ОТДАЛЕЧЕН МАГАЗИН версия 3.00


	Уважаеми клиенти, 
	Във връзка с това, че по програмните продукти се налагат непрекъснати допълнения и промени, изискани от Вас или от промените в счетоводните наредби, ActaSoft променя условията на регистрация на всички свои продукти. 
Този ъпдейт не е безплатен! Ъпдейта от предните версии към версия 3.00 ще струва 30 лв. за всяко копие на програмата. Освен това въвеждаме годишна такса за ползване на продукта за всяко копие на програмата – таксата ще бъде 30 лв. на година.
	Ако тези условия са неприемливи за Вас, можете да продължите да ползвате сегашната версия 2.76 R04.  В този случай недейте да инсталирате този ъпдейт, защото той ще изтрие сегашната Ви регистрация на продукта и дори няма да можете повече да стартирате версии на програмата преди 3.00. Регистрационни кодове ще издаваме само за актуалната версия 3.0

	Промени в програмата
Списъкът с налични стоки винаги е активен в програмата – така по всяко време без излишни усложнения можете да видите наличността на дадена стока или да започнете продажба.
Освен това има допълнителна търсачка – можете да въведете символен низ за търсене в серийните номера или в модела на стоките. Използвайте  * (звездичка)  за заместване на част от символите. Пример: А100* ще намери всички резултати, които започват със А100 – напр. А100ABC, А1001, А1003 и т.н.; *А100* ще намери всички резултати, които съдържат А100 – 15А100, А100ABC, 2А1001, А1001 и т.н.
Основната таблица със стоковата наличност – в тази версия не се записва автоматично подредбата на колоните и сортировката – това можете да направите по Ваше желание от допълнителното меню горе вдясно над таблицата със наличността. Също така имате възможност за възстановяване на оригиналните настройки на таблицата. Това важи и за всички таблици при справките.
При всеки отчет или прехвърляне на стоки имате възможност да въведете допълнителна информация в мейла – свободен текст по Ваш избор.

Промяна в начина на продажба
За разлика от предишната версия, Вие правите опис на стоките за продажба, като вида на продажбата избирате при приключване (а не отначало както досега) – дали е плащане в брой или е лизингова или картовапродажба. Така е по-удобно при продажба на повече от една стока на един клиент, защото в полето за описа виждате стоките и обшата сума за плащане. Също така клиентът може да откаже някоя от стоките, без да се налага анулиране на продажба както в предната версия.
За Ваше удобство използвайте клавишите 
F2 	– започва продажба или добавя селектираната стока в описа
F10	 – приключва продажбата 
Прозорецът, в който въвеждате данните за продажбата е ограничен по време – след 15 секунди автоматично се скрива. За тези 15 секунди трябва да въведете количеството и цената на стоката и да изберете серийния номер. Това време е напълно достатъчно. 
От прозореца за данни можете да извикате незабавно приключване на продажбата, ако натиснете Ctrl+Enter или F10  или натиснете бутона Запис с  мишката при задържан клавиш Ctrl.
При приключване на продажбата имате въможност да зададете различни опции – печат на складова разписка, автоматично създаване на фактура по описа на продажбата, избор на начин на плащане – в брой или през дебитна карта (или лизинг). 
На всяка продажба – независимо дали в е в брой или лизингова/картова се присвоява номер, по който се отпечатва складова разписка при приключване. Тази разписка можете да отпечатате повторно от справка продажби. Номерът на тази разписка се записва в забележката на касовите операции.
Промяна при прехвърляне на стоки
Прехвърлянето на стоки към Централен офис също е облекчено – прави се също като продажбата от основния прозорец на програмата. За да различавате по-лесно прехвърлянето от продажбата, цвета на таблицата на стоките и описа е различен при прехвърляне и продажба.
За Ваше удобство използвайте клавишите 
F2 	– добавя селектираната стока в описа
F10	– приключва прехвърлянето 
При приключване на прехвърлянето програмата автоматично ви предлага да отпечата складовата разписка на описа на прехвърлени стоки. Ако не отпечатате складовата разписка сега, после няма да имате възможност да я отпечатате.
Можете да извикате незабавно приключване на прехвърляне още в прозореца за данни на прехвърлянето, ако натиснете Ctrl+Enter или F10  или натиснете бутона Запис с  мишката при задържан клавиш Ctrl.
Промяна при импорт на стоки
Програмата автоматично разпознава какъв файл импортвате – зареждане на стоки, промяна на цени, начално зареждане и извършва съответното действие. При приключване на импорта е променени информационното съобщение – скрива се автоматично след 1 секунда. Освен това директорията Imported files  e преместена и е зададено ограничение запазаване на максимум 100 файла.
Промяна при отчет
При започване на отчет към офиса излиза прозорец, в който се вижда наличността в касата и имате възможност оттам да направите изтегляне на сумата, която ще отчетете към офиса. Забележката за теглене на сумата е стандартно зададена “Отчет към Централен офис” и не можете да я променяте.
По време на отчет се прави проверка за заредените импорти – проверява се поредността на последните 10 импорта и ако тази поредност е нарушена, програмата автоматично записва тази информация в мейла. Така в Централен офис ще има информация, ако в магазина са пропуснали да заредят някой от импортите.
Промяна при сервизните поръчки и уредите 2ра употреба
Tези функции за изнесени в отделна програма, което Ви дава възможност да работите едновременно с програмата за продажби и лесно да превключвате активните програми. Тази отделна програма може да се стартира от менюто на програмата или от иконките, създавани при инсталацията.В тази част има доста промени, най-важните са:
	при приемане на апарати за ремонт или втора употреба програмата автоматично създава база данни на тези уреди – така при бъдещи въвеждания ще Ви е по-лесно да указвате апарата
	практически във всички полета за попълване на имената на клиентите програмата автоматично се грижи да бъдат изписани с първа главна буква на всяко  име – улеснение при въвеждане
създава се нова таблица за сервизите, с които работите. При отчет указвате каква сума ще изплатите на сервиза. Програмата следи Вашите задължения към тези сервизи.

Консигнационният договор за приемане на уред 2-ра употреба вече е може да се редактира по ваше желание. Тези договори се намират в папката с базите данни
Промяна при фактури, документи и клиенти
Във връзка с последните промени в законодателството тук са направени съответните промени – полето за данъчен номер е премахнато при въвеждане на клиенти и фактури. Също така е направена промяна в банковите сметки – трябва да въведете наново всички банкови сметки и да им укажете IBAN номер и BIC (SWIFT).
Създадена е възможност също така да издавате кредитни или дебитни известия.
Допълнителни промени
В справките е премахнато разделението справки от основната база и справки от архив. При създаване на заявка за справка програмата извлича данни и от двете бази ги обединява в таблицата.
В справките е създадена нова функция на търсене – по сериен номер или част от него.  

Във всички текрани на програмата са активирани клавишните комбинации – Ctrl+P извиква печат на таблицата, Ctrl+E прави експорт към Excel.

Направени са допълнителни функции за защита на базите данни, повишена е сигурността при мрежова работа


ВНИМАНИЕ: Тъй като има промени в структурата на базата данни, ако инсталирате и стартирате този ъпдейт, пoвече няма да имате възможност да стартирате предходните версии!



