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КАКВО МОЖЕ bControl 

   

Навигация и функционалност 

 

Администриране 

Достъпно е само за ползватели с администраторски права. Тук се дават потребителското 

име,парола и обхвата на правата на достъп на потребителите на системата. 

Поръчки от клиенти 

Лесно и бързо се въвеждат поръчките от клиентите. Има възможност за приемане на поръчки 

от корпоративен сайт, от търговски агенти on line или да се въвеждат ръчно от оператор. 

Генерира справки за поръчаните количества към производството или експедицията. 

Автоматично се трансформира в стокова разписка.  
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ДОСТАВКИ 

 

В системата се въвеждат доставките на суровини, материали, стоки и услуги/ стойностно и 

количествено/. Работи се с партиди, всяка доставка е уникална за системата и може да се 

проследи. Всеки доставен артикул е съпроводен с информация от придружаващите го 

документи /търговски документ, сертификати и др./ - страна на произход, рег.№ на 

превозното средство, номер на транспортен документ или сертификат за годност(търговски 

документ), реално получени количества. С тази информация се генерират и могат  да се 

печатат документи по НАССР за прием на стоки  - Дневник “Входящ контрол -Основни 

материали”,  Дневник “Входящ контрол - Допълнителни/спомагателни материали”,  „Чек 

лист”, НАССР за една доставена позиция. 

Планиране на производството 

Планирането на производството се извършва чрез съставяне на производствен план за 

период. Всеки план се съставя за конкретен период от време като се посочва технологична 

спецификация, по която ще се произвежда даденото  изделие и се посочва количеството. 

Генерират се справки за необходимите материали за изпълнение на плана, или на конкретна 

поръчка 

 ПРОИЗВОДСТВО 

Работни карти за производство на готова продукция/ РК за ГП –Една Работна карта 

генерира партида на готовото изделие. Партидите могат да следват досегашната логика на 

приетите правила в предприятието, както и могат да бъдат бъдат конфигурирани правила по 

задание на потребителя на системата. 

Тук се изписват входящите суровини и материали, които се влагат в производството. Всички 

вложени съставки се изписват по партиди и точни количества, като предварително копирана 

рецепта е ориентировъчна за технолога. 

Към тази работна карта се заскладява точно добития готов продукт, а не по норма.     Може 

да заскладявате „частично”, т.е. не цялото количество заложено за изработка, за да следва 

бизнес логиката на предприятието – заскладява се когато е готов продуктът. 

Така получавате точна себестойност на Вашия Готов продукт. Системата генерира много 

полезни справки : Фактическа себестойност на партидата, Дневник за съхранение на готова 

продукция” , Чек лист на партида, Осреднена себестойност на изделията за период 

Рецепти за производство на ГП  – това са рецептурите, които използвате за производство на 

ГП. Рецептите за производство са ориентировъчни  и съдържат  необходимите материали за 

производството на определено типизирано количество, което е удобно за технологичния 

процес на това изделие. В процеса на създаване на РК (при редакция на работните карти),  

рецептите за производство  може да бъдат променяни, така че да отговарят на 

действителното влаганото количество по работна карта.  

Към всяка рецепта са уточнени точно кои материали може да отпадат от    производството 

/това са копродуктите/и да се зачисляват в склада за последващо използване. 

Към всяка рецепта могат да се посочват няколко продукта, които могат да са производни на 

основния. Примерно да се произведат няколко разфасовки от един и същи продукт. Има 
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възможност към различните разновидности на продукта да се добавят специфичните за него 

допълнителни материали, които ще влязат в неговата себестойност.        

Рецептите за производство може да се анализират и да се търсят начини за оптимизация на 

производството, изчислява се плановата себестойност на произвежданото изделие по 

складови цени,  а за по-задълбочен анализ е вграден калкулатор на варианти на рецептите, 

които да мобилизират  скрити резерви и да увеличат печалбатта. Той  спомогата  при 

ценообразуване,  могат да се вписват пазарните цени още преди да се поръчат доставки и да 

се заприходят в склада, може да се изчислява производствената себестойност на 

нестандартни артикули. 

Работни карти за разпад 

При този производствен процес от едно изделие се произвеждат няколко. Подходящо е за 

използване от преработващата промишленост, особено в месопреработвателната. 

Може да се персонализира по няколко начина, като основният е стойността на входната 

суровина е равна на сумата от стойностите на реално добитите артикули, като един 

артикул”обира” остатъчната стойност, а стойностите на другите артикули идват от 

„номенклатура цена разпад”. Всички могат да се променят текущо и да се преизчисляват 

многократно преди да се заскладят. 

  

 

Промяна на артикули 

Промяната на артикулите е акт на производство и представлява електронен документ в 

табличен вид, в който се изписва един артикул, който е тип готова продукция и се получава 
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друг артикул от  тип готова продукция. Промяната се осъществява с един от двата бутона 

„Сменуи артикул“ или „Смени артикул с посочване на „L код“.  

СКЛАДОВЕ 

 Движение материали – тук можете да проследите движението на всички материали(и 

междинни продукти от производство) във вашата фирма . 

 Движение ГП – движение по партиди в складовете за готова продукция.  

 Наличности партиди – в тази справка можете да видите какво би трябвало да има във 

вашите складове.  

 Трансфер склад склад – тук се прехвърлат стоки от един склад в друг.  

 Вътрескладови движения – тук се регистрират намерените липси, излишъци и фири.  

 Променени доставки и РК – това е регистър на извършените корекции  по доставки, 

работни карти и изтрити стокови разписки. 

 

ПРОДАЖБИ 

 

Продажбите се извършват на базата на поръчките или не. Артикулите се избират по партиди. 

Възможно е ръчно избиране или с бар код четец, като в системата влиза цялата информация, 

кодирана в него – артикул, количество, партида, срок на годност. Цената му идва от 

номенклатурата според йерархията  на цените: 

 

a) Проверява се за валидна временна или промо цена, ако в посочения период има 

валидна цена се взема цената от номенклатурата „Временни и промо цени”.  

b) Проверява за цена за  клиент от номенклатурата „EAN кодове“, ако там се 

намери цена, се показва тази цена.  

c) Ако все още не е намерена цена, се прави проверка за цена от валидна ценова 

листа за клиента,  

d) Взема се базова продажна цена от Номенклатурата на артикулите или се 

въвежда ръчно в самата продажба. 

Генерират  се стокова разписка, търговски документ, сертификат за качество, Дневник за 

експедиция.  

Системата позволява да се персонализира така ,че да продава „ на червено” , т.е да няма на 

склад продукцията, която се продава. В много предприятия заскладяването на произведената 

или доставена продукция закъснява с един ден и реализацията не бива да чака. Когато вече 

складовете имат наличности, с един бутон се заверяват складовете с продадената стока 

/изважда продадената стока от склада/ като се търси съответствие по няколко критерия – 

партида <L код>, код артикул, склад; 

Върху стоковата разписка с бутон се генерира фактура при желание. 
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ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ 

Това е стока, предадена  на клиента със стокова разписка, поради което системата подсказва 

кои партиди могат да се връщат. За непознати партиди(преди въвеждане на програмата) е 

предвидено да може да се въвеждат, но оператора трябва да попълни ръчно  партиден номер 

по приетите правила за фирмата. Ако е била издадена фактура може да се генерира 

автоматично кредитно известие от бутона „Кредитно известие“.  

ФАКТУРИ 

В  Регистъра на издадените фактури освен генерираните от стокови разписки  може да се 

добавят ръчно нови фактури, както и да се издадват кредитно /КИ/ или дебитно известие 

/ДИ/ по вече издадена фактура. Фактура може да се генерира и от няколко стокови разписки 

на един клиент за период. Има експорт на фактури към много счетоводни софтуерни 

продукти. 

РАЗПЛАЩАНИЯ 

 

В този модул се дефинират касите и направленията на приходите и разходите, с които 

оперира фирмата.  Модулът предоставя възможност да се определи отговорник на 

касата(банковата сметка), да се извършват касови и банкови разплащания, да се посочи 

текущото салдо на касата в края на работния ден, което остава като начално салдо за 

следващия и справки за текущото салдо и движенията на касите и банковите сметки.  

Това е единен регистър на всички плащания, направени изобщо някъде в системата т.е. Това 

обхваща плащания по доставки, плащания по изкупуване на суровини(напр. млека), 

плащанията по продажби, аванси, комисионни и др. Към този прозорец има няколко 

специализирани справки (Касова книга за период и Разчети с контрагенти за период). Могат 

да се печатат ПКО (Приходен Касов Ордер) и РКО (Разходен Касов Ордер).  

*** Навсякъде в системата се отбелязва кой е извършил дадена операция и кога. Има  

регистър на извършените корекции  по доставки, работни карти и изтрити стокови разписки. 

*** Могат да се правят много справки с произволно филтриране на данни. 

*** Навсякъде могат да се експортват данни към EXCEL и оттам също да се филтрират. 

 

 


