Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

У верхній частині вікна будуть відображатися самі документи, а в нижній їх склад (Мал.
1). На даній формі доступний Фільтр за періодом, Вид документа і Підприємство. Також, є
можливість видалити непотрібні документи, роздрукувати склад тієї чи іншої накладної за
допомогою кнопки Друк

. При натисканні на кнопку відкриється форма, де

користувачеві необхідно вибрати, що роздрукувати: Чек або Видаткову накладну.При
натисканні на кнопку Змінити період

у користувача є можливість відображати накладні

тільки одного вибраного місяця.
Виділивши документ і натиснувши на кнопку Змінити
складу - зміна номера і дати (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)

При натисканні на кнопку Файли документа

, можна прикріпити файли

складського документа (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.3.4)

13.1.5.12Сума товару за період

В даному пункті меню відображаються суми по товарах за певний період з можливістю
друку документа. Більш докладно описано тут.
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13.1.5.13Реєстр прихідних накладних

Даний пункт меню відображає перелік всіх прихідних накладних за обраний період з
можливістю розподілу товару по торгових точках, оплати за прихідні накладні, розрахунку
прибутковості обраної прихідної накладної і т. д.
Заходимо в пункт головного меню Склад - Реєстр прихідних накладних, відкриється
вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

В даному вікні є безліч фільтрів, якими можна скористатися, такі як:
· Період - тут вказуються дата створення документа.
· Сплатити до - тут вказуються дата оплати документа.

ВАЖЛИВО! Ці два фільтр и взаємопов'язані. Пр и викор истанні даних фільтр ів,
р екомендуємо кор истуватися одним з них. Напр иклад, вказати ТІЛЬКИ дату оплати
документа або ТІЛЬКИ дату створ ення документа.
· Постачальник
· Одержувач
· Валюта
· Підприємство
· Стан оплати:

- Не оплачені;
- Частково оплачені
Компанія Торгсофт®
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- Оплачені
- Чи не оплачені або частково оплачені
· Спосіб оплати (накладна відзначена відповідною іконкою в колонці Номер)::

- Передплата
- Відстрочка платежу
- Під реалізацію
- По факту

Стан накладної:
- Діє
- Не діє
Після установки необхідних фільтрів відобразяться прихідні накладні відповідно до
встановлених параметрів. У центральній частині вікна відображається перелік прихідних
накладних, а в нижній його частині відображаються товари обраної накладної. У правій
частині вікна відображаються оплати прихідної накладної.
Розглянемо дію кнопок у верхній частині вікна:
· При натисканні на кнопку Додати

- відкриється вікно (Мал. 2) для створення

"шапки" нового приходу.
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)

Після заповнення "шапки" прибуткової накладної натисніть на кнопку Записати,
відповідний запис відобразиться у вікні Реєстр прихідних накладних (Мал. 1). Для
додавання товару в створену накладну натискаємо кнопку Склад накладної

, відкриється

вікно для додавання товару в накладну і далі виконуємо операції, як при звичайному
оприбуткуванні товару. По завершенню додавання товару, просто закрийте її. У вікні Реєстр
прибуткових накладних (Мал. 1) з'являться відповідні записи по даній накладній.
· При натисканні на кнопку Копіювати

відкривається форма редагування Приходу

(створюється новий прихід), в якій вже заповнені всі поля аналогічно приходу, який
копіюємо, за винятком поля Внутрішній номер і налаштування Діюча накладна.
· При натисканні на кнопку Змінити

- відкриється вікно (Мал. 2) для того, щоб Ви

могли внести зміни в обрану "шапку" накладної.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2405

Торгсофт 2022.0.17

· При натисканні на кнопку Видалити

- користувач може видалити накладну, дана

дія фіксується в пункті меню Файл - Протокол дій користувачів, де заноситься
наступна інформація про документ: Тип документа, Номер, Дата, Сума в національній
валюті, Коротка назва національної валюти (Напр иклад: пр ихід №19 від 04.04.2013 на
200 гр н) .
· При натисканні на кнопку Внести оплату постачальнику

- відкриється вікно

Оплата (Мал. 3) в якому можна здійснити оплату за даною накладною, а також
подивитися борг перед постачальником.

Мал. 3 (Версія програми 9.3.4)

· При натисканні на кнопку Реєстр прибуткових накладних

- відкривається вікно

попереднього перегляду до друку, де є можливість її роздрукувати.
· При натисканні на кнопку Суми накладних

- відкриється відповідне вікно (Мал.

4), в якому буде проведений автоматичний підрахунок суми Закупівлі, Роздробу і
Опта обраних накладних. Для закриття вікна натисніть кнопку Продовжити.
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.4)

· При натисканні на кнопку Контроль накладної

, є можливість вибрати два пункти:

- Контроль виконаний - редагування накладної буде заборонено. У стовпці Контролер,
буде відображатися користувач, який встановив ознака Контроль виконаний.
- Скасувати контроль - відкриття можливості редагувати накладну.
· При натисканні на кнопку Змінити стан накладної, є можливість вибрати два пункти:

- Діє - накладна впливає на Стан складу.
- Не діє - накладна не впливає на Стан складу.
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13.1.5.14Журнал складських документів

Даний пункт меню аналогічний Реєстру складських документів. Єдина відмінність
полягає в тому, що тут Ви можете подивитися одночасно всі складські документи. Вибір
документів проводиться з переліку. На малюнку 1 показаний приклад відображення
одночасно всіх складських документів.

Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

13.1.5.15Змінення ціни продажу

Даний пункт меню відображає зміну ціни продажу за певний період в розрізі центрів
обліку. Більш докладно описано тут.
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13.1.5.16Розрахунок роздрібних цін за націнкою та курсом

Розрахунок роздрібних і оптових цін за націнкою та курсом необхідний, якщо
підприємцю необхідно динамічно змінювати роздрібну ціну на товар в залежності від
поточного курсу валюти, якщо товар оприбутковувався в іноземній валюті.
Даний режим доступний на формі Склад - Розрахунок роздрібних і оптових цін за
націнкою та курсом (Мал.1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

За допомогою різних полів (Назва товару, Артикул, Штрих-код) Ви можете вказати
потрібну одиницю товару. За допомогою кнопки Фільтри (F12) у Вас є можливість вказати
групу товарів, об'єднаних однією ознакою (Вид товару, Виробник, Постачальник, Сезон).
Після зазначення товару або групи товарів, необхідно вибрати Спосіб розрахунку:
· від закупівельної ціни;
· від еквівалентної ціни.

Потім вибрати Курс валют:
· тільки сьогодні;
· найближчий.

Для того, щоб зміни вступили в силу, необхідно натиснути на кнопку Оновити (F5).
За допомогою кнопки Змінити роздрібну націнку

Ви можете змінити ту націнку на

товар, яку вказували під час приходу, або раніше. Після вказівки нової націнки натисніть на
кнопку Записати. Зазначена націнка буде застосована до виділеного товару, або до групи
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товарів, виділених до вказівки нової націнки і відобразиться у відповідній колонці на формі
Розрахунок роздрібних цін за націнкою та курсом.
При натисканні на кнопку Курс валют

, відкриється однойменне вікно. В даному

вікні Ви можете створити новий запис курсу валюти на сьогоднішній день, або змінити
запис, якщо така вже була створена раніше. Слід зазначити, що при створенні нового запису
курсу валют, необхідно вказувати курси щодо підприємця (власника) магазину, тобто купує і
продає валюту підприємець, а не банк. Таким чином, на зміну ціни продажу буде впливати
курс ПРОДАЖУ валюти (відповідне поле при створенні/зміні записи курсу валюти). Також,
слід сказати про те, що всі раніше введені курси валют на певний день не чинитимуть
ніякого впливу на зміни в описуваному режимі. Актуальний буде тільки курс на
сьогоднішній день. Після вказівки поточного курсу, натисніть на кнопку Закрити. Зазначені
курси валют будуть застосовані до тих товарів у яких вказано Еквівалент ціни у валюті в
картці товару і відобразиться у відповідній колонці на формі Розрахунок роздрібних цін за
націнкою та курсом.
Також, є можливість змінити роздрібну ціну виділеного товару після натискання на
кнопку Змінити роздрібну ціну товару

. У вікні, в полі Нова ціна необхідно вказати

необхідну роздрібну ціну на товар.
Для того, щоб будь-які зміни вступили в силу (змінилася роздрібна ціна в залежності від
націнки і курсу), необхідно натиснути на кнопку Встановити роздрібну ціну. Після, товар
буде продаватися за новою ціною.
При натисканні на кнопку Змінити роздрібну націнку

, відкриється вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 9.3.4)
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· У разі вибору опції Введіть роздрібну націнку на товар - вводимо в поле націнку в %

і тиснемо Записати. Товар буде підсвічений бірюзовим кольором і в стовпці Націнка
роздрібна відобразиться нова націнка, також в стовпці Розрахункова роздрібна ціна
буде відображатися нова роздрібна ціна в залежності від нової націнки. Для
застосування встановленої націнки необхідно натиснути на кнопку Встановити
роздрібну ціну. У стані складу буде встановлена нова роздрібна ціна і націнка (не
варто забувати про округлення у виді товару, якщо немає округлення, подивіться в
Налаштування - Параметри - Загальні - чи встановлена галочка Відпускні ціни
округляти до цілого).
· У разі вибору опції Розрахувати націнку за поточною ціною та останньою

закупівлею - використовується для установки заданої націнки, якщо встановлена 
коректна роздрібна ціна товару в національній валюті по актуальному на поточний
момент валютному курсу. Надалі Ви можете використовувати цю кнопку для
зворотного розрахунку в зв'язку зі зміною курсу.
Даний спосіб зміни роздрібної та оптової ціни від еквівалентної ціни зручний тим, що
при різкій зміні курсу, можна дуже швидко і зручно проводити переоцінку як миттєво, так і
через акт переоцінки. Також на будь-якому з етапів є можливість друку етикеток.
13.1.6 Звіт
У цьому розділі Ви ознайомитеся з існуючими звітами, які доступні в даній програмі.
· Товарний звіт за період
· Звіт по касі за день
· Узагальнений звіт за день
· Валові доходи за період
· Виписка за період
· Настроювані звіти
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13.1.6.1 Товарний звіт за період

Для перегляду товарного звіту за період, зайдіть в пункт головного меню Звіт Товарний звіт за період, відкриється однойменне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

В даному вікні слід вказати, Період звітності і Час продажів, які Вас цікавлять. Після
цього виберіть потрібний Формат звіту:
· Перелік товару:

Групувати - за допомогою даного перемикача товарний звіт за період (список
товару) буде згруповано по товарах, тобто продажі одного і того ж товару будуть об'єднані.
Без активного перемикача Групувати кожний продаж виводиться окремим рядком.
· Розбити по чеках;
· Розбити за видами товару:

Групувати - за допомогою даного перемикача товарний звіт за період за видами
товару буде згруповано по товарам, тобто продажу одного і того ж товару будуть об'єднані.
Без активного перемикача Групувати кожний продаж виводиться окремим рядком.
Відповідно, звіт розіб'ється або в алфавітному порядку в залежності від назви товару,
або за чеками, або розіб'ється за видами товару (дерево видів). Також є можливість
встановити перемикач Включати фотографії товару в формування звіту (потрібно більше
часу).Після цього натисніть на кнопку Створити звіт. Сформується відповідний звіт, який
можна роздрукувати у вікні, що з'явилося Preview після натискання на кнопку Print

Версія 2022
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

13.1.6.2 Звіт по касі за день

Даний звіт можна переглянути перелік сервісних суми грошей отриманих в касу за день.
Більш докладно описано тут.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2413

Торгсофт 2022.0.17

13.1.6.3 Узагальнений звіт за день

Узагальнений звіт за день призначений для власника магазину. У ньому можна побачити
узагальнену інформацію про рух грошей у встановленій касі на поточному центрі обліку за
різними фінансовими операціями. Більш докладно описано тут.
13.1.6.4 Валові доходи за період

Звіт за валовими доходами за період (Звіт - Валові доходи за період) служить для
контролю грошей, які надійшли як в касу, так і на розрахунковий рахунок, по днях і за
певний період часу. Більш докладно описано тут.
13.1.6.5 Виписка за період

Даний звіт служить для звірки стану розрахункового рахунку або каси. Зокрема, він
служить для звірки банківських операцій по днях і фінансових операцій проведених через
програму Торгсофт. Більш докладно описано тут.
13.1.6.6 Настроювані звіти

Даний пункт меню призначений для створення своїх власних звітів. Повний опис по
використанню Настроюваних звітів можна прочитати тут.
13.1.7 Аналіз
Тут ми розглянемо такі пункти:
· Період
· Аналіз реалізації за видами товару
· Аналіз виручки від реалізації по виробникам товарів
· Аналіз продажів фіскального товару
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13.1.7.1 Період

Для перегляду повного звіту за вибраний місяць, зайдіть в пункт головного меню
Аналіз - Період. Відкриється вікно Період (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.4)

Спочатку виберіть в поле Центр обліку за допомогою меню, що випадає - центр обліку,
який Вас цікавить. Потім, виберіть місяць та рік, за який Ви хочете переглянути інформацію
по Вашому магазину. Після чого, натисніть на кнопку Оновити. На даній формі Ви можете
закрити той чи інший період (місяць), після натискання на кнопку Зміна стану

. Дана

операція необхідна для того, щоб Ви могли контролювати середню собівартість товару.
Пояснимо, що таке середня собівартість товару на прикладі.
У нас закритий місяць квітень, де середня собівартість товару склала 10грн / шт. і
такого товару було 10шт (ця інформація розраховується при закритті місяця і зберігається в
системі). В наступному місяці (травні), даний товар приходив на певний центр обліку 3 рази.
1-ий раз зайшло 3од. товару за ціною 10грн / шт, 2-й - 2од. за ціною 15грн / шт. і в 3-й - 4од.
за ціною 20грн / шт. Розрахуємо середню собівартість товару за травень місяць. Для початку
розрахуємо загальну вартість товару в травні:
3х10+2х15+4х20=140
Для того, щоб дізнатися середню собівартість, необхідно отриману суму розділити на
кількість прийшов товару:
140/(3+2+4)=15,6
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Далі слід врахувати собівартість цього ж товару за квітень (10шт. По 10грн / шт.). Для
цього:
10х10+15,6х9)/19=12,6, де
19-загальна кількість товару за квітень і травень.
Отримане число і є собівартість даного товару на кінець травня.
Якщо ж квітень не був закритий, а був закритий березень, тоді при розрахунку
собівартості товару на кінець травня також буде враховуватися середня собівартість товару і
за березень. Отже, отримана цифра буде порахована з більшою похибкою.
Виходячи з цього, рекомендується закривати кожен місяць для реального фінансового
стану Вашого магазину.
Але в разі закриття, наприклад, березня 2009р. Вам необхідно спочатку закрити всі
попередні місяці.
Також, для повного контролю стану складу, а отже, собівартості товару, необхідно
перед закриттям кожного місяця перевіряти від'ємні залишки товару на складі. Це можна
зробити на формі Період після натискання на кнопку Друк від'ємних залишків періоду
. Якщо такі залишки виявлені, рекомендуємо провести інвентаризацію за від'ємними
залишками на складі. Під час інвентаризації, бажано усунути всі від'ємні залишки. Також,
бажано проводити інвентаризацію останнім числом місяця. Щоб уникнути повторних появ
від'ємних залишків, рекомендуємо відразу після інвентаризації, провести закриття періоду.
Слід звернути увагу, що в разі, якщо користувач працює з подарунковими
сертифікатами, то баланс по ним вираховується наступним чином: Сума проданих
сертифікатів - Сума використаних сертифікатів. Даний показник впливає на загальний
прибуток.
Цей показник був введений в розрахунок прибутку в зв'язку з тим, що подарунковий
сертифікат може бути проданий клієнту за меншу суму, ніж його номінал (продається
сертифікат за 50грн, а його номінал становить 100грн). Таким чином втрати в загальному
прибутку складуть 50грн (50 (ціна сертифіката) -100 (його номінал)), що неодмінно має
враховуватися. Якщо ціна продажу сертифіката та його номінал збігаються, то баланс за
сертифікатами ніяк не вплине на загальний прибуток (сума проданих сертифікатів = сума
використаних сертифікатів).
Також, є можливість зробити Розрахунок собівартості натисканням на кнопку

.

· Розрахунок собівартості може привести до зниження продуктивності системи при

багатокористувацькій роботі.
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· Розрахунок собівартості доцільно проводити перед формуванням звітів за місяць.

Якщо звіти формуються по закритому періоду, то розраховувати собівартість не
потрібно.
· У торговій мережі собівартість може бути розрахована тільки на центральному

комп'ютері мережі, на який збираються всі прибуткові складські документи.
· Якщо аналіз інформації проводиться на декількох комп'ютерах (в локальній мережі

на одному сервері), то досить розрахувати собівартість на одному з них, інші будуть
використовувати готову інформацію.
Звер ніть увагу! У р озр ахунку "Націнка р еалізації" бер уть участь тільки р еалізації, у
яких є собівар тість (пр одаж в мінус і пр одаж послуг не вр аховуються в даному
р озр ахунку) .
У цьому ж вікні можна Видалити статистику закритих періодів після натискання на
кнопку

. Варто відзначити, при виконанні даної дії потрібно ввести номер Вашої ліцензії.

Ця інформація знадобиться для виконання даної дії. Номер ліцензії можна подивитися в
пункті меню Допомога - Про програму.
13.1.7.2 Аналіз реалізації за видами товару

Аналіз реалізації за видами товару дозволяє наочно побачити результати торгівлі в
розрізі видів товару, тобто зрозуміти, який вид товару приносить більший дохід, на яких
варто акцентувати увагу власника магазину. Більш докладно описано тут.
13.1.7.3 Аналіз виручки від реалізації за виробниками товарів

Аналіз виручки від реалізації за виробниками товарів,дозволяє наочно побачити
результати торгівлі в розрізі Виробників товару, тобто зрозуміти, який виробник приносить
більший дохід, на яких варто акцентувати увагу власника магазину. Більш докладний опис
тут.
13.1.7.4 Аналіз продажів фіскального товару

Ця функція буде корисна для власників продуктових магазинів. Вона дозволить власнику
магазину побачити розмір виручки за різними групами товарів і виділити інформацію для
звітності. У звіті наочно можна виділити товар, проданий через фіскальний реєстратор, через
НЕ фіскальний принтер чеків і без виписки чека. Більш докладно описано тут.
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13.1.8 Маркетинг
У керівництві цієї секції Ви отримаєте інструкції по:
1) Створенню, настройки, перегляду і редагування контактних карток Ваших клієнтів;
- Видача карток клієнтам;
- Картка клієнта;
2) Як здійснити друк анкет клієнтів;
3) Як правильно налаштувати політику знижок у Вашій торгівельній мережі.
13.1.8.1 Клієнти

Для обліку клієнтів фірми, їх даних, формування персональних знижок з урахуванням
політики фірми, обліку днів народження дітей, служить форма Маркетинг - Клієнти (Мал.
1).

Мал. 1 (Версія програми 2019.0.8

На панелі доступні наступні функції:
Фільтр по Типу знижки:
1. Фіксована;
2. Накопичувальна;
Фільтр Змінені клієнти. Відображаються клієнти, в картці у яких проводилися зміни.
Такі клієнти позначені піктограмою
·
·

в колонці Найменування.

Додавання нового клієнта, виклик форми редагування Клієнт.
Зміна даних клієнта. Виклик форми редагування Клієнт для перегляду та
внесення змін до картки клієнта.
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· Фільтр за ознакою видачі картки. Можлива фільтрація клієнтів з виданими

картками або вільних карток. При виборі значення «Всі» відображається повний
перелік введених клієнтів.
· Фільтр по Виду відповідальності - вибрати зі списку: Всі, Приватна особа,

Приватний підприємець (ПП), Юридична особа (ЮО), ПП і ЮО (приватна особа і
юридична особа).
· Фільтр Пошуку по: Штрих-коду або Мобільному телефону.
· Фільтри Вік від і День народження від - можна вибрати клієнтів за датою

народження, наприклад, для того, щоб здійснювати масові розсилки для клієнтів за
відповідними віковими категоріями. Для того, щоб встановити фільтр, введіть
потрібний вік або дати народження в поле фільтра і натисніть Застосувати
·

.

Перерахунок автоматичних знижок. Використовується, щоб виключити
помилки розрахунку знижок.

·

Розрахунок зниження знижок клієнтів за відсутність покупок. В системі
передбачається автоматичний перерахунок знижок клієнтам при вході в програму.
Кнопка служить для ручного перерахунку знижок клієнтам.

·

Друк дисконтних карт для виділених клієнтів

·

Очистити дисконтну карту. При виконанні цієї дії інформація про поточного
клієнта в списку видаляється і створюється новий порожній запис з цим же штрих кодом, який може бути повторно використаний для іншого клієнта. Якщо у клієнта
були покупки або повернення, ця інформація буде видалена. Якщо ця дія виконується
на центральному комп'ютері торгової мережі, то ця інформація буде поширена по всіх
торгових точках мережі. Інформацію по видаленому клієнту повернути не можна.

· Фільтр за датою видачі картки. При накладенні фільтра відображаються тільки ті

клієнти, дати видачі дисконтних карт у яких відповідають зазначеному періоду.
· Фільтр Блоковані дисконтні карти. При включенні фільтра відображаються клієнти

з блокованими дисконтними картами.
·

Файл - збереження в файл або відкриття з файлу списку клієнтів:

§

Зберегти - дана кнопка дозволяє зберегти список клієнтів для подальшого
завантаження в іншу базу.
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§

Відкрити - дозволяє відкрити файл зі списком клієнтів (раніше збережений
в програмі Торгсофт). Дана дія буває необхідно, якщо потрібно перенести
список клієнтів, наприклад, в іншу базу.

§

Зберегти телефони - після натиснення на цю кнопку, можна зберегти
список номерів телефону в текстовий файл. Це може бути необхідно, наприклад,
для завантаження даного списку в систему масової розсилки.

Варто відзначити, що додана можливість імпорту списку клієнтів з Excel в програму
Торгсофт без вказівки штрих-коду клієнта. Програма автоматично сформує штрих-код.
·

Створення діапазону клієнтів. Зручне створення відразу великої кількості
клієнтів. При цьому, кожному клієнту автоматично присвоюється унікальний штрихкод, який потім переноситься на персональну дисконтну картку клієнта і за яким при
реалізації товару ідентифікується клієнт. Штрих-коди створюються в порядку
зростання номерів, що зручно при виділенні потрібних клієнтів для друку дисконтних
карток. При видачі дисконтної карти змінюється найменування клієнта, тобто
вводиться прізвище, ім'я, по батькові.

·

Друк конверта для надсилання листа клієнту. Автоматично на друк
виводяться адреси клієнта і Вашої фірми, як адреса відправника. Необхідно, щоб
клієнт був внесений в картку клієнта. Адреса фірми має бути внесена в формі,
викликаємої з панелі Налаштування - Торгова мережа.

·

Об'єднати клієнта з іншим. Застосовується, якщо, наприклад, були введені
члени однієї сім'ї, або ж один клієнт помилково був введений 2 рази.

У системі передбачена можливість об'єднання дисконтних карт клієнтів. Така
необхідність виникає в разі, якщо, наприклад, були видані карти членам однієї сім'ї, і знижка
вважалася на кожну карту окремо. При об'єднанні дисконтних карт, вся інформація буде
передана від зазначеного клієнта до вибраного для об'єднання. Знижка буде перерахована з
урахуванням загальної інформації. Поточний клієнт, який об'єднався з обраним, буде
видалено зі списку клієнтів, замість нього з'явиться вільна дисконтна карта з цим штрихкодом.
Для об'єднання клієнтів, виділіть клієнта, який буде об'єднаний з іншим і натисніть
кнопку Об'єднати клієнта з іншим

. Відкриється вікно Вибір клієнта, в якому вкажіть

клієнта, на дисконтній картці якого буде відображатися загальна інформація після
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об'єднання. Натисніть кнопку Вибрати. Система запросить від вас підтвердження дії
об'єднання. У разі згоди, натисніть кнопку Продовжити. Слід пам'ятати, що скасувати
об'єднання клієнтів після завершення дії неможливо.
При роботі в мережі магазинів, інформація про об'єднання буде передаватися іншим
магазинам. Якщо об'єднання відбулося на центральному комп'ютері, то об'єднання
передається по всіх торгових точках мережі. Якщо об'єднання відбулося на периферійній
торговій точці, то інформація буде передана тільки на центральний комп'ютер і буде дійсна
тільки для цієї торгової точки на центральному комп'ютері. На інші торгові точки це не буде
поширено.
Об'єднання проводиться по штрих-кодами, тому, якщо на центральному комп'ютері
торгової мережі будуть об'єднані клієнти зі штрих кодами 990000090008 і 990000090009, то
на всіх інших комп'ютерах мережі торгової мережі будуть об'єднані клієнти з цими ж штрихкодами, незалежно від того, які імена мають ці клієнти. Передбачається, що клієнти мають
однакові штрих-коди в масштабах всієї торгової мережі.
·

Замінити дисконтну карту клієнта. Відбувається заміна штрих-коду дисконтної
картки клієнта на штрих-код обраної вільної картки.

·

Блокування і розблокування дисконтної карти. При блокуванні можна
зробити реалізацію за дисконтною карткою такого клієнта, система виведе
повідомлення, що клієнт не знайдений.

·

Змінити параметри дисконтної карти відкриває вікно, в якому можна змінити:

1) Спосіб нарахування знижки:
· Накопичувальну знижку;
· Фіксована знижка;

2) Тип дисконтної картки.
3) Початкова сума для розрахунку знижки.
4) % знижки.
5) Мова масової розсилки.
6) Згоден отримувати інформацію по SMS:
· Згоден;
· Не згоден.

Для того, щоб змінити параметр, потрібно активувати перемикач біля необхідного
пункту і вказати (вибрати) нове значення. Якщо перемикач виключений, то відповідне поле
недоступно для зміни
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· Друк переліку клієнтів. При натисканні на кнопку, є можливість роздрукувати

перелік всіх клієнтів з такими полями: Ім'я клієнта, Штрих-код, Відсоток знижки,
Телефон, Місто, Адреса, Електронна адреса.
·

Картка взаєморозрахунків. При натисканні на кнопку відкривається форма
Картка взаєморозрахунків з обраним клієнтом.

У сформованому переліку клієнтів, лівіше прізвища клієнта, відображається позначка у
вигляді синьої або червоної. Синя кулька означає, що у клієнта накопичувальна знижка,
червона - фіксована.
13.1.8.1.1 Видача карток клієнтам

Вступ
В даний час, накопичувальна система знижок використовується багатьма магазинами.
Накопичувальна система знижок це потужний стимул для активізації продажів і формування
широкого кола постійних покупців. У конкурентній боротьбі, як правило, перевагу отримує
той магазин, в якому накопичувальна система знижок була введена першою. Клієнти,
отримавши картки і можливість накопичення відсотка, вважають за краще ходити саме в цей
магазин з тим, щоб отримати максимальну знижку. Тому при відкритті магазину, при
автоматизації існуючого магазину, введення накопичувальної системи знижок є одним із
пріоритетних завдань. Робота накопичувальної системи знижок, як правило, вимагає
автоматизації процесу торгівлі. Без автоматизації вести такий облік можна, але дуже
складно.
Застосування накопичувальної системи знижок, як правило, пов'язане із застосуванням
дисконтних карт клієнтів. Дисконтна карта являє собою пластикову картку стандартного
розміру, на якій крім рекламної інформації наноситься для ведення комп'ютерного обліку штрих-код. Дисконтна карта забезпечує прискорення обслуговування клієнтів, так як
зчитування штрих-коду за допомогою сканера забезпечує миттєвий пошук в базі клієнтів.

Накопичувальні знижки
Накопичувальну систему знижок визначає політика знижок в магазині. Перед початком
виготовлення дисконтних карт необхідно сформувати політику знижок. Політика знижок
формується в програмі і являє собою таблицю, в якій вказується відсоток знижки і сума
початку дії даної знижки.
Слід згадати, що питання про політику знижок є індивідуальним. На формування
політики знижок може впливати безліч факторів, такі як: величина міста (населення), місце
розміщення магазину в місті (наприклад, спальний район, або центр), менталітет населення і
т. д.
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Скільки виготовляти дисконтних карт?
Також підприємцю необхідно вирішити протиріччя. З одного боку: чим більше карток
ми роздамо, тим більше покупців можуть стати нашими постійними клієнтами, і клієнтові
буде вигідно ходити в один магазин, отримувати знижку і заробити більшу. Це буде вигідно
власнику магазина.
З іншого ж боку, якщо просто видавати картки всім підряд, вони втратять свою
цінність для покупців. І в даній ситуації необхідно знайти певний компроміс між кількістю
поширених карток і їх цінністю для клієнта.

Як створити штрих-коди дисконтних карт
Для цього створено спеціальний режим генерації заготовок дисконтних карт в базі
клієнтів. У заготівлі дисконтної карти, замість прізвища клієнта буде записано «Клієнт №».
На даному етапі необхідно продумати, скільки карток буде спочатку з нульовою початковою
знижкою, які будуть видаватися клієнтам на певних умовах (наприклад, при покупці товару
на будь-яку суму), і в подальшому вони будуть накопичувати відсотки на цю карту. Також,
можуть бути карти з попередньо встановленою початковою знижкою. В цьому випадку,
якщо підприємець видає чеки, то у клієнта є можливість збирати такі чеки і в подальшому
обміняти їх на дисконтну карту з вже встановленою знижкою. Подальше зростання знижки
буде відповідати встановленої політиці знижок в залежності від накопиченої суми покупок.
Програма згенерує перелік дисконтних карт. Далі необхідно поліграфічній фірмі дати
необхідний діапазон штрих-кодів. Початкова частина у всіх штрих-кодів буде однакова, а
кінець кожного буде відрізнятися від попереднього на одиницю. Кінцеві числа штрих-коду
будуть збільшуватися від меншого до більшого в залежності від номера клієнта (наприклад,
Клієнт 1 - штрих-код 990999000001, Клієнт 2 - штрих-код 990999000002). Також слід
згадати, що є не обов'язковим вводити початкового і кінцевого клієнта, наприклад з 1-ого за
100-ого. Підприємець може сам визначити прийнятний для нього діапазон номерів,
наприклад від 1000 по 1100.

Унікальність штрих-коду
У програмі є можливість упорядкувати всі згенеровані картки за номером штрих-коду.
При замовленні досить назвати перший і останній номер, що замовляються карток в
друкарні. Всі штрих-коди відповідають стандарту EAN-13. Програма генерує 12 цифр,
остання тринадцята генерується при друку карток в друкарні і називається контрольною
сумою.
Слід зазначити, що початкова частина штрих-коду унікальна щоб уникнути перетину з
іншими магазинами, в яких встановлена програма. У кожній з них бере участь номер ліцензії
ПЗ Тор гсофт, який в кожному випадку унікальний.
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Видача карток клієнтам
Коли картки створені, вони роздаються продавцям. Перед початком видачі карток
друкуються анкети. Анкета заповнюється клієнтом під час видачі йому картки. В анкеті
використовується та інформація, яку нам цікаво знати про клієнта. У ПЗ Тор гсофт можна
ввести наступну інформацію про клієнта: телефон, адреса, місто, область, країна, індекс,
електронна адреса, склад сім'ї (ім'я, дата народження).
Після заповнення анкети, клієнт віддає її продавцеві і натомість отримує картку. Для
подальшого занесення даних в програму на анкеті необхідно записати штрих-код виданої
картки. Після цього, в залежності від рішення власника, дані з анкет заносяться в програму
(в відповідні картки). Найчастіше це робить або сам власник, або адміністратор магазину,
тобто ті люди, які зацікавлені в якісному кінцевому результаті. У програмі вказується
штрих-код, відкривається картка і в неї переносяться дані з анкети.

Маркетинг за допомогою карт
Останнім часом широкої популярності набув масова розсилка смс за допомогою сайтів,
наприклад http://www.turbo.in.ua/. За допомогою ПЗ «Тор гCофт» при акуратному веденні
карток клієнтів (при вказівці клієнтом його мобільного телефону), можна розсилати
клієнтам з дисконтними картами інформацію, наприклад про якісь сезонні акції, знижки і т.
п.
Також в програмі передбачена можливість введення інформації про склад сім'ї: їх імена
і дні народження. Залежно від специфіки магазину, ми можемо вести облік днів народжень,
як самого клієнта, його дітей, так і його родичів. Надалі, дана інформація може
використовуватися при наданні знижки до дня народження.
У ПЗ Тор гсофт є можливість автоматичного друку адреси на конверті. Потім за
допомогою листів можна повідомляти клієнтів, що в зв'язку з майбутнім днем народження у
одного з членів його сім'ї власнику картки надається разова знижка в певному розмірі
встановлена власником магазину.

Особливості застосування дисконтних карт в торговій мережі
Якщо картки будуть працювати не в одному магазині, а в торговій мережі, то в цій
ситуації їх необхідно розділити між магазинами. При такій схемі буде зручний наступний
варіант: анкети заповнюються в кожному магазині, а потім передаються в центральний
магазин (офіс власника), де інформація з анкет переноситься в програму. Після чого введена
інформація з допомогою пакетів буде передана на магазини торгової мережі. Також слід
зазначити, що дисконтна система буде єдина в торговій мережі. Тобто, якщо клієнт зробив
покупку в одному магазині, то інформація про його купівлю, а отже про можливу зміну
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знижки, буде передана на інші магазини цієї торгової мережі навіть за умови, що магазини
можуть перебувати в різних містах.

Висновок
Накопичувальна система знижок є дуже важливою в даний час, і це стало фактично
стандартом в сучасних умовах торгівлі. Навіть можна сказати більше: відсутність знижок в
магазині є на даний момент чимось незвичайним. Вона дозволяє зробити клієнтів
постійними покупцями, стимулює їх до збільшення обсягу. Крім того, красиво оформлена
дисконтна карта є додатковим носієм реклами для магазину.
Ведення бази клієнтів і накопичувальна система знижок дозволяють налагодити
регулярну роботу з клієнтами і в кінцевому підсумку пожвавити продажі і зробити їх більш
регулярними, що призведе до високої стабільного прибутку.

Коротка інструкція по генерації дисконтних карт в ПЗ Торгсофт
Продумайте і створіть політику знижок, яка буде діяти в магазині (торговельної
мережі).
Згенеруйте в програмі заготовки під картки. Для цього треба зайти в головне меню
програми Маркетинг - Клієнти і натисніть на кнопку Створення діапазону клієнтів,
відкриється вікно в якому необхідно вказати префікс штрих-коду клієнта, який вказаний в
Налаштування - Параметри - Загальні - Ознака клієнта в штрих-коді. Вибрати зі списку
необхідний і натиснути на кнопку Записати, відкриється вікно Створення дисконтних карт
клієнтів (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2018)

Визначте Початковий і Кінцевий номер дисконтних карт, а також їх Кількість.
Виберіть вид знижки: Накопичувальна або Фіксована. Задайте початкову суму і
відсоток знижки, а також початкову суму бонусів у відповідних полях. Для карток з
нульовою знижкою в полях Початкова сума і Початкова знижка слід проставити нулі. Для
карток з попередньо встановленою знижкою в цих полях необхідно вказати значення
відповідні обраної політиці знижок.
Натисніть на кнопку Записати. Заготовки будуть згенеровані і готові для заповнення
конкретними даними клієнтів.
13.1.8.1.2 Картка клієнта

Форма редагування Клієнт викликається з форми перегляду Клієнти і служить для
введення, редагування і перегляду даних клієнта.
Форма має декілька закладок: Загальні, Придбання, Інше, Зменшення знижки,
Соціальні мережі, Документи, Дод. інфо, Параметри доставки.

Закладка «Загальні».
На закладці Загальні вводяться дані, які необхідні при видачі дисконтної карти (Мал.
1).
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Мал. 1 (Версія програми 2018)

· Найменування клієнта. В даному полі вказується найменування або П.І.Б. клієнта.

При натисканні на кнопку

- відбувається автоматичне заповнення полів: Прізвище,

Ім'я, По батькові, дані для заповнення беруться з поля "Найменування клієнта". При
натисканні на кнопку

- автоматично заповнюється поле "Найменування клієнта", дані

для заповнення беруться з полів П.І.Б.
· Прізвище Ім'я По батькові. В поле вказується прізвище, ім'я та по батькові клієнта.
· Код (№ картки). Код дисконтної картки клієнта, генерується автоматично при

створенні клієнтів з ... по ... на формі перегляду Клієнти.
· Перемикач Увага!!!. Використовується для виділення вибагливих клієнтів. При

включеному перемикачі в картці клієнта з'являється значок

. Такий же значок

з'явиться на формі Реалізація при виборі такого клієнта.
· Перемикач Блок - блокує даного користувача для вибору у вікні реалізації.
· У поле Міський Телефон вказується міський телефон клієнта.
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· У поле Телефон мобільний відповідно вказується мобільний телефон.
· У поле Електронна адреса вказується електронна пошта клієнта для відправки

різного роду листів.
· Вказується поштова адреса, місто, область, країна, поштовий індекс клієнта і адреса

доставки товару. Необхідно для друку конвертів з адресою.
· У поле Спосіб нарахування знижки вказується спосіб нарахування знижки. З

випадаючого меню є можливість вибрати Накопичувальну або Фіксовану.
· У полі % знижки вказується відсоток знижки. При накопичувальній знижці %

рахується і відображається автоматично згідно політиці знижок, якщо початкова
сума для знижки «0». При вказівці фіксованою знижки необхідно вказати відсоток
фіксованої знижки.
· У поле Початкова сума для знижки вказується початкова сума для початку дії

знижки. Початкова сума для знижки присвоюється в тому випадку, якщо у клієнта
вже була раніше накопичувальна знижка і при внесенні в програму він повинен вже
мати цю знижку. Наприклад, у клієнта до ведення комп'ютерного обліку була знижка
в 5%. Щоб вказати цю інформацію треба внести для нього початкову суму, відповідну
цій знижці по політиці знижок. Одночасно, треба також вказати і розмір самої
знижки, щоб при першій же покупці клієнт вже мав знижку в 5%. Якщо цього не
зробити, то програма присвоїть клієнту знижку лише після першої покупки (по
початковій сумі), але діяти вона буде тільки на другу покупку.
· У поле Дата видачі дисконтної карти вказується дати видачі дисконтної карти.

Автоматично відображається дата при введенні найменування клієнта.
· У поле Вид торгівлі вказаний вид торгівлі Роздріб.

Закладка «Придбання».

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Торгсофт Старт

2428

Мал. 2 (Версія програми 2018)

На закладці Придбання - відображаються придбання і повернення по клієнту
автоматично в процесі накопичення операцій з клієнтом.

Закладка «Інше».
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Мал. 3 (Версія програми 2018)

У цій закладці (Мал. 3) відображаються дані для податкової накладної:
- Індивідуальний податковий номер;
- Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;
- Дата договору поставки;
- Номер договору поставки;
- ЄГРПОУ;
-

Вид

відповідальності

(Приватна

особа,

Юридична

особа,

Приватний

підприємець);
- КПП (код причини постановки на облік)
Також, якщо встановити перемикач Продавати товари за собівартістю з націнкою,
з'явиться додаткове поле Націнка собівартості, де необхідно вказати відсоток.
Тут також є можливість додати Розрахунковий рахунок, якщо є необхідність.

Закладка «Контакти».
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Мал. 4 (Версія програми 2018)

В даній вкладці (Мал. 4) відображаються всі контакти з клієнтом.

Закладка «Зниження знижки».
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Мал. 5 (Версія програми 2018)

На закладці (Мал. 5) відображаються суми і дати штрафів за відсутність придбань,
розмір зниженої знижки, якщо на формі Політика знижок введені максимальний термін без
придбань і знижка, до розміру якої відбувається зниження поточної знижки клієнта.

Закладка «Соціальні мережі».
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Мал. 6 (Версія програми 2018)

Дана вкладка (Мал. 6) призначена для того, щоб зберігати всі адреси сторінок клієнта в
різних соц. мережах. для подальшого "спілкування", розсилки цікавих пропозицій і т.д.

Закладка «Документи».
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Мал. 7 (Версія програми 2018)

Вкладка Документи (Мал. 7) призначена для того, щоб вносити документи, що
засвідчують особу клієнта.

Закладка «Доп. інфо».
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Мал. 8 (Версія програми 2018)

Вкладка Дод. інфо (Мал. 8) призначена для введення додаткової (довільної) інформації
про клієнта. Також додаткова інформація може бути додана на формі Реалізація.

Закладка «Параметри доставки».
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Мал. 9 (Версія програми 2018)

Вкладка Параметри доставки (Мал. 9) призначена для того, щоб вносити адреси
доставки клієнту, а також додавати одержувача доставки (контактну особу клієнта).
13.1.8.2 Друк анкет клієнтів

У програмі Тор гсофт є можливість друкувати Анкети клієнтів (Маркетинг - Друк
анкет клієнтів). Найчастіше це необхідно робити для видачі дисконтних карт клієнтам, щоб
після заповнення такої анкети всі дані можна було занести в програму, а саме в картку
клієнта. При натисканні на пункт Друк анкет клієнтів автоматично з'явиться вікно (Мал.1)
з пропозицією щодо обрання принтера для друку анкет, кількість необхідних анкет і іншими
налаштуваннями друку.
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.6)

При натисканні на кнопку ОК почнеться друк анкет на обраному принтері.
13.1.8.3 Політика знижок

На панелі Маркетинг - Політика знижок заноситься список накопичувальних і
разових знижок в залежності від суми покупок клієнтів.
Разові знижки призначені для однієї реалізації клієнту, якщо сума його придбань в
конкретній реалізації більше або дорівнює початковій сумі дії разової знижки.
Накопичувальні знижки враховують всі покупки клієнта. Принципи розрахунку
накопичувальних знижок вказані нижче.
Список формується за допомогою стандартних кнопок. Додатково введена кнопка
Копіювати

для зручності введення нової знижки. Це дає можливість в скопійованій

знижці вводити мінімум змін для створення нового запису.
Накопичувальна система знижок.
При натисканні на кнопку Додати

з'явиться вікно (Мал. 1) в якому необхідно

спочатку вибрати торговельну мережу зі списку до якої застосовуватиметься політика
знижки, потім вводимо % знижки і Суму початку дії знижки, якщо вибрати Тип
дисконтної картки, то знижка з'явиться у вкладці за типом дисконтної карти, після чого
натискаємо Записати.
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Мал. 1 (Версія програми 2018)

Також вказується значення Зниження знижки. Ці поля не обов'язкові для заповнення,
якщо в політиці не передбачається зниження знижки за відсутність покупок. Так як при
зниженні зазвичай вказується найближча менша знижка, то введення накопичувальних
знижок починається з найменшої.
Після збереження, поля відсоток знижки, сума початку дії знижки, опис знижки,
перейти до відсотка, днів для зниження знижки будуть відображатися у вкладці
Накопичувальна.
Разова система знижок.
При виборі Разової знижки необхідно спочатку вибрати Торговельну мережу зі
списку до якої застосовуватиметься політика знижки, потім вводимо розмір знижки в
відсотках і суму початку дії знижки. Сума початку дії знижки - це сума покупок клієнта,
після досягнення якої йому надається знижка (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 2018)

На

вкладці

Накопичувальна

спрацьовування

є

кнопка,

яка

відповідає

за

Зміну

порога

. Після вибору знижки в якій хочете змінити поріг спрацьовування

натискаємо кнопку, з'являється вікно (Мал. 3) в якому потрібно вибрати Зміна порога Збільшити (до Встановленого порогу спрацьовування знижки буде додано те число, яке
вводиться в поле) або Зменшити (від Встановленого порога спрацьовування знижки буде
вирахувано те число, яке вводиться в поле) і ввести необхідне число.

Мал. 3 (Версія програми 2018)

Після

введення

необхідних значень

натискаємо Записати, програма покаже

повідомлення у якому запитає, чи хочете Ви, щоб новий поріг спрацьовування
застосовувався до всіх клієнтів, що мають дану знижку для забезпечення незмінності
існуючих у клієнтів знижок. Якщо натиснути Так, то система автоматично змінить поріг
Компанія Торгсофт®

Версія 2022

2439

Торгсофт 2022.0.17

Суми початку дії знижки, якщо ж натиснути Ні, або Скасування - поріг спрацьовування
залишиться незмінним.
За допомогою кнопки Звіт

є можливість зробити Експорт даних або на принтер,

або зберегти на комп'ютер як таблицю Microsoft Excel.
13.1.9 Налаштування
Даний пункт меню описує всі можливі настройки, які є в програмі Торгсофт.
· Торгівельна мережа
· Користувачі
· Контрагент
· Банк
· Валюта
· Постачальник
· Каса
· Звуки
· Параметри
· Налаштування друку бирок
· Вибір принтерів
· Налаштування шаблонів друку
· Налаштування шаблонів листів
· Вибір каси
· Вибір розрахункового рахунку за замовчуванням
· Термінал сбору даних
· Завдання за розкладом
· Налаштування ролей
· Призначення платежу
· Завантажити пакет оновлень
· Перелік додаткових функцій
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13.1.9.1 Торгівельна мережа

Налаштування - Торгівельна мережа. Відкриється вікно Торгівельна мережа (Мал.
1).

Мал. 1 (Версія програми 2018)

Дане вікно відображає структуру торгової мережі, що складається з торгової мережі (в
нашому випадку "Центри обліку") і Центру обліку (в функціоналі Торгсофт Старт доступний
один центр обліку Магазин 1), який входить в дану торговельну мережу.
При додаванні підрозділу верхнього рівня на формі редагування Торгівельна мережа в
закладці Загальні, заповнюються поля Назва магазину, Підприємець, Адреса, Телефон,
Номер свід. про держ. реєстрації, Дата видачі свідоцтва, Номер свід. про сплату єдиного
податку. В поле Підприємець введіть найменування фірми, як юридичної особи. Цей запис
використовується при друку платіжних документів по банку.
Введені дані в полях Номер свід. про держ. реєстрації, Дата видачі свідоцтва, Номер
свід. про сплату єдиного податку використовуються при друку чека на реалізацію.
У закладці Розрахунковий рахунок форми редагування для верхнього рівня, введіть
номер розрахункового рахунку для проведення операцій по банку.
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Мал. 2 (Версія програми 2018)

При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно Розрахунковий рахунок (Мал.

2) в якому необхідно заповнити наступні дані:
· Назва рахунку
· Номер рахунку
· Вибрати зі списку Тип рахунку: Розрахунковий або Картковий
· Вибрати зі списку Валюту - вибрати валюту рахунку
· Вказати зі списку Банк. Якщо необхідного банку немає, то його можна створити після

натискання на кнопку Додати

(Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 2018)

В даному вікні заповнити наступні поля:
1. Назва
2. Філія
3. МФО
4. БІК (Банківський ідентифікаційний код)
5. Місто
6. Кореспондентський рахунок
7. Контрагент
Після додавання Банку, його необхідно вибрати зі списку.
· Власник рахунку
· ОКПО
· Назва організації від імені якої буде виставлений рахунок на оплату
· Коефіцієнт ліквідності
· % еквайрингу
· сума еквайрингу
· % комісії

При введенні підрозділів, підпорядкованих верхньому рівню, форма редагування Центр
обліку буде мати інший вигляд, на формі буде три закладки:
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У закладці Загальні (Мал. 4) вводяться назва магазину, його адреса і телефон. При
заповненні полів Адреса та Телефон ці дані по підрозділу фірми будуть відображатися при
друку чека. Якщо поля по підрозділу незаповнених при друку чека відображаються адреса і
телефон верхнього рівня фірми.

Мал. 4 (Версія програми 2018)

У закладці Налаштування (Мал. 5) в поле Вид торгівлі вказано Роздріб.
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Мал. 5 (Версія програми 2018)

Нижче за потребою заповніть дані для податкової накладної:
· Індивідуальний податковий номер
· ЄДРПОУ
· Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ
· КПП (код причини постановки на облік)

У закладці Каси (Мал. 6) формується перелік кас на центр обліку (підрозділі фірми), для
чого скористайтеся стандартною кнопкою Додати
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Мал. 6 (Версія програми 2018)

У вікні Каса введіть назву каси в відповідне поле, касира, контролера, обов'язково
виберіть валюту в якій буде проводитися продаж товару, вкажіть Код для фіскального
реєстратора і натисніть кнопку Записати

.

Закладка Ієрархія (Мал. 7) - в даній закладці не рекомендується вносити зміни без
узгодження з розробниками.

Версія 2022
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Мал. 7 (Версія програми 2018)

Для того, щоб встановити Комісію банку і Суму еквайрингу (якщо є), необхідно
виділити "Торгівельна мережа" (самий верхній, головний) і натиснути на кнопку Змінити
, у вікні, перейти на вкладку Розрахунковий рахунок, вибрати необхідний і натиснути на
кнопку Змінити

Компанія Торгсофт®
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Мал. 8 (Версія програми 2018)

В даному вікні в його нижній частині в поле "% комісії" встановіть відсоток комісії,
який стягує банк при переведенні в готівку, в поле Сума еквайрингу встановіть суму
еквайрингу, якщо така є у вибраному банку у встановленій валюті, потім натисніть Записати
і перезапустіть Тор гсофт.
13.1.9.2 Користувачі

За допомогою даного пункту меню є можливість створювати нових користувачів
програми, управляти правами доступу і багато іншого, більш детально описано тут.
13.1.9.3 Співробітник

За допомогою даного пункту меню є можливість керувати співробітниками,
переглядати інформацію про співробітника, місце роботи, телефон, дату прийому на роботу і
т.д. Також можна проводити аналіз роботи співробітників за період по чекам, по
виробництву (відноситься до Виробництва), налаштування доплат, а також вести журнал
початку/закінчення роботи.
Після того, як зайшли в пункт головного меню Налаштування - Співробітник
відкриється вікно (Мал. 1).
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Мал. 1 (Версія програми 2019.6.1)

В даному розділі відображається перелік співробітників центру обліку.
При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 2) в якому є вкладки, в

яких вказуються дані співробітника.
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Мал. 2 (Версія програми 2019.6.1)

Варто зазначити, що обов'язковими для заповнення є поля, виділені рожевим кольором.
У випадаючому списку Категорія можна вибрати: Продавець або Співробітник. Між
категоріями Продавець і Співробітник є відмінності в правах доступу на перегляд
інформації. Продавцем є той співробітник, у якого в картці співробітник встановлена 
категорія Продавець і встановлено реєстраційне ім'я при вході в програму. При цих
настройках продавець не може, наприклад, змінювати дату реалізації в режимі Реалізація, не
може видаляти товар в реалізації і т.д. (обмеження можна встановити на формі
Налаштування - Параметри - розділ Доступ).
В полі Контрагент необхідно вибрати або створити контрагента.
Реєстраційне ім'я при вході в програму. Можна вибрати зі списку Користувача або
створити нового після натискання на кнопку Додати

Версія 2022
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обраного реєстраційного ім'я, буде залежати під якою роллю заходить співробітник в
програму.
Поле Код для фіскального принтера відповідає за відображення найменування касира
(ПІБ співробітника) на фіскальному чеку для фіскальних реєстраторів Штрих-М і Атол.
Потім перейдіть у вкладку Особисті дані (Мал. 3), де заповнюються такі дані як:
· Фото співробітника
· Дата народження
· Адреса проживання
· Адреса прописки
· Телефон
· Освіта
· Паспортні данні
· Сімейний стан
· Діти

Компанія Торгсофт®
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Мал. 3 (Версія програми 2019.6.1)

13.1.9.4 Контрагент

Для створення і перегляду існуючих контрагентів служить форма Налаштування Контрагент. Під поняттям контрагент слід розуміти будь-кого, з ким ведеться товарногрошовий баланс (клієнти, постачальники, працівники магазину і т.д.). Клієнти мають
позначку у вигляді возика, а постачальники в вигляді коробки, якщо ж при створенні нового
контрагента вказати в полі Вид партнерства - Постачальник - Покупець, то це буде
означати, що контрагент може бути одночасно як покупцем, так і постачальником. На формі
Контрагент такий партнер буде відображатися у вигляді синього возика (Мал. 1). Варто
відзначити, що в полі Штрих-код буде відображатися штрих-код контрагентів, за яким
можна буде здійснити пошук необхідного в полі пошуку, вказавши Штрих-код.
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Для створення нового контрагента необхідно натиснути на кнопку Додати
натисканні на кнопку відкриється вікно Контрагент (Мал. 2) з шістьма закладками.

Компанія Торгсофт®

Версія 2022

. При

2453

Торгсофт 2022.0.17

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

У першій, Загальні, вказується найменування контрагента, адреса, регіон, електронна
адреса, телефон і з якою валютою працює цей контрагент.
На закладці Розрахунковий рахунок при потребі, є можливість створити номер
розрахункового рахунку контрагента, після натискання на кнопку Додати

. Відкриється

вікно (Мал. 3). Необхідно заповнити всі необхідні поля, після чого натиснути на кнопку
Записати

.
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

Третя закладка - Додатково, в якій вказується Категорія (Партнер, Початкові
залишки, Списання). Найчастіше необхідно вказувати Партнер. Далі поле Вид
партнерства. Вказуєте один з пунктів меню, що випадає. Про види партнерства написано
було вище. У разі необхідності, заповнити інші поля (Мал. 4). Варто зазначити, що при
створенні нового контрагента, Вид партнерства встановлюється за замовчуванням
програмою - Покупець з можливістю встановити інший вид.
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Мал. 4 (Версія програми 2018)

Вар то зазначити, что пр и фор муванні штр их-коду для постачальника (Вид
пар тнер ства - Постачальник) , в штр их-код не включається номер ліцензії (штр их-код
містить тільки пр ефікс клієнта и пор ядковий номер постачальника) . Пр и зміні виду
пар тнер ства, штр их-код автоматично пер егенер ується. Якщо Вид пар тнер ства не
вказано (або очищено) , тоді штр их-код обнуляється, а в р азі, якщо Вид пар тнер ства
очищено, а штр их-код введено вр учну, то після натискання на кнопку Записати, він буде
збер ежений.

Наступна закладка - Початкові борги. У ній після натискання на кнопку Додати

є

можливість вказати Початковий борг (Мал. 5) партнера на момент введення його в
програму Тор гсофт. Слід звернути увагу на перше поле у вікні Початковий борг, а саме
Тип боргу: Я винен або Мені винні. Після цього, слід заповнити поле Сума і Валюта.
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Мал. 5 (Версія програми 2018)

Вкладка Документи призначена для того, щоб вносити документи, що засвідчують
особу контрагента.
Остання вкладка - Параметри доставки (Мал. 6). В даній вкладці після натискання на
кнопку Додати

вказується контрагент доставки, а також у відповідному полі адреса

доставки.

Мал. 6 (Версія програми 9.3.8)

Компанія Торгсофт®
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Щоб додати адресу, використовуємо кнопку Додати

у відповідному полі, після чого

у вікні Адреса доставки товару (Мал. 7), вводимо дані і натискаємо Записати

.

Мал. 7 (Версія програми 9.3.8)

Після заповнення всіх полів необхідно натиснути на кнопку Записати

. Контрагент

повинен з'явитися в однойменній формі.
При натисканні на кнопку Змінити

можна змінити будь-які характеристики

контрагента. При натисканні на кнопку Видалити

, є можливість видалити обраного

контрагента, але тільки в тому випадку, якщо немає пов'язаних з ним документів. В такому
випадку на початку потрібно буде видалити всі складські та фінансові документи пов'язані з
обраним контрагентом.
Кнопка Передати \ Отримати інформацію через файл

служить для завантаження

раніше збережених контрагентів, збереження інформації про одного або обраних
контрагентів.
Кнопки Вибрати для об'єднання

і Об'єднати з обраним

служать для

об'єднання існуючих контрагентів.
Кнопка Вивести контрагента з дії

- виводить контрагента з дії, який буде

відображатися у вкладці Неактивні контрагенти, для того, щоб повернути контрагента в
дію служить кнопка Ввести контрагента в дію

. Варто зазначити, якщо контрагент

виведений з дії, він не буде відображатися в пункті головного меню Оплата - Баланс з
партнерами.
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. При натисканні на кнопку відкривається

форма Картка взаєморозрахунків з обраним контрагентом.
13.1.9.5 Банк

Даний пункт меню призначений для додавання і обліку банків з якими працює
торгівельна мережа. Більш докладно описано тут.
13.1.9.6 Валюта

Даний пункт меню призначений для обліку та додавання валюти, яка буде
використовуватися або вже використовується в Торговій мережі. Більш докладно описано
тут.
13.1.9.7 Постачальник

За допомогою даного пункту меню є можливість як переглянути, так і додати або
редагувати постачальників.
Після того, як зайшли в даний пункт меню, вікно має наступний вигляд (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Для того, щоб додати нового постачальника натисніть на кнопку Додати
відкриється вікно (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні слід заповнити всі необхідні дані про постачальника.
У вкладці Загальна заповнюються Найменування постачальника, Валюта з якою
буде проводитися розрахунок з постачальником, контактні дані.
Вкладка Додатково - вказуємо зі списку Вид відповідальності (Приватна особа,
Приватний підприємець або Юридична особа). Також тут вказуються Дані для
податкової накладної.
Вкладка Початкові борги - вказуються початкові борги постачальника, якщо такі є.
При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно (Мал. 3), де потрібно вказати Тип

боргу (Я винен, Мені винні), Суму, Валюту і і натиснути на кнопку Записати

, борг

буде відображений у списку.
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Мал. 3 (Версія програми 2018)

Вкладка Аналіз товару під реалізацію - в даній вкладці встановлюється Дата початку
аналізу товару під реалізацію. При натисканні на кнопку Додати

, відкриється вікно

(Мал. 4), де потрібно встановити Дату початку і вказати зі списку Центр обліку та
натиснути на кнопку Записати

.

Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

Вкладка Документи призначена для того, щоб вносити документи, що засвідчують
особу постачальника. Для цього потрібно натиснути на кнопку Додати

, відкриється вікно

Документи контрагента (Мал. 5). На формі потрібно вибрати Тип документа: Паспорт
або Посвідчення водія і заповнити поля Дата видачі, Серія, Номер, Ким видано,
Фактична адреса (якщо обраний Паспорт), а також, якщо потрібно, внести Опис.
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Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

Якщо у клієнта додано кілька документів, а необхідно використовувати конкретний
документ, перемикач За замовчуванням встановлює цей документ основним. На вкладці
Документи такий документ позначається значком

. Якщо перемикач не включений в

жодному з документів, то за замовчуванням буде використовуватися останній доданий
документ.
За допомогою кнопки Картка взаєморозрахунків

відкривається форма Картка

взаєморозрахунків з обраним постачальником.
13.1.9.8 Каса

Даний пункт меню призначений для створення обліку та редагування списку кас. Більш
докладно описано тут.
13.1.9.9 Звуки

Даний пункт меню необхідний для створення, обліку та редагування звуків. Більш
докладно описано тут.
13.1.9.10Параметри

За допомогою даної вкладки можна зробити безліч налаштувань в програмі.
Розглянемо кожну з них.
Опис вкладки Загальні дивіться тут.
Опис вкладки Чек дивіться тут.
Опис вкладки Знижки дивіться тут.

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Торгсофт Старт

2462

Опис вкладки Документ дивіться тут.
Опис вкладки Облік дивіться тут.
Опис вкладки Товар дивіться тут.
Опис вкладки Доступ дивіться тут.
Опис вкладки Вага дивіться тут.
Опис вкладки ШК дивіться тут.
Опис вкладки Сервіс дивіться тут.
Опис вкладки Роль дивіться тут.
Опис вкладки Склад дивіться тут.
Опис вкладки Фін. аналіз дивіться тут.
Опис вкладки Додаткові функції дивіться тут.
13.1.9.10.1 Загальні

Для настройки загальних параметрів системи, виберіть пункт головного меню
Налаштування - Параметри ... - вкладка Параметри (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

На вкладці знаходиться ряд налаштувань:

Компанія Торгсофт®
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1) Сервер друку документів. У цьому полі зі списку можна вибрати програму для
експорту в неї таблиць Тор гсофт.
2) Міжнародний телефонний код. Необхідний для масової розсилки. За замовчуванням
вказано міжнародний код України.
3) Довжина телефонного номера в міжнародному форматі. Необхідна для масової
розсилки. За замовчуванням вказана довжина телефонного номера в міжнародному форматі
для України.
4) Максимальний термін повернення (днів). У цьому полі вказується кількість днів для
повернення проданого товару. За замовчуванням вказано 14 днів. При необхідності, цей
термін можна змінити. Якщо в поле введення варто значення 0, то термін повернення не
обмежується.
5) Дата початку ведення обліку. За замовчуванням вказана дата 10.04.1986. У цьому
полі можна вказати власну дату початку ведення обліку. При "Видаленні статистик
закритих періодів" автоматично буде змінюватися і дата початку ведення обліку (перший
день першого не видаленого періоду).
6) перемикач Дозволено завантажувати базу даних. Увімкнення перемикача дозволяє
завантажувати збережені або інші бази даних в екстрених випадках.
7) перемикач Показувати протокол переоцінки при вході. У разі активного перемикача
при вході в програму, буде показаний протокол переоцінки. Цей протокол не бачитимуть
тільки продавці. Показувати протокол переоцінки для продавця можна по ввімкненню
відповідного перемикача.
8) перемикач Закриття касового дня обов'язково. Ввімкнення перемикача забезпечить
закриття попереднього касового дня при створенні першого фінансового документа
поточного дня. У закритий касовий день не можна вносити зміни.
9) перемикач Відпускні ціни округляти до цілого. Активний перемикач впливає на
розрахунок відпускних цін при оприбуткуванні товару. Ціна округляється до цілого (якщо не
вказано інше округлення в "Виді товару").
10) перемикач Ціну реалізації округляти. Активний перемикач округлює ціну товару в
реалізації згідно налаштувань Виду товару. Якщо у Виді товару округлення не вказано, то
округлює до цілого. Налаштування не будуть впливати на ціну товару в реалізації, якщо
окремо встановлено округлення чека.
11) Ознака клієнта в штрих-коді. У цьому полі вказуються початкові цифри
клієнтського штрих-коду. За замовчуванням вказано 990. Ознак може бути кілька. В цьому
випадку їх потрібно записувати в поле через ";".
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12) перемикач Зберігати контрольну суму в картці клієнта. Дозволяє зберігати в картці
клієнта всі 13 цифр штрих-коду. Потрібен в ситуації, коли 13 цифра є порядковим числом, а
не контрольної сумою.
13) перемикач Обмежити продаж товару. Якщо встановлений перемикач, то в дію
вступають Налаштування заборони повернення Видів товару, а також в пункті меню
Товарознавство - Обмеження продажу товару.
14) перемикач Враховувати ПДВ у виді товару. При встановленому перемикачі ПДВ
буде братися з виду товару, якщо не встановлено - Налаштування - Параметри - Облік - поле
% ПДВ.

Після внесення змін натисніть кнопку Записати

і перезавантажте програму.

13.1.9.10.2 Чек

Для налаштування чеків (умов їх друку, шаблонів, і т.д.) виберіть пункт головного меню
Налаштування - Параметри - вкладка Чек (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)
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На вкладці "Чек" за замовчуванням налаштовується звичайний товарний чек. При
підключенні платної функції "Підключення фіскального реєстратора" з'являється
можливість вибору типу чека для друку.
У списку оберіть Тип чека для друку:
1) Нефіскальний (при продажу або повернення товару друкується звичайний товарний
чек)
2) Фіскальний (при продажу або поверненні, товари проходять через фіскальний
реєстратор і друкується фіскальний чек)
3) Змішаний (фіск. + нефіск.) (при продажу або повернення нефіскальних товарів
друкується звичайний чек на принтері. При продажу або повернення фіскальних товарів
друкується фіскальний чек через фіскальний реєстратор)
В поле Шаблон друку чека зі списку виберіть шаблон для друку нефіскальних чеків .
Доступні шаблони для чекових стрічок шириною 57 і 80мм (російською та українською
мовами), для друку чеків на аркушах А4 формату з використанням офісного принтера. На
кожному комп'ютері може бути обраний свій шаблон для друку чеків. Ця настройка
зберігається локально для кожного користувача.
Натисніть

кнопку

Налаштувати

для

редагування

вибраного

шаблону

згідно

індивідуальних переваг. Для редагування шаблонів використовується програма Fastreport
(коротко про редактора тут).
Вар то зазначити, що в шаблон чека додана можливість пр и викор истанні настр ойки
забор они повер нення товар у за видами товар у, для кінцевого клієнта додано поле, в якому
ствер джується, що товар не підлягає повер ненню. Для власника бізнесу це додаткова
можливість пр оінфор мувати покупця.
Також додана можливість відобр азити в чеку

тип р озр ахунку

(готівковий,

безготівковий, готівковий + безготівковий) , для цього необхідно додати в шаблон др уку
чека змінну Тип р озр ахунку.
При натисканні на кнопку Огляд можна вибрати існуючий шаблон чека з робочого
каталогу програми.
Для вибору Принтера для друку нефіскального чека натисніть кнопку Вибрати.
У вікні Налаштування принтерів для робочого місця (Мал. 2) в поле Нефіскальний
чек друкувати на принтері зі списку виберіть потрібний принтер (Мал. 2.1).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

На формі також доступні наступні настройки:
· поле введення зі списком, що випадає Етикетки (бирки на товар) друкувати на

принтері (Мал. 2 (2)) необхідно для вибору принтера для друку етикеток;
· кнопка Шаблон етикетки (Мал. 2 (3)). При натисканні кнопки з'являється вікно

Налаштування друку бирки зі списком шаблонів етикеток (докладніше див.
"Налаштування друку етикеток").
· поле введення зі списком, що випадає Шаблон друку чека (Мал. 2 (4)) дублює

налаштування шаблону друку на вкладці Чек.
· в поле вводу Офісний принтер (Мал. 2 (5)) зі списку можна вказати принтер для друку

гарантійних талонів, замовлень клієнтів і т.д.
Для підтвердження налаштувань натисніть кнопку Записати (Мал. 2 (6)). Ці настройки
зберігаються локально. На кожному комп'ютері можна встановити свій принтер для друку
чеків, етикеток, гарантійних талонів і т.д.
У списку оберіть Умови друку чека:
· За бажанням покупця (при продажу товару в вікні Оплата буде доступна кнопка Чек

(Мал. 3). При необхідності натисніть цю кнопку для друку чека).
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

· Обов'язково для кожної реалізації (чек буде надрукований автоматично після оплати

товару).
У програмі є можливість друку фінансових чеків при проведенні фінансових операцій.
Під фінансовими операціями розуміються інкасації, прийняття відстрочених платежів від
VIP-клієнтів, переказ грошей з однієї каси в іншу і т.д. Також є можливість друку
фінансового чека при проведенні будь-якої оплати (наприклад, оплата постачальнику) через
форму редагування Оплата, якщо оплата проходить через Касу або Розрахунковий
рахунок. Можна налаштувати умови друку фінансового чека. Для цього в поле введення
Друк фінансового чека зі списку необхідно вибрати одне з наступних умов (Мал. 1 (8)):
1) Не друкувати - після проведення фінансової операції чек не друкувати;
2) Пропонувати друк чека - після проведення фінансової операції буде виводиться вікно
з пропозицією надрукувати фінансовий чек;
3) Друк чека відразу на принтер - чек буде надрукований автоматично після проведення
будь-якої фінансової операції.
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В поле Мова вкажіть мову чека (російська, українська). На обраній мові в чеку буде
написана прописом сума до оплати. наприклад:
Російська - сто двадцать пять гр ивен 00 копеек;
Укр аїнська - сто двадцять п'ять гр ивень 00 копійок.
В поле Округлення суми чека зі списку, спосіб округлення загальної суми чека по всім
товарам в ньому:
· Не округляти
· Округляти до 5 коп;
· Округляти до 10 коп;
· Округляти до 50 коп;
· Округляти до цілого;
· Округляти до 10 цілих;
· Округляти до 100 цілих;
· Округляти до 1000 цілих;
· Округляти до 10000 цілих.

Звер ніть увагу! Пр и наявності окр углення по чеку, не діятиме окр углення по "Виду
товар у".
В поле Кількість чеків на друк - вкажіть кількість чеків, які будуть надруковані при
оплаті або повернення товару .
Активований перемикач Використовувати номер замовлення при формуванні штрихкоду чека забезпечує відсутність збігів номерів чеків у різних магазинах однієї торгової
мережі.
Перемикач Підтверджувати додавання фіскального товару в реалізацію, якщо
фіскальний реєстратор на даному робочому місці не підключений (Мал. 1 (18)).
Налаштування доступна при активованій додатковій функції Підключення фіскального
реєстратора. Якщо цей параметр активовано, то при додаванні фіскального товару в
реалізацію, за умови, що на даному робочому місці не підключений фіскальний реєстратор,
відобразиться відповідне підтвердження.

Натисніть кнопку Записати

(Мал. 1 (17)), щоб перезапустити програму для

підтвердження налаштувань.
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13.1.9.10.3 Знижки

Для налаштування знижок виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри
- вкладка Знижки (Мал. 1)

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

В поле % Знижки в день народження вкажіть відсоток наданої знижки в день
народження. Для дії знижки дня народження необхідно виконати наступні умови:
- наявність покупця в базі клієнтів;
- вказівка дня народження
В поле Дія при знижці до дня народження зі списку вкажіть принцип дії знижки до дня
народження:
· Замінює знижку клієнта. Звер ніть увагу! Знижка клієнта за дисконтною кар ткою

може бути більше знижки дня нар одження. У цих випадках знижка дня нар одження
не замінює знижку клієнта по кар ті.
· Додається до знижки клієнта.

В поле Використання знижки в день народження необхідно вказати зі списку, скільки
разів клієнт може використовувати знижку дня народження:
· Клієнт може використовувати знижку один раз;
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· Знижка надається без обмежень протягом встановленого терміну;
· Знижка надається без обмежень на один день після першого використання.

У полях Днів до дня народження і Днів після дня народження можна вказати термін дії
знижки до дня народження (наприклад, 5 днів до дня народження і 2 дні після дня
народження) .
Можна завантажити збережене на комп'ютері зображення для фото-привітання. Воно
з'явиться у вікні Реалізація в момент сканування дисконтної карти іменинника.
В поле Граничний вік (років) можна задати вікове обмеження для дітей клієнта.
Знижка до Дня народження дитини надаватися не буде, по досягненню дітьми клієнта
зазначеного віку. (Встановіть в поле значення 0 для скасування вікових обмежень).
В поле Вид накопичувальної знижки доступні три пункти:
1) Без обмежень - накопичення необхідних сум відповідно до накопичувальною
системою знижок не обмежена за часом.
2) Накопичення за період - накопичити необхідну суму для переходу на наступний
"поріг" накопичувальної знижки потрібно за певну кількість днів від останнього продажу. Це
кількість вказується в полі Кількість днів для накопичення знижки.
3) З обнуленням накопиченої суми в кінці періоду - накопичити необхідну суму для
переходу на наступний "поріг" накопичувальної знижки потрібно за певну кількість днів. Це
кількість вказується в полі Кількість днів для накопичення знижки. В іншому випадку в
кінці періоду сума накопичення обнуляється.
В поле Товари, які беруть у сумі для розрахунку знижки (Мал. 7 (2)) доступні чотири
пункти:
1) Без обмежень
2) Уцінений
3) З товарної знижкою
4) Знижені в ціні і з товарної знижкою
Натисніть кнопку Записати та перезапустіть програму для підтвердження налаштувань.
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13.1.9.10.4 Документи

Для

налаштування

параметрів

документів,

виберіть

пункт

головного

меню

Налаштування - Параметри - вкладка Документи (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2018)

На вкладці знаходиться ряд налаштувань:
Перемикач Нумерація документів для кожного центру обліку. При ввімкненому
перемикачі для кожного з центрів обліку буде вестися своя нумерація документів. За
допомогою кнопки Налаштувати можна встановити як і для яких типів документів
формувати унікальний номер. При натисканні на кнопку відкриється вікно Налаштування
нумерації складських документів (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Для зазначених типів складських документів унікальність номера накладної визначається
в межах Центру обліку. Для не зазначених - в межах Торговельної мережі.
Періодичність обнулення нумерації чека - вибрати зі списку період, за який
відбуватиметься обнулення нумерації і рахунок буде починатися з початку:
- щорічно;
- щомісяця;
- щодня.
Перемикач Створювати прибуткові накладні діючими. Якщо включений даний
перемикач, то у всіх прибуткових накладних буде за замовчуванням встановлений перемикач
"Діюча накладна".
Перемикач Знімати товар зі складу при додаванні його в форму "Реалізація". При
включеному перемикачі, як тільки товар потрапив на форму Реалізація, він знімається зі
складу та при будь-якому збої (вимикання світла, випадковому вимкненню комп'ютера)
потрапляє в неоплачені реалізації звичайних клієнтів. В іншому випадку, товар заноситься в
режим Файл - Чернетки реалізації.
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13.1.9.10.5 Облік

Для налаштування параметрів обліку. Виберіть Налаштування - Параметри - закладка
Облік (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Основні налаштування обліку наступні:
В поле Метод обліку товару виберіть зі списку один з відповідних для Вас варіантів.
При виборі одного з пунктів Облік за штрих-кодами, Облік за артикулами або Облік за
штрих-кодами і артикулами в головному пункті меню з'явиться пункт Облік по
артикулах.
В поле Пошук товару вибирається спосіб пошуку товару під час його приходу:
- за штрих-кодами;
- за артикулами;
- за шк/артикулом/назвою.
% ПДВ - вказується відсоток ПДВ.
% Акцизу за замовчуванням - вказується відсоток акцизу.
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Вибір клієнта в реалізації вказується момент введення клієнта в документ реалізації:
· До вибору товару - здійснюється більш жорсткий підхід до вибору клієнта, який

ускладнює для продавця можливість не оплачувати реалізацію (по комп'ютеру), поки
покупець не пішов, а потім використовувати для отримання знижки власну дисконтну
картку.
· В будь-який момент;
· Блокувати зміни в накладній після вибору клієнта - форма Реалізація контролює,

що після вибору або сканування дисконтної картки клієнта все зміни документа
реалізації будуть заборонені.
Коригувати штрих-коди, що починаються з нуля. Призначений для сумісності з
попередніми версіями при оновленні. Рекомендується користуватися ним тільки після
консультації з розробником.
Автоматично змінювати назву товару. Перемикач активний, коли на закладці
Торгівельна мережа в поле Пошук товару при прийомі пакетів встановлено значення За
штрих-кодом товару. При включенні, назва товару змінюється автоматично, якщо були
зміни в довіднику Налаштування видів товару.
На етикетках друкувати тільки власні штрих-коди. Активується в ситуації, коли на
товар, що має штрих-код виробника, друкується тільки цінник, штрих-код зчитується з
товару. Друк штрих-кодів потрібен тільки для товару, що не має штрих-коду виробника.
Що робити, якщо при продажу недостатньо товару на складі. Допущення продажу в
мінус. Необхідно в ситуації, коли товар, що є в наявності, не оприбутковано і в системі, на
складі, недостатня кількість для продажу. Вибрати одну з п'яти дій:
· Дозволити продаж в мінус;
· Попередити про нестачу товару на складі;
· Заборонити продаж в мінус;
· Налаштувати для кожного центру обліку;
· Налаштувати для кожного виду товару - при виборі даної настройки в картці виду

товару буде доступно аналогічне поле Що робити, якщо недостатньо товару на
складі. В цьому випадку перевірка продажу в мінус буде спрацьовувати в залежності
від настройки по кожному виду товару.
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Національна валюта - вказується національна валюта в якій ведеться облік в програмі.
При натисканні на Довідник

, відкриється вікно в якому можна або вибрати з існуючих,

або створити новий, або внести Зміни в існуючу валюту.
Спосіб обліку витрат. Даний пункт призначений для відображення поля Стаття
фінансового аналізу, Стаття витрат, або Статті фінансового аналізу + Статті витрат на
формі Касовий ордер, якщо обраний один з відповідних пунктів меню.
Метод розрахунку собівартості товару.
- Остання закупівельна ціна - в стані складу собівартість завжди буде відображатися як
остання закупівельна ціна на цей товар. Якщо товар закуповувався в валюті, то собівартість
буде розраховуватися по найближчому актуальному курсу валюту в програмі або по курсу в
прибутковій накладній (в залежності, який пізніше). У видаткових документах собівартість
прописується за таким же принципом. Для правильного заповнення собівартості в
видаткових документах за попередній період, обов'язково, при настанні нового періоду
потрібно зайти в Аналіз - Період і перерахувати собівартість за попередній період.
Напр иклад: опр ибутковані один і той же товар двома поставками:
1 числа 10 шт. по 30 гр н; (300 гр н)
2 числа 20 шт. по 40 гр н; (800 гр н)
3 числа за станом на складі 30 шт., В сумі собівар тість 1200 гр н, собівар тість 40 гр н.
Пр одали 15 шт. за ціною р еалізації 60 гр н. Собівар тість витор гу 15 * 40 = 600 гр н
Витор г 900 гр н, Товар на пр ибуток 900-600 = 300 гр н.
- За партіями поставки - собівартість стану складу розраховується як середня
закупівельна ціна товару по залишкам у всій торговій мережі. Для того, щоб визначити, який
товар залишився (з якої прибуткової накладної), програма Торгсофт використовує метод
FIFO (перший прийшов, перший пішов).
Напр иклад:
Опр ибутковували один і той же товар двома поставками:
1 числа 10 шт. по 30 гр н; (300 гр н)
2 числа 20 шт. по 40 гр н; (800 гр н)
3 числа за станом на складі 30 шт., В сумі собівар тість 1100 гр н, сер едня собівар тість
36.66 гр н.
Пр одали 15 шт. за ціною р еалізації 60 гр н. Собівар тість витор гу дивимося по
поставкам. Товар бер еться за пр инципом FIFO, спочатку з пер шої пр ибуткової накладної.
10 * 30 = 300 гр н (10шт. З пер шої пар тії поставки)
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5 * 40 = 200 гр н. (5 шт. З др угої пар тії поставки)
Сума собівар тості витор гу 500 гр н. Витор г 900 гр н, Товар на пр ибуток 900-500 = 400
гр н.
За станом на складі залишилося 15 шт. товар у з др угої пр ибуткової накладної, тобто
Собівар тість 40 гр н.
При розрахунку прибутку, собівартість в видаткових документах встановлюється за
принципом FIFO. Знаходиться прибуткова накладна з якої був узятий товар (з неї береться
закупівельна ціна) і встановлюється в видатковому документі. Якщо у видатковому
документі потрапляють товари з різних прибуткових накладних, то собівартість береться
середньою (за аналогією як в стані складу).
Товари, щодо яких ведеться суворий гарантійний облік не потрапляє під метод FIFO,
тому що при додаванні товару в видатковий документ, програма чітко знає з якого
прибуткового документа він був узятий і за якою ціною було закуплено і відповідно до цього
встановлюється собівартість товару в видатковому документі.
- За партіями поставки в розрізі центрів обліку - коректно працює в тому випадку,
якщо немає внутрішніх переміщень між центрами обліку. Собівартість товарів в видаткових
документах буде розраховуватися в розрізі центрів обліку без урахування прибуткових
накладних з інших центрів обліку. Собівартість в стані складу буде відображатися однакова
(середня) по залишках у всій торговій мережі.
- За партіями поставки і курсу валют - відмінною рисою цього методу від стандартного
«За партіями поставки» є те, що якщо в програмі введений курс валюти і закупівля товару
відбувалася в валюті, то в Стані складу собівартість буде розрахована з прибуткових
накладних, за якими залишився товар з урахуванням найближчого до моменту розрахунку
курсу, але дата курсу не повинна бути менше або дорівнювати даті прибуткових накладних,
що беруть участь в розрахунку собівартості.
Напр иклад:
Опр ибутковували товар за 1 долар (кур с 1 $ = 25 гр н) :
1 числа 10 шт, тобто 250 гр н. Собівар тість товар у 25 гр н.
Пр одали 5 товар ів за ціною 50 гр н (100% націнка) . Собівар тість витор гу 5 * 25 = 125
гр н. Витор г 250 гр н. Товар ний пр ибуток 250-125 = 125 гр н
В наступному місяці кур с змінився і склав 30 гр н. за 1 $. Станом на складі залишилося 5
шт, Пер ер аховуємо собівар тість, яка тепер складе 30 гр н, тому що змінився кур с валют.
Пр одаємо залишилися 5 шт. товар у за новою ціною 60 гр н (р озр ахована нова р оздр ібна ціна
з ур ахуванням зміни кур су) . Собівар тість витор гу 5 * 30 = 150 гр н. Витор г 5 * 60 = 300гр н.
Товар ний пр ибуток 300-150 = 150гр н.
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При заповненні видаткових документів собівартістю, так само враховується найближчий
курс валюти до дати документа, але він теж не повинен бути менше або дорівнює даті
прибуткових накладних, з якої береться товар для видаткової накладної. Якщо відповідного
курсу в програмі не знаходиться, то береться собівартість з приходу, як і в розрахунку
методом «За партіями поставки».
- За партіями поставки з урахуванням внутрішніх передач - якщо активовано даний
метод розрахунку собівартості, то на кожному центрі обліку може бути своя собівартість
залишків одного і того ж товару. При цьому, внутрішні передачі є "переносниками"
собівартості і впливають на собівартість залишків конкретних складів і собівартість в
видаткових документах. Для всіх документів працює метод FIFO (перший прийшов, перший
пішов). - якщо товар першим прийшов на центр обліку, то він першим і зв'язується з
видатковим документом цього центру обліку.
Напр иклад:
Опр ибутковували один і той же товар двома поставками на Магазин 1:
1 числа 10 шт. по 30 гр н; (300 гр н)
2 числа 20 шт. по 40 гр н; (800 гр н)
3 числа за станом на складі 30 шт., в сумі собівар тість 1100 гр н, сер едня собівар тість
36.66 гр н за одну штуку.
Здійснили внутр ішнє пер еміщення цього товар у на Магазин 2 в кількості 5 шт. Товар
бер еться за пр инципом FIFO, спочатку з пер шої пр ибуткової накладної, тобто
собівар тість товар у на Магазині 2 складе 30 гр н. У свою чер гу, на складі на Магазині 1
залишилося 25 шт. товар у:
- 5 штук. по 30 гр н (150 гр н) ;
- 20 шт. по 40 гр н (800 гр н) .
В сумі собівар тість залишків 950 гр н, тобто сер едня собівар тість одного товар у, що
залишився на Магазин 1 складе 38 гр н.
При використанні внутрішніх передач на склади товару в дорозі, принцип "перший
прийшов, перший пішов" не підтримується - собівартість прописується у всьому ланцюжку
внутрішніх передач на кінцевий склад та, яка була записана в першу внутрішню передачу
цього ланцюжка.
Також в даному розрахунку собівартості відсутня "Проблема повернень", яка є в
звичайному методі розрахунку собівартості за партіями поставки (якщо між реалізацією і
поверненням не було розрахунку собівартості, то можна було відразу після реалізації
повернути товар і продати його при наступній реалізації, хоча дата другої реалізації менше
дати повернення, тобто не відображалося положення з реального світу).
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- Враховувати курс закупівлі валюти. При ввімкненому перемикачі, якщо в програмі
введений курс валюти і закупівля товару відбувалася в валюті, то в Стані складу собівартість
буде розрахована з прибуткових накладних, за якими залишився товар з урахуванням
найближчого до моменту розрахунку курсу, але дата курсу не повинна бути менше або
дорівнювати даті прибуткових накладних, що беруть участь в розрахунку собівартості. При
заповненні видаткових документів собівартістю, так само враховується найближчий курс
валюти до дати документа, але він теж не повинен бути менше або дорівнює даті
прибуткових накладних, з якої береться товар для видаткової накладної. Якщо відповідного
курсу в програмі не знаходиться, то береться собівартість з приходу, як і в розрахунку
методом «За партіями поставки».
Перемикач Включати кількість товару до протоколу переоцінки (формувати
протокол переоцінки). При активному перемикачі при зміні ціни продажу товару, товар
буде включатися до Протоколу переоцінки (Документ - Протокол переоцінки). В іншому
випадку Протокол переоцінки залишатиметься порожнім.
Перемикач Попереджати про переоцінку товару в приході. При активному перемикачі
у випадку, коли при оприбуткуванні товару змінюється його роздрібна ціна, буде з'являтися
попередження (Мал. 2) про те, що дана зміна вплине на ціну цього ж товару, який раніше
вже був на складі.

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Перемикач Показувати калькулятор метричного товару в реалізації. При включеному
перемикачі, буде відображатися калькулятор метричного товару в реалізації (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

Кількість знаків після коми в ціні товару. У списку необхідно вибрати, скільки знаків
необхідно, щоб було після коми в ціні товару:
· 2 знака після коми (наприклад: 15,12)
· 3 знаки після коми (наприклад: 15,123)
· 6 знаків після коми (наприклад: 15,123456)

Робота даного режиму передбачає, що можна вводити вручну ціну на товар або
розраховувати автоматично.
Вар то зазначити, що окр углення буде пр ацювати на вказану кількість знаків після коми.
Сума чека окр угляється до двох знаків в будь-якому випадку. Всі шаблони налаштовуються
вр учну для кожного кор истувача.
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13.1.9.10.6 Товар

Для налаштування правила формування автоматичного артикулу, назви картки товару виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри - вкладка Товар (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2018)

В поле Перевірка унікальності артикулу товару зі списку, вкажіть потрібну дію:
1) Не перевіряти - програма не перевірятиме унікальність артикулу, що вводиться або
згенерованого артикулу в базі даних.
2) Перевіряти і попереджати про повтори - програма буде перевіряти унікальність
артикулу, що вводиться або згенерованого артикулу в базі даних. При виявленні збігів,
програма видасть вікно з відповідним попередженням.
3) Перевіряти і забороняти повтори - програма буде перевіряти унікальність артикулу,
що вводиться або згенерованого артикулу в базі даних. При виявленні збігів, програма
заборонить введення такого артикулу.
Програма може автоматично формувати артикул для нових товарів. Для цього необхідно
включити перемикач Автоматично формувати артикул для нового товару. В поле
Довжина артикулу вкажіть кількість символів артикулу, що автоматично формується для
нового товару.
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

При активному перемикачі Товар має дату випуску в картці товару з'явиться додаткове
поле для вказівки Дати випуску товару (Мал. 2 (1)). Цю інформацію можна винести на
цінник, включити в назву.
Активований перемикач Групувати товар в реалізації забезпечить об'єднання
однакових товарів в реалізації в один рядок із зазначенням кількості товару. Служить для
зручності перегляду товарів реалізації. При вимкненому перемикачі в реалізації, однакові
товари будуть додаватися як різні позиції.
Перемикач Товар має внутрішній код постачальника, дозволяє вводити в картці
товару Внутрішній код постачальника (вкладка Дод. (Мал. 2 (2)), який може відрізнятися
від Артикула товару і т.п. При імпорті або оприбуткуванні такого товару, можна буде
прийняти товар за цим кодом.
При активованому перемикачі Видаляти вид товару при видаленні товару,
автоматично видаляється виду товару, якщо був видалений останній товар цього виду.
При активованому перемикачі Вводити аналоги в картці товару в картці товару
з'являється вкладка Аналоги з текстовим полем 1000 символів (Мал. 3). У цьому полі
можна написати список аналогових товарів на випадок відсутності на складі потрібного
товару. На формі Стан складу, список аналогових товарів відображається в колонці
Аналоги. Доступний пошук по цій колонці.
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

Програма дозволяє встановити Мінімальну товарну націнку (%) для контролю
мінімальної ціни продажу товару (докладніше див. Контроль мінімальної ціни продажу).
Поля Позначення чоловічої статі \ жіночої статі \ статі хлопчика \ статі дівчинки \
унісекс служать для установки строкового відображення відповідних ознак при формуванні
назви товару. У назві товару ці ознаки беруть участь при активному перемикачі Стать в Виді
товару.
Програма дозволяє вибрати Місце зберігання фотографій. Для цього служить підпункт
Фотографія (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

В поле Місце зберігання фотографій вкажіть необхідний варіант:
· У базі даних (зберігання фотографій товарів в базі даних значно збільшує її обсяг і

згодом гальмує роботу програми);
· У каталозі (зберігання фотографій в каталозі на локальному диску. Звер ніть увагу!

Пр и збер іганні фотогр афій в каталозі вони не пер едаються по каналах пер едачі даних)
При виборі місця зберігання фотографій У каталозі (Мал. 5 (1)), з'являється перемикач
Використовувати настроюваний алгоритм формування назв фото (Мал. 5 (2)), який
необхідно активувати. Зверніть увагу! Після активації даного перемикача, більше не буде
можливості змінити Місце зберігання товару.
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Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

Даний перемикач активує дві дії: Налаштувати (Мал. 5 (3)) і Імпорт (Мал. 5 (4)).
Розглянемо кожне з них більш детально.
При натисканні на кнопку Налаштування (Мал. 5 (3)) відкриється вікно Алгоритм
формування назви фотографій (Мал. 6).
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Мал. 6 (Версія програми 9.3.8)

У вікні необхідно вказати характеристики, які будуть використані при формуванні назви
фотографії товару. При завантаженні фотографій в картку товару з файлу, назва файлів
фотографій, які зберігаються в каталозі (Мал. 5 (1)), будуть формуватися згідно даній
настройці. Для того, щоб додати характеристику в назву фотографії, активуйте перемикач
навпроти потрібної характеристики. Для видалення характеристики з назви фотографії,
необхідно вимкнути перемикач навпроти неї. Характеристики в назві файлу можна міняти
місцями, згідно індивідуальних вподобань. Для цього необхідно вибрати потрібну
характеристику зі списку (наприклад, Вид товару) і натиснути кнопку переміщення вгору
(якщо характеристику потрібно перемістити в початок назви) або вниз

(якщо

характеристику потрібно перемістити в кінець назви файлу). Одне натискання =
переміщення на 1 позицію вперед (або назад) в назві фотографії.
В поле Роздільник (Мал. 6 (1)) необхідно задати роздільник, який буде проставлятися
між характеристиками товару для зручного прочитання назви файлу. За замовчуванням це
нижнє підкреслення "_". За бажанням Ви можете задати будь-який інший символ.
Кнопка Імпорт (Мал. 5 (4)) безпосередньо служить для завантаження фотографій за
шаблоном. При натисканні на кнопку відкриється вікно Імпорт зображень товарів (Мал.
7).
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Мал. 7 (Версія програми 9.3.8)

За допомогою кнопки Вибрати каталог (Мал. 7 (1)), вказуємо каталог, з якого будуть
імпортовані фото (Мал. 8).

Мал. 8 (Версія програми 9.3.8)
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Якщо в обраному каталозі є вкладені папки, для того, щоб фотографії з цих папок могли
бути завантажені, необхідно активувати перемикач Пошук файлів у всіх вкладених
каталогах (Мал. 7 (2)).
Далі, після натискання на кнопку Змінити шаблон (Мал. 7 (3)), налаштовуємо Шаблон
пошуку файлів (Мал. 9).

Мал. 9 (Версія програми 9.3.8)

У вікні відображаються характеристики товару, які беруть участь в назві файлу
фотографії. Можна додати характеристику в назву файлу. Для цього активуйте перемикач
навпроти потрібної характеристики. Для видалення характеристики з назви файлу, необхідно
вимкнути перемикач навпроти неї. Характеристики в назві файлу можна міняти місцями,
згідно індивідуальних вподобань. Для цього необхідно вибрати потрібну характеристику зі
списку (наприклад, Вид товару) і натиснути кнопку переміщення вгору

(Мал. 9 (1))

(якщо характеристику потрібно перемістити в початок назви) або вниз

(Мал. 9 (1))

(якщо характеристику потрібно перемістити в кінець назви файлу). Одне натискання =
переміщення на 1 позицію вперед (або назад) в назві фотографії.
За допомогою кнопки Додати будь-яку кількість допустимих символів

(Мал. 9 (2))

в шаблон можуть бути включені будь-які параметри товару для формування назви (Мал. 9
(3)). Таких характеристик можна додати декілька.
Для того, щоб видалити котрусь із характеристик, використовуйте кнопку Видалити
Версія 2022
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Кожна характеристика для зручності читання назви фотографії повинна бути розділена.
Для цього в поле Роздільник (Мал. 9 (4)) необхідно вказати роздільник (наприклад, нижнє
підкреслення "_").
У нижній частині форми знаходиться вікно з прикладом назви файлу (Мал. 9 (5)). У
ньому відображаються всі внесені зміни.
Для зручності завдання назви файлу фотографії, є можливість прописати свій Префікс
(Мал. 9 (6)) і Постфікс (Мал. 9 (7)) для кожної його характеристики зі списку. Наприклад,
можна додати для Артикула товару префікс Арт. У назві файлу відбудуться такі зміни
(Мал. 10).

Мал. 10 (Версія програми 9.3.8)

Аналогічно з Постфіксом.
В поле Розширення (Мал. 10 (8)) необхідно вказати розширення імпортованих файлів:
· * .bmp - будуть завантажені файли тільки розширення .bmp;
· * .jpg - будуть завантажені файли тільки розширення .jpg;
· * .png - будуть завантажені файли тільки розширення .png;
· *. * - будуть завантажені файли всіх вищевказаних розширень.

Після завдання всіх необхідних характеристик натискаємо кнопку Записати.
Виходячи із заданих характеристик і параметрів (Мал. 10 (5)) назва файлу для імпорту
фотографій повинно мати такий вигляд (Мал. 11).
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Мал. 11

Лівіше дії Налаштувати шаблон (Мал. 7 (3)) відображається шаблон назви файлів
згідно налаштувань (Мал. 7 (9)).
Далі в поле (Мал. 9 (4)) необхідно вказати налаштування завантаження фотографій:
· Додавати фото до товару - фотографія буде додана в картку товару;
· Замінювати головне фото у товару - якщо у товару вже є фото, воно буде замінено;
· Не замінювати головне фото - якщо у товару вже є фото, воно не буде замінено.

При активному перемикачі Зберігати назву файлів (Мал. 7 (5)), назва файлів в каталозі
(Мал. 5 (1)) буде такою, яка було при імпорті фотографій (яка налаштована за допомогою
Налаштування шаблонів пошуку фотографій (Мал. 4)) . Якщо ж буде активований
перемикач Формувати назву файлів (Використовувати настроюваний алгоритм) (Мал. 7
(6)), назва файлів буде згідно налаштуванню алгоритму формування назви товару (Мал. 5
(3)).
Для завантаження фотографії служить кнопка Імпорт фото

(Мал. 7 (7)). При

натисканні на цю кнопку буде завантажено фотографії з зазначеного каталогу (Мал. 8 (1)) і
відобразиться таблиця завантажених фото (Мал. 12).
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Мал. 12 (Версія програми 9.3.8)

У таблиці відображається інформація про назву завантаженого файлу і розміщенні
даного файлу в каталозі. Також по кожному файлу, при необхідності, виводиться
повідомлення відповідно до налаштувань (Напр иклад, Файл був р аніше завантажений якщо фото р аніше було додано до товар у; У товар у є фотогр афія, забор онено змінювати
фотогр афію - в р азі, якщо встановлено налаштування Не замінювати фото і т.п .) . Якщо
повідомлення немає - файл фотографії успішно завантажений.
За допомогою кнопки Налаштування видимості колонок в таблиці

(Мал. 7 (8)) є

можливість встановити перемикачі, які відповідають за відображення колонок в цій таблиці.
Кнопка Створити маленькі фото товару (Мал. 5 (5)) служить для створення
мініатюрних фотографій товарів для подальшого їх використання в звітах і формах з
фотографіями
Перемикач Пережимати фотографії в звітах (Мал. 5 (6)). При активованому
настроюванні, розширення фотографії буде встановлено відповідно до розміру поля
(комірки) для її відображення в звіті. Це дозволить позбутися помилок, пов'язаних з
нестачею пам'яті при формуванні та експорті звітів.
Для підтвердження налаштувань натисніть кнопку Записати
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В підпункті Найменування (Мал. 13) розташовані налаштування правил формування
назви товару.

Мал. 13 (Версія програми 9.3.8)

Правило формування назви товару (Мал. 13 (1)). Назва товару формується за
замовчуванням. Для

зміни

правила формування

назви

товару натисніть

кнопку

Налаштувати.
Відкриється форма Правила формування назви товару з переліком характеристик
товару (наприклад, Вид товару, Колір і т.д.). З них складається назва товару (Мал. 14).
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Мал. 14 (Версія програми 9.3.8)

Можна додати характеристику в назву товару. Для цього активуйте перемикач навпроти
потрібної характеристики (Мал. 14 (1)). Для видалення характеристики з назви товару,
необхідно вимкнути перемикач навпроти неї.
У нижній частині форми знаходиться вікно з прикладом назви товару (Мал. 14 (2)). У
ньому відображаються всі внесені зміни.
Характеристики в назві товару можна міняти місцями, згідно індивідуальних вподобань.
Для цього необхідно вибрати потрібну характеристику зі списку (наприклад, Артикул
товару) і натиснути кнопку переміщення вгору
перемістити в початок назви) або вниз

(якщо характеристику потрібно

(якщо характеристику потрібно перемістити в

кінець назви товару). Одне натискання = переміщення на 1 позицію вперед (або назад) в
назві товару (Мал. 14 (3)).
Для обраної характеристики можна вказати свій регістр (зробити всі букви слова
ВЕЛИКИМИ, малими і т.д.) за допомогою відповідних перемикачів (Мал. 14 (4)):
· Не змінювати;
· маленькі букви;
· ВЕЛИКІ БУКВИ;
· Перша буква велика.
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Для характеристик Вид товару і Колекція виробника можна вибрати прямий або
зворотний порядок відображення (Мал. 14 (5)). Наприклад, при прямому порядку
відображення Колекції виробника в назві спочатку вказується виробник (або країна
виробника). За ним прописується назва колекції.
Для зручності сприйняття назви товару, є можливість прописати свій Префікс (Мал. 14
(6)) і Постфікс (Мал. 14 (7)) для кожної його характеристики зі списку. Це допоможе
візуально відокремити характеристику від інших. Наприклад, можна додати для Артикула
товару префікс Арт. У назві товару відбудуться такі зміни (Мал. 15):
ДО вказівки пр ефікса:

ПІСЛЯ вказівки пр ефікса:

Мал. 15 (Версія програми 9.3.8)

Аналогічно з постфіксом.
Після внесення змін натисніть кнопку Закрити.
Програма дозволяє налаштувати Правило формування короткої назви товару. Саме
коротка назва буде записуватися в касовий термінал "Істок", виводитися на етикетку,
відображатися в стані складу. В поле Довжина короткої назви (Мал. 13 (2)) необхідно
вказати граничну кількість символів короткого назви. При натисканні кнопки Налаштувати
(Мал. 13 (3)), відкриється форма для вибору складових назви товару (аналогічно правил
формування назви товару, які описані вище).
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13.1.9.10.7 Доступ

У закладці Доступ (Налаштування - Параметри) (Мал. 1) Ви маєте можливість
налаштувати доступ (наприклад, продавця) до тих чи інших можливостей і налаштувань
системи:

Мал. 1 (Версія програми 2018)

1) Від'ємні та нульові залишки може бачити тільки власник. Якщо галочка
поставлена, то тільки власник може в вікні Стан складу бачити товар з від'ємними та
нульовими залишками. Якщо ж галочки немає, то продавець також має можливість бачити
від'ємні та нульові залишки товару. Від'ємні та нульові залишки товару на складі є для
персоналу сигналом про відсутність товару і дають потенційну можливість цей товар
вкрасти. Можливо це помилки обліку, які згодом будуть скориговані, однак, краще
персоналу цю інформацію не бачити і не використовувати. Ця інформація потрібна
товарознавцю або власнику для виправлення помилок обліку.
2) Дозволено змінювати види товару. Якщо галочка поставлена, то користувач може
змінити дерево видів товару. Якщо ж галочка не стоїть, то ніхто не може змінити
сформоване раніше дерево видів товару.
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Рекомендація: Увімкніть дану опцію тільки на одному з комп'ютер ів всієї тор гової
мер ежі. Там де відбувається пр ийом товар у від постачальників або там, де було
сфор мовано дер ево видів товар у, напр иклад, на складі. Бажано, фор мування і зміна цієї
інфор мації тільки на одному комп'ютер і тор гової мер ежі, щоб уникнути неоднозначності в
назві одних і тих же видів.
Напр иклад: в магазині тор гової мер ежі, кор истувач назвав одну з гілок дер ева видів
"Ігр ашки", а в іншому магазині-"Ігр ашка", хоча товар и знаходяться на цих гілках однакові.
3) Заборонити продавцеві вводити номер дисконтної картки з клавіатури (тільки
сканером). Якщо галочка стоїть, то продавець не може ввести номер дисконтної картки
клієнта з клавіатури (тільки за допомогою сканера). Якщо ж галочка не поставлена, то
продавець має можливість ввести номер карти з клавіатури. Використовується для
обмеження можливості використання "чужих" номерів дисконтних карт для отримання
несанкціонованих знижок.
4) Обмежити відомість інвентаризації для проведення інвентаризації продавцем.
Якщо галочка поставлена, то продавець, який проводить інвентаризацію у відомості
інвентаризації не бачить, яка кількість товару залишилася на складі на момент
інвентаризації, не має можливості надрукувати документи, що містять результати
інвентаризації, а також не бачить оптову ціну товару. Дане обмеження використовується для
того, щоб надати персоналу можливість самостійного проведення інвентаризації без
можливості робити підтасовки підрахованої кількості під потрібне. Якщо ж галочка не
поставлена, продавцеві видно фактичні залишки на складі.
5) Фінансовий документ може змінювати тільки його автор. Якщо галочка
встановлена, то тільки автор того чи іншого фінансового документа може змінювати його
зміст. Якщо не встановлена, то будь-який користувач може внести зміни до фінансового
документа.
6) Запитувати залишок в касі у продавця щодня при першому вході в програму.
Якщо галочка поставлена, то кожен день при вході в програму у продавця буде запитуватися
інформація про залишки грошей в його касі - буде відображено вікно Залишок в касі (Мал.
2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Продавець повинен буде внести суму залишку і тільки після цього зможе зайти в
програму. Ця інформація, згодом, може бути використана власником для виявлення
недостачі і відповідального за неї. Введена сума зберігається в базі даних і може бути
проконтрольована власником магазину (Оплата - Підсумки каси).
Також можна виконати покупюрну перевірку, натиснувши на кнопку Покупюрная
перевірка, після чого відкриється відповідне вікно (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)
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В даному вікні слід заповнити колонку Кількість щодо кожного номіналу згідно
наявності купюр в касі. Для додавання в програму номіналу банкнот служить пункт меню
Налаштування - Валюта - таблиця Банкноти. Якщо для валюти каси, для якої пр оводиться
покупюр на пер евір ка, не заповнений пер елік банкнот (або всі банкноти виведені з дії) , то
пр и відкр итті фор ми покупюр ної пер евір ка відобр азиться повідомлення пр о необхідність
заповнити пер елік банкнот для зазначеної валюти.
Після того, як ввели необхідні дані, зберігаємо результат перевірки після натискання на
кнопку Зберегти

.

Переглянути інформацію про покупюрну перевірку можна в пункті меню Оплата Підсумки каси - таблиця Покупюрна перевірка.
Також можна проводити проміжні перевірки залишку в касі на формі Реалізація.
Детальніше див. тут.
7) Показати форму "Оплата" на головній формі. Якщо галочка стоїть, то користувач
отримає доступ до пункту головного меню програми Оплата. Форма Оплата є застарілою і
замість неї рекомендується використовувати форму Оплата - Фінансовий документ.
8) Продавець може бачити залишок в касі при здачі виручки або інкасації. Якщо
перемикач активовано, то продавець бачить скільки грошей фактично знаходиться у нього в
касі, наприклад, при інкасації, або здачі виручки. Якщо ж не встановлена галочка, то від
продавця ця інформація буде прихована.
9) Друкувати чек реєстрації в системі для продавця. Якщо встановлена галочка, то
після сканування бейджа продавця, принтер роздрукує чек з інформацією про час входу
продавця в систему. Якщо ж галочка не встановлена, то такий чек не друкуватиме. Такі чеки
можуть використовуватися як документальне підтвердження часу приходу персоналу на
роботу. Це підвищує дисципліну праці.
10) Продавець не може видаляти товар в реалізації. Якщо перемикач активовано, то
продавець, після сканування або вибору товару зі складу в формі Реалізація, вже не може
видалити його. Якщо галочка не встановлена, то продавець має можливість після занесення
товару - видалити його. Цей режим відповідає схемі роботи супермаркету, коли продавець
для скасування помилково сканованого товару, повинен звернутися до адміністратора. Це
підвищує ступінь контролю за продавцями (касирами), позбавляючи їх можливості
видалення товарів з реалізації. (У нашій практиці були випадки, коли у великому колективі,
деякі продавці, таким чином привласнювали гроші, а недостача товару (такі порушення
виявляються на інвентаризації) потім ділилася на весь матеріально-відповідальний
персонал).
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11) Реєструвати видалення товару з реалізації - при активації цього перемикача
з'явиться додаткове поле, де необхідно вибрати спосіб реєстрації видалення товару:
· Введення причини
· Введення відповідального
· Введення причини і відповідального

Також, є можливість встановити перемикач Сканувати бейдж відповідального.
З'явиться додаткове налаштування Вибір відповідальних за скасований товар в реалізації,
де вказуєте відповідального співробітника, чий бейдж скануватиметься при видаленні
товару.
Таким чином при видаленні товару з реалізації, з'явиться форма для вказівки причин
видалення товару. Також потрібно буде вказати користувача (якщо вказаний цей режим),
який видаляє товар.
12) Вести журнал зміни документів - по включенню цього перемикача, з'явиться
додатковий пункт в пункті головного меню Файл - Журнал зміни документів, де буде
зберігатися інформація про зміну документів користувачами програми.
13) Вести журнал змін мінімального залишку - при активації даного перемикача в
пункті меню Файл - Журнал зміни документів з'явиться вкладка Мінімальний залишок, де
буде відображатися протокол змін мінімального залишку товарів.
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13.1.9.10.8 Вага

В даній вкладці встановлюються Ознака штрих-коду з кількістю товару - за
замовчуванням "25" і Кількість знаків для позначення кількості в штрих-коді - за
змовчуванням "4" (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Наприклад є штрих-код "2534567890009", де:
- перші дві цифри "25" - це ознака штрих-коду з кількістю товару, який вказаний в
налаштуваннях описаних вище;
- останні чотири цифри "0009" - означає, що кількість товару становить "9".
Також є можливість вказати Додаткові ознаки наявності ваги в штрих-коді, для того,
щоб програма могла визначати ваговий товар з іншим штрих-кодом (наприклад, вже
фасований товар від постачальника при приході). Для цього, в полі Додаткові ознаки
наявності ваги в штрих-коді, натискаємо кнопку Додати

і у вікні Ознака наявності

ваги в шк (Мал. 2) вводимо значення Ознака штрих коду з кількістю товару і К-ть
знаків для позначення кількості в штрих коді аналогічно описаним вище налаштуванням.
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Це буде означати, що програма буде розпізнавати ваговий товар не тільки з префіксом 25,
але і з префіксом 21.
Важливо! Пр и налаштуванні ваг р екомендуємо викор истовувати основну Ознаку
штр их-коду з кількістю товар у.
13.1.9.10.9 Штрих-Код

В даному пункті меню розглядаються питання, пов'язані зі штрих-кодом. Більш докладно
описано тут.
13.1.9.10.10 Сервіс

Даний пункт меню дозволяє Вам зробити доступ до сервісних можливостей програми.
Більш докладно описано тут.
13.1.9.10.11 Роль

Для того щоб продавець мав доступ не тільки до форми Реалізація (здійснювати тільки
продаж і повернення товару) на своєму комп'ютері, але і до деяких інших можливостей
програми (наприклад, бачити стан складу, міг робити інвентаризації і т. д.) Вам необхідно
зайти під паролем власника в програму. Після цього, зайдіть в пункт головного меню
Налаштування - Налаштування ролей, відкриється вікно Налаштування ролей (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Натисніть на кнопку Ресурси. Відкриється вікно Вибір ролі для редагування. Виберіть
ті ролі, які Ви хочете налаштувати, проставляючи галочки лівіше необхідних ролей
(найчастіше Продавець). Після вибору, натисніть на кнопку Вибрати. Відкриється вікно
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Ресурси програми (Мал. 2). Перелік пунктів на закладці Головна форма, дублює пункти
головного меню програми.

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

За допомогою плюсиків, лівіше пунктів, Ви можете їх розгорнути. Залежно від того, які
пункти Ви хочете зробити видимими для, наприклад, продавця, розставте галочки напроти
потрібних пунктів.
Після цього, виберіть пункт меню Файл - Зберегти (вікно Ресурси програми) і
збережіть зміни. Не виходячи з "Власника" зайдіть в програму "під Продавцем". Перевірте,
чи став можливий доступ до зазначених пунктів меню. Якщо на тій чи іншій формі після
натискання кнопки, яка відкриває інші форми, ця форма не відкривається, виконайте дії
описані нижче.
Закрийте програму "Продавця".
Перейдіть на закладку Робочі форми ("під Власником"). На цій закладці представлені всі
робочі форми програми в алфавітному порядку. Тут, розставте галочки навпроти тих форм,
які повинні відкриватися (які повинні бути доступні для продавця). Збережіть зміни. Знову
перевірте зміни "під Продавцем".
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Якщо знову деякі форми недоступні, перейдіть на закладку Форми редагування. Тут,
також надайте доступ до потрібних форм. Знову збережіть зміни. Перевірте зроблені зміни
зайшовши в програму "під Продавцем".
Звер ніть увагу! Пр и позначці галочкою того чи іншого пункту, підлеглі пункти не
вибир аються.
Додаткові налаштування ролей знаходяться в пункті головного меню Налаштування Параметри ... на вкладці Роль. Виберіть зі списку роль (наприклад, Продавець) для
додаткових налаштувань (Мал. 3 (1)).

Мал. 3 (Версія програми 2018)

Нижче з'являться перемикачі для додаткового розширення або обмеження прав доступу
ролі:
· Дозволено вводити

штрих-код товару при поверненні (виключення цього

перемикача, призведе до неможливості повернення товару по його штрих-коду.
Повернути товар можна буде тільки по штрих-коду чека);
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· Дозволено змінювати відсоток знижки при замовленні товару (вимкнений

перемикач не дозволить співробітнику з цією роллю міняти відсоток знижки при
замовленні товару і забирати собі різницю від знижки);
· Приховувати "Тільки по поточний центр обліку" на формі "Товарний звіт за

період" (при активному перемикачі у цій ролі не буде можливості сформувати звіт за
поточним центром обліку, тільки за всіма ЦУ);
· Дозволено застосування результатів перевірки накладної - обмежує доступ до

кнопки Застосувати результат перевірки до накладної при перевірці прибуткової
накладної. При вимкненому перемикачі, дана кнопка буде недоступна.
Є можливість встановити Видимість кількості на формах "Склад за видами товару" і
"Товар з однаковим штрих-кодом" (Мал. 3 (2)):
- Показувати;
- Приховувати кількість поточного центру обліку;
- Приховувати колонку.
· Обмежити період перегляду інформації (після активації даного перемикача стає

активним поле для введення кількості місяців за яке користувач з поточною роллю
зможе переглядати інформацію (звіти, аналізи, стан)). Ця установка впливає на всі
фільтри, де потрібно вказати початок періоду, яка буде обмежуватися встановленою
кількістю місяців.
· Дозволено бачити роздрібні ціни в картці товару - обмежує доступ до блоку Ціна в

картці товару. При вимкненому перемикачі, даний блок буде не доступний. Також буде
недоступно відображення націнки.
· Відображати підсумок "Сума собівартості" за накладною в режимі "Перелік

витрат" - при активному перемикачі користувач може бачити підсумок Сума
собівартості за накладною на формі Перелік витрат.
Після внесення змін натисніть Записати.
У свою чергу пункт Роль ділиться на чотири розділи, в яких розміщені налаштування,
що відповідають режимам:
1) Реалізація (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

В даному розділі доступні наступні налаштування:
· Дозволену зміну налаштування "Запитувати кількість товару" у вікні реалізації

(вимкнений перемикач не дозволить співробітнику вводити вручну штрих-код товару
при реалізації. Його можна буде ввести тільки сканером);
· Дозволено перегляд товарів останнього чека в реалізації;
· Приховувати кількість на складі для товара на інвентаризації (активний перемикач

означає, що для даної ролі буде приховано кількість товару, що знаходиться на
інвентаризації);
· Відображати кількість товару на складі у формі "Введення кількості" (при

активному перемикачі у цій ролі не буде відображатися кількість товару на складі в
формі при введенні кількості).
2) Клієнти (Мал. 5)
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Мал. 5 (Версія програми 2018)

В даному розділі можна обмежити для ролі доступ до списку клієнтів. Для цього зі
списку, потрібно вибрати доступних для ролі клієнтів:
· Приховувати поля Дата народження і Стать в картці клієнта (приховування цих

полів не дозволить співробітнику з цією роллю використовувати знижку клієнтів в
своїх цілях).
3) Торгівля з випискою рахунку
Режим Торгівля з випискою рахунку в програмі з ліцензію Старт не доступний.
4) Покупюрна перевірка
13.1.9.10.12 Склад

В даній вкладці є можливість змінювати Метод збирання складу. Більш докладний опис
тут.

Версія 2022
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13.1.9.10.13 Фін. аналіз

Статті фінансового аналізу - це спосіб обліку руху грошей в бізнесі. Будь-яка фінансова
операція (реалізація, розрахунок з постачальниками, інкасація і т.д.) зв'язується з певною
статтею фінансового аналізу. Наприклад, гроші від реалізації товару проходять за статтею
Торгова виручка.
У програмі Тор гсофт існує ряд обов'язкових статей фінансового аналізу. Їх використовує
програма за замовчуванням в момент виконання фінансових операцій. Для перегляду цих
статей виберіть пункт головного меню Налаштування - Параметри ... - вкладка Фін. аналіз
(Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 2018)

На вкладці представлені наступні ключові статті фінансового аналізу:
1) Торгова виручка (всі гроші від реалізації товару автоматично фіксуються в цій
статті).
2) Розрахунки з постачальниками (в цій статті автоматично фіксуються гроші, які були
витрачені на закупівлю товару і виплачені постачальнику).
3) Внутрішній обіг (в цій статті автоматично фіксуються внутрішні фінансові операції:
переказ грошей з каси в касу, інкасація, здача виручки, зняття грошей з розрахункового
Компанія Торгсофт®
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рахунку, переказ з каси на розрахунковий рахунок, переказ з одного розрахункового рахунку
на інший. Ця стаття фіксує рух грошей всередині бізнесу).
4) Комісія банку (в цій статті автоматично фіксується плата за користування послугами
банку (наприклад, комісія за зняття грошей з розрахункового рахунку)).
5) Обмін валюти (в цій статті автоматично фіксується сума проданої і купленої валюти
(гривні, долари і т.д.)).
6) Еквайринг (під еквайрингом в програмі мається на увазі банківська комісія з кожної
оплати клієнтом товару або послуги за допомогою платіжних карт (Visa, MasterCard і т.д.)
через платіжні термінали. Комісія стягується з власника магазину і автоматично фіксується в
статті фінансового аналізу Еквайринг).
Ключові статті встановлено за замовчуванням. Програма дозволяє створити свої статті,
які будуть відповідати ключовим.
Перемикач Автоматично розраховувати еквівалент ціни продажу в валюті аналізу
(Мал. 1 (11)) - при оприбуткуванні нового товару буде автоматично розраховуватися
еквівалент ціни продажу в валюті аналізу (в доларі ($)). Це можна побачити в картці товару вкладка Еквівалент ціни у валюті. Якщо налаштування активовано, еквівалент ціни
продажу буде розрахований при оприбуткуванні товару у валюті накладної.
Наприклад, на підприємстві є зарплата основна (регулярні виплати) та додаткова
(відрядження, премії, понаднормові і т.д.). Необхідна фіксація в статті Зарплата грошових
витрат на виплати основної зарплати. Для цього необхідно натиснути кнопку Довідник
(Мал. 1 (9)), навпроти потрібної ключової статті. Відкриється дерево статей фінансового
аналізу (Мал. 2).

Версія 2022

Компанія Торгсофт®

Торгсофт Старт

2508

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Їх можна Додавати
підлеглими вершинами

, Змінювати

, Видаляти

, Переносити гілки разом з

. Перемикач Показати приховані - регулює відображення

пунктів в загальному списку статей фінансового аналізу. Червоним кольором виділені статті
витрат. Для додавання нової статті, виберіть потрібну гілку дерева (наприклад, Зарплата)
(Мал. 2 (1)) і натисніть кнопку Додати

(Мал. 2 (2)). Відкриється вікно для формування

нової статті (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

Введіть назву статті (наприклад, Основна зарплата) (Мал. 3 (1)). Всі статті фінансового
аналізу можна розділити на витратні (відносяться до витрат бізнесу) і невитратні (не
належать до витрат бізнесу). Будь-яка фінансова операція, яка пов'язана з витратною
статтею, відноситься до витрат і віднімається з торгової виручки при розрахунку прибутку.
Увімкніть перемикач Відносити на витрати, якщо стаття витратна (Мал. 3 (2)).
Виберіть тип статті:
· Балансова (впливають на баланс партнерами. За замовчуванням балансовими є статті:

Взаєморозрахунки з постачальниками і Торгова виручка) (Мал. 3 (3)).
· Небалансовая (не впливають на баланс з партнерами) (Мал. 3 (4)).

Якщо перемикач Відносити на витрати активовано (за замовчуванням), тип статті
встановлюється в Небалансова і змінити її на балансову при активному перемикачі можна.
Якщо встановлено тип статті Балансова, перемикач Відносити на витрати вимикається і
стає недоступним.
В поле Стаття витрати (Мал. 3 (5)) при необхідності оберіть зі списку статтю витрат
Якщо необхідно приховати статтю фінансового аналізу, щоб не можливо було її вибрати
з загального списку статей фінансового аналізу, поставте перемикач Прихована (Мал. 3
(6)). Для того, щоб повернути для відображення - перемикач необхідно прибрати.
Натисніть кнопку Записати для створення статті.
Створена стаття Основна зарплата з'явилася в дереві як підпорядкована статті Зарплата
(Мал. 4 (1)).

Версія 2022
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

Нова стаття автоматично виділена. Натисніть кнопку Вибрати (Мал. 4 (2)).

Аналогічно можна створити інші статті, які будуть відповідати ключовим.
Для підтвердження змін натисніть кнопку Записати

.

Програма дозволяє провести підсумовуючий аналіз руху грошових коштів в розрізі
дерева статей фінансового аналізу (докладніше див. Баланс за статтями фінансового
аналізу).
13.1.9.10.14 Додаткові функції

Дана вкладка містить відповідні розділи для налаштування деяких додаткових
функцій.
Також на даній вкладці знаходиться перемикач Відображати неактивні платні
функції. Служить для відображення можливих додаткових платних функцій у відповідних
головних пунктах меню програми при активному положенні.
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13.1.9.11Налаштування друку бирок

Разом з системою поставляються шаблони і налаштовані зразки друку етикеток.
Шаблони і зразки можна налаштовувати за власним бажанням. Більш детальний опис даного
режиму дивіться тут.
13.1.9.12Вибір принтерів

Даний пункт призначений для налаштування принтерів. Більш детальний опис тут.
13.1.9.13Налаштування шаблонів друку

Налаштування шаблонів друку, має на увазі можливість зміни зовнішнього вигляду
звітів. Більш детальний опис дивіться тут.
13.1.9.14Налаштування шаблонів листів

Друк листів використовується для відправки листа, наприклад, з дисконтною карткою клієнтові. Більш детальний опис дивіться тут.
13.1.9.15Вибір каси

Даний режим необхідний для вибору національної каси за замовчуванням з якої будуть
відбуватися фінансові операції. Більш докладно описано тут.
13.1.9.16Вибір розрахункового рахунку за замовчуванням

Даний пункт меню необхідний для вибору розрахункового рахунку за замовчуванням.
Більш докладно описано тут.
13.1.9.17Термінал сбору даних

Даний пункт меню необхідний для налаштування терміналу збору даних. У Торгсофт
Старт терміналом збору даних можна користуватися тільки в режимі Інвентаризації.
13.1.9.18Завдання за розкладом

Завдання за розкладом, служить для автоматичного архівування бази даних в певний час,
або при виході з програми та автоматичного розрахунку собівартості. Це необхідно для того,
щоб у користувача завжди був актуальний архів бази даних за попередній день, якщо з якихнебудь причин база даних "зруйнувалася", або просто перестала працювати. Іншими
словами, користувач може відновити дані зі створеної раніше копії бази без великого обсягу
втрати даних. Більш докладно про налаштування дивіться тут.
13.1.9.19Налаштування ролей

Для того щоб продавець мав доступ не тільки до форми Реалізація (здійснювати тільки
продаж і повернення товару) на своєму комп'ютері, але і до деяких інших можливостей
програми (наприклад, бачити стан складу, міг робити інвентаризації і т. д.). Більш детальний
опис про налаштування ролей читати тут.
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13.1.9.20Призначення платежу

Даний пункт меню призначений для створення призначення платежу, який вказується у
Фінансовому документі. Більш детально описано тут.
13.1.9.21Завантажити пакет оновлень

Даний пункт меню призначений для завантаження пакетів оновлень. Більш детально
описано тут.
13.1.9.22Перелік додаткових функцій

Даний пункт меню призначений для активації додаткових функцій в програмі. Більш
детально описано тут.
13.1.10 Допомога
Даний пункт меню відображає наступні пункти меню:
· Довідка
· Наш сайт в інтернет
· Відеоуроки на нашому сайті
· Оновлення на нашому сайті
· Перелік змін
· Віддалена допомога
· Активувати
· Ліцензія
· Початкове налаштування програми
· Показати форму привітання
· Мій особовий рахунок в Торгсофт
· Залишити відгук
· Про програму
13.1.10.1Довідка

Даний пункт меню призначений для виклику керівництва користувача в якій можна
знайти відповіді питання, які Вас цікавлять пов'язані з використанням програми Тор гсофт.
13.1.10.2Наш сайт в інтернеті

При натисканні на цю кнопку в браузері відкриється офіційний сайт компанії-розробника
на якому можна слідкувати за різними акціями, новинами, зайти на форум і багато іншого.
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13.1.10.3Відеоуроки на нашому сайті

При натисканні на цю кнопку в браузері відкриється офіційний сайт компанії-розробника
з відеоуроками по роботі з програмою Тор гсофт.
13.1.10.4Оновлення на нашому сайті

При натисканні на цю кнопку в браузері відкриється офіційний сайт компанії-розробника
з оновленнями програми Тор гсофт.
13.1.10.5Перелік змін

Даний пункт меню призначений для відкриття переліку змін, які відбувалися з
програмою.
13.1.10.6Віддалена допомога

Даний пункт меню викликає програму AeroAdmin для надання віддаленої допомоги
клієнтам.
Вам потрібно сказати спеціалісту компанії ID для підключення. На момент підключення
фахівця, необхідно встановити позначку на Дозволити підключення до цього комп'ютера і
натиснути кнопку Прийняти.

Мал. 1

13.1.10.7Активувати

За допомогою даного пункту меню відбувається активація програми Тор гсофт.

Версія 2022
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13.1.10.8Ліцензія

Даний пункт меню відкриває вікно ліцензійної угоди в якому вказується номер ліцензії,
на кого оформлена, який код активації, а також:
· предмет згоди
· умови використання програми
· гарантії
· умови поставки

У цьому ж вікні у Вас є можливість роздрукувати дану Ліцензійну угоду після натискання
на кнопку Друк.
13.1.10.9Початкове налаштування програми

Даний пункт викликає вікно початкового налаштування програми
Після того, як зайшли в пункт головного меню Допомога - Початкове налаштування
програми, відкриється вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні необхідно вказати, яка мова буде використовуватися в програмі:
· Мова програми за замовчуванням. У списку оберіть мову, яка за замовчуванням буде

використовуватися на всіх комп'ютерах.
· Мова програми для поточного користувача. Вибрана мова буде встановлена тільки

для

поточного

користувача. Якщо

мова

використовуватися мова за замовчуванням.
Тиснемо Далі (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні необхідно вводити назву торгової мережі. Якщо Ви вже працюєте з
програмою і у Вас вже була створена Торгівельна мережа, тоді Ви не можете змінювати
назву торгівельної мережі, так як у Вас є налаштовані канали передачі даних, тиснемо Далі
(Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

На даному етапі налаштування потрібно вибрати національну валюту зі списку, а також
вказати Мова для суми прописом (в чеку), тиснемо Далі (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

У цьому вікні необхідно вибрати шаблони документів:
· Українські шаблони;
· Російські шаблони.

Далі, після вибору шаблонів тиснемо Далі (Мал. 5).

Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

На останньому кроці налаштування програма пропонує для спрощення початкового
освоєння програми завантажити накладну з прикладами початкових залишків, зі
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стандартними товарами для Вашого типу магазина після натискання на кнопку
Завантажити.
Перед введенням реальних залишків необхідно видалити демонстраційну прибуткову
накладну через пункт меню Склад - Реєстр прихідних накладних, тиснемо Готово.
13.1.10.10
Показати форму вітання

Даний пункт меню відкриває вікно вітання програми (Мал. 1).

Мал. 1

Для того, щоб це вікно не з'являлося при запуску програми, необхідно встановити
перемикач в лівому верхньому кутку вікна і закрити його (верхній правий кут).
13.1.10.11
Мій особовий рахунок в ТоргСофт

Після того, як зайшли в даний пункт меню відобразиться вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Дане вікно відображає інформацію про:
· мій особовий рахунок
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· залишок на особовому рахунку
· розмір черги друку
· мій номер черги
· категорія терміновості

При натисканні на кнопку Детальніше, відкриється вікно (Мал. 2).

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні відображається інформація про:
· дата
· час
· офіс Торгсофт
· опис

У верхній частині вікна є можливість вказати Період за який буде відображатися
інформація. Після введення періоду необхідно натиснути на кнопку Оновити.
При натисканні на кнопку Друк - є можливість відправити на друк.
При натисканні на кнопку Заявка на технічну підтримку (Мал. 1), відкриється вікно
(Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні залишаєте Опис проблеми для фахівця технічної підтримки у
відповідному вікні і не забудьте вказати зручні для Вас контактні дані для того, щоб з Вами
зміг зв'язатися фахівець техпідтримки. У вікні TeamViewer необхідно вводити ID і Пароль у
відповідних полях для віддаленого підключення фахівця до Вашого комп'ютера. Програму
TeamViewer залишити у ввімкненому стані до закінчення техпідтримки.
При натисканні на кнопку Купити пакет послуг (Мал. 1) - в браузері відкриється вікно
компанії-розробника для вибору і замовлення пакета послуг, потім (для оформлення
замовлення) слідувати покрокової інструкції на сайті.
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13.1.10.12
Залишити відгук

За допомогою пункту меню Залишити відгук можна оцінити роботу компанії
Торгсофт®. При виборі даного пункту відкриється однойменне вікно (Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні Ви можете поставити оцінку за п'ятибальною шкалою, зазначивши
відповідну кількість зірочок, а в поле Текст відгуку ви можете (за бажанням) написати
відгук, після чого натиснути кнопку Відправити

- оцінка / відгук буде відправлений в

компанію Торгсофт®.
Також відправити відгук можна з форми вітання після натискання на відповідну дію
(Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Варто зазначити, що залишати відгуки можуть тільки клієнти з повноцінною
ліцензією.
13.1.10.13
Про програму

Даний пункт меню відкриває вікно в якому відображається інформація про Версію
Торгсофт, Базу даних, Режим програми, Номер ліцензії, а також власника Ліцензії.

13.2

Додаткові функції

Платні функції - це нові можливості програми, що розширюють її функціональність. На
даний момент в програмі доступні наступні платні функції:
· Видалення статистик закритих періодів
· Облік гарантійного товару за серійними номерами
· Фасування вагового товару:

Ваги Масса-К ВПМ
Штрих-принт М
CAS CL5000J
· Підключення фіскального реєстратора

DATECS FP-3141Т
· Підключення електронних ваг для зважування товару при продажу
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· Метричні характеристики товару (Калькулятор плиток)
· Ремонт та гарантійне обслуговування
· Фотографування товару за допомогою веб-камери
· Місце зберігання товару
· Підключення дисплею покупця
· Верифікація дисконтної карти через смс
· Безпека даних: архів в хмарі
· Підключення банківського терміналу
· Мобільний додаток Торгсофт
· Підключення программного РРО
· Форма ведення обліку товарних запасів

Для активації однієї або декількох функцій, необхідно оплатити їх активацію. У разі,
якщо виникли будь-які питання, рекомендуємо Вам подзвонити до відділу замовлень.
13.2.1 Видалення статистик закритих періодів
Ця функція позбавляє програму від старих, непотрібних документів, що в свою чергу
збільшує її швидкодію. Непрямим результатом видалення статистики є те, що сторонні
особи не зможуть визначити товарообіг за видалені періоди. Більш докладно описано тут.
13.2.2 Облік гарантійного товару за серійними номерами
Облік за серійними номерами (гарантійний облік) необхідний в разі, коли мова йде про
торгівлю товаром з серійним номером, який передбачає гарантійне обслуговування в разі
поломки або виникнення будь-яких несправностей. Докладніше див. тут.
13.2.3 Фасування вагового товару та маркування його штрих-кодом
Ця додаткова функція необхідна підприємцям, які продають ваговий товар і який
потребує індивідуального маркування. Більш докладно описано тут.
13.2.4 Підключення фіскального реєстратора
Дана опція дозволяє здійснювати облік фіскального товару. Більш докладно описано тут.
13.2.5 Підключення електронних ваг для зважування товару при продажу
Платна функція Підключення електронних ваг для зважування товару при продажу є
відмінним доповненням до програми Торгсофт для обліку ваги товару і автоматичного
формування ціни виходячи з "цієї" ваги. Після зважування товару, програма показує на
екрані монітора Ціну товару, Вагу, а також Вартість даного товару, щодо ваги. Більш
докладно описано тут.
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13.2.6 Метричні характеристики товару (Калькулятор плиток)
Ця функція буде незамінним помічником для тих підприємців, які торгують товаром,
що вимірюється в метрах квадратних/погонних (плитка, плінтус, лінолеум, ламінат, паркет,
килими), який відвантажується за фактом в штуках. Докладніше див. тут.
13.2.7 Ремонт та гарантійне обслуговування
Облік бізнес-процесів сервісного центру: облік товарів у ремонті, контроль
гарантійного терміну ремонту, облік матеріалів для ремонту, облік послуг, розрахунок
заробітної плати майстрів, контроль етапів, інформування клієнта, контроль оплат, друку
документів – квитанцій, актів, фінансових документів. Детальний опис опції див.
13.2.8 Фотографування товару за допомогою веб-камери
Додаткова опція Фотографування товару за допомогою веб-камери зроблена спростити і
прискорити прихід товару з фотографіями. Опис опції читай тут.
13.2.9 Місце зберігання товару
Особливістю опції Місце зберігання товару є те, щоб співробітники могли бачити
місце зберігання товару на складі і витрачали менше часу на пошуки товару, особливо якщо
товару дуже багато (наприклад, будівельні магазини). Докладніший опис опції див. тут.
13.2.10 Підключення дисплею покупця
Функція Екран покупця дозволяє інформувати покупця про придбані товари на
окремому моніторі. Докладніше читай тут.
13.2.11 Верифікація дисконтної карти через смс
Опція Верифікація дисконтної карти через смс дасть можливість ідентифікувати клієнта
при відсутності дисконтної картки. Покупець називає номер телефону, продавець на нього
відправляє код і вводить його в програму. Детальніше читайте тут.
13.2.12 Безпека даних: архів в хмарі
Власники даної опції зможуть автоматично формувати архів бази даних і завантажувати
його з програми в Google Drive безпосередньо. Детальніше про опцію Безпека даних: архів в
хмарі див. тут.
13.2.13 Підключення банківського терміналу
Завдяки опції Підключення банківського терміналу автоматизується процес оплати
товару платіжною карткою. Детальніше про опцію читайте тут.
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13.2.14 Мобільний додаток Торгсофт
Мобільний додаток Торгсофт дозволяє користувачеві програми Торгсофт отримати
інформацію про стан справ в магазині через телефон или планшет на базе Android, а также
iPhone, iPad. Детальніше див. тут
13.2.15 Підключення програмного РРО
Детальніше про підключення програмного РРО див. тут.
13.2.16 Форма ведення обліку товарних запасів
Детальніше про опцію Форма ведення обліку товарних запасів див. тут.
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Історія Торгсофт за роками
Програмі "Торгсофт" в цьому році виповнилося 14 років.
"... Історія компанії сягає своїм корінням далеко в минуле ..." - так зазвичай починаються
біографії всіх великих людей і підприємств.
Ми пройшли дійсно довгий шлях технологій і досвіду програмування, перш ніж виникла
сучасна програма обліку "Торгсофт".
Тут ми зібрали найбільш значущі віхи розвитку і вийшов ось такий багатий актив:
I. Накопичення досвіду: 1992-1997 рр.
1992р. Участь в проекті створення мови логічного програмування "Платан" (Військова
академія ім. Говорова, м.Харків)
1993р. СофтМаклер. Система аналізу комерційної інформації
1994р. SuperLing. Система моделювання закономірностей лінгвістичних структур (співпраця
з Національним університетом ім. Каразіна, м.Харків)
1995р. Fin. Система фінансового аналізу для промислової групи компаній
1996р. SeligerSoft. Система складського обліку для аптечної мережі
1997р. Система кошторисних розрахунків для будівельно-монтажного управління "під
замовлення"
II. Створення власної технології розробки програм: 1998-2005гг.
1998р. ТОПІС. Створення технології промислового виробництва програмного забезпечення ТОПІС (Технологія Об'єктного Проектування Інформаційних Систем). В основу технології
були покладені дослідження, що проводяться кафедрою військової кібернетики.
1999р. Програма бухгалтерського і складського обліку для магазину одягу великих розмірів.
Індивідуальна розробка "під замовлення".
2000р. АКР-2. Автоматизована система складання кошторисної документації в будівництві.
Система встановлена більш ніж на 1000 підприємствах і використовується до цих пір.
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2001р. Бізнес_Персонал. Автоматизація управління персоналом і розрахунку заробітної
плати. Система впроваджена і експлуатується в даний час на багатьох великих підприємствах
України.
2002р. Система автоматизації роботи рекламних агентств.
2003р. Оперативний і Складський Облік для виробничих і торгових підприємств.
2004р. FinAN. ERP-Система для управління компанією з продажу програмного забезпечення.
2005р. Componeller, DLL-Designer. Допоміжні інструментальні програмні технології для
розробки ПЗ.
III. Розробка програмного забезпечення для малого бізнесу: з 2005р.
2005р. HoteySoft. Програма для торгівлі та складського обліку, спеціалізована під дитячі
магазини. Розробка "під замовлення". Проектування системи "з нуля" за вимогами,
сформульованим власниками мережі дитячих магазинів.
2006р. Запуск програми HoteySoft в комерційне використання як готового рішення для
дитячих магазинів. Активне поширення програми по всій території України. Адаптація
системи, впровадження технології передачі даних через Інтернет. Запуск сайту
www.hotey.com.ua.
2007р. Програма HoteySoft відзначена на міжнародній виставці BabyExpo, як спеціалізоване
рішення для обліку дитячих товарів.
IV ТОРГСОФТ зажив власним життям: з 2008р.
2008р. Ребрендинг, поява торгової марки "ТОРГСОФТ". Створення окремої компанії, що
спеціалізується на розробці програми і обслуговуванні її клієнтів. Реєстрація домену
torgsoft.com.ua і запуск сайту.
2009р. Програма "ТОРГСОФТ" адаптована під різні галузі торгового бізнесу (магазини одягу
та взуття, господарські товари і будматеріали, продуктові магазини), а також дрібнооптова
торгівля.
2010р. Розширення компанії і відкриття представництв в Росії, Казахстані, Узбекистані,
Киргизії. Створення дилерської мережі в Україні.
2010р. Створення та підтримка системи реєстрації та аналітики відвідувачів виставок для
компанії "Acco.International". В даний момент цією системою обслуговуються міжнародні
виставки: BabyExpo, BabyFashion, Inprodmash, Lisderevmash, Sweets & BakeryUkraine, "Нафта і
Газ", "Автодорекспо", "Світ канцелярії".
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2011р. Премія "Софт року" серед ділових програм.
2012р. Участь в спеціалізованих виставках. Проведення семінарів для приватних
підприємців. Випуск опції "Система розрахунку зарплати і Мотивації продавців".
2013р. Відкриття нового офісу для демонстрації обладнання та роботи програми. Запуск
навчальних інтернет-семінарів за програмою Торгсофт.
2014р. Випуск якісно нової версії - Торгсофт 9.0. Поява VIP-клубу для клієнтів. Видання
книги "Керівництво користувача Торгсофт".
2015р. Розробка версії для невеликих магазинів Торгсофт-Старт. Поява можливості
придбання програми в розстрочку, а також оренди. Для всіх користувачів (і демо версії, і
власників комерційних ліцензій) стало можливим тестування додаткових опцій в
демо-режимі.
2016р. Відкриття філії центрального офісу Торгсофт® у Львові. Впровадження послуги
Інтернет-магазин під ключ. Стало можливим тестування перед покупкою демо-версії в
режимі онлайн, без установки програми на комп'ютер користувача.
2017р. Поява відділу якості. Впровадження нової послуги Онлайн навчання - незалежно від
розташування підприємця, він і його співробітники зможуть дистанційно навчитися роботі в
програмі. Поява 4 нових додаткових опцій. Розширення часових меж одержання невідкладної
техпідтримки.
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