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Пријавување  во програмот 

 

Секој корисник е потребно да се логира/вклучи во систем со впишување на негово 

корисничко име и лозинка во полињата наменети за тоа. 

 

Доколку немате тастатура за внесување на овие податоци со клик на копчето  
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Ви се вклучува и тастатура преку која може да ги внесете вашите податоци. 

 

Откако Ви се внесени вашите податоци кликате на копчето  како успешно би 

се најавиле во системот. 
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По успешната најава на системот, вие сте упатени во екранот за креирање на фискални 

сметки. 
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Креирање на фискална сметка 

За да се креира фискална сметка потребно е да се внесе артиклот по шифра или по опис, 

доколку не ја знаете шифрата на артиклот притиснете на копчето ентер, и системот 

автоматски ќе ви понуди лагер листа. 
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Го селектирате потребниот артикл, којшто потоа се додава во листата со артикли. 

 

Доколку сакате да извршите промена на некоја ставка, кликнувате на копчето 

 при што ви се појавува дијалог прозорец, каде што ги внесувате 

саканите количини и евентуални попусти за тој артикл. 

 

Промената ќе биде извршена со клик на копчето  или со едноставно 

притискање на копчето ентер. 
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Доколку сакате да извршите бришење на некоја ставка , тоа можете да го направите со 

клик на копчето  , потоа ви се појавува дијалог прозорец за потврда на 

бришење на ставка. 

 

Со потврда, се извршува бришењето на ставката. 

Печатење на фискалната сметка се извршува со притискање на копчето 

 при што ви се појавува следниов дијалог прозорец: 

 

Во полето , ја впишувате сумата којашто вашиот клиент ја уплаќа. 
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easyPOS Ви овозможува креирање на нова сметка при обработувањето на една тековна 

сметка со притискање на копчето  , при што се отвара нова сметка- 

како ново јазиче во прозорецот за внесување на сметки. Оваа сметка ја печатите 

стандардно преку копчето  или со притискање на тастерот Ф5. 
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Сторна сметка 

Сторна сметка може да биде креирана на следниов начин: 

1. Со внесување на артиклот којшто треба да се сторнира 

Сторнирање само на артиклот којшто треба да се сторнира 

Ова сторнирање се прави со притискање на копчето  или 

притискање на копчето 

Ф7

 

Во полето  или  се внесува артиклот којшто треба да се сторнира. 

Доколку не ја знаете точната шифра на артикл, можете да ја пребарате листата на артикл 

и со едноставно притискање на копчето ентер, при што ви се појавува листата со артикли. 
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Го одбирате потребниот артикл, внесувате количина, и притискање на копчето 

 ја печатите сторната сметка. 
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Со притискање на копчето  ја потврдувате сторната сметка. 

Откажување на сметка 

Доколку вашиот купувач при продажбата реши да ја откаже сметката, тоа можете да 

направите со едноставно притискање на копчето , или Ф8. 

При што ја добивате следнава порака :  
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Потребно е потврда со притискање на копчето  или со едноставно 

притискање на копчето ентер. 

Извештаи 

Доколку сакате да пристапите кон стандардните извештаи тоа можете да го направите 

преку притискање на копчето  или Ф12, потоа ви се појавува 

следниот екран: 

 

Ја одбирате опцијата  при што ви се појавува листата со 

стандардните извештаи. 
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Евиденција во трговијата на мало 

 

 

Со избирање на опцијата  го добивате 

следниот екран: 
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Во овој извештај имате повеќе опции. Доколку имате повеќе продавници можете да ја 

видите евиденцијата во трговија на мало за секоја одделно, со селектирање на 

посакуваната продавница  преку опаѓачкото мени. 

Со одбирање на временскиот интервал во 

полињата:

 

одбирате временски интервал за којшто ќе ви биде прикажан извештајот.  

Со селектирање на полето  го добивате извештајот во сумарна форма. 
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Како во примеров: 

 

Со притискање на копчето  можете да го отпечатите извештајот: 
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Со притискање на копчето  го печатите извештајот за посакуваниот 

период: 
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А со селектирање на фискалната сметка и клик на копчето , можете да 

отпечатите сметко-потврда за бараната фискална сметка. По притискање на копчето ви се 

појавува следниов дијалог прозорец: 
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Го внесувате името на коминтентот и неговата адреса, коешто потоа се појавува на 

сметко-потврдата. 
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Со притискање на копчето  излегувате од извештајот за евиденција на 

мало. 

Лагер листа 
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Со избирање на извештајот , ви се појавува 

листата со артикли и нивни моментални количини. 

 

При што имате опции за избирање на магацини за коишто ќе биде прикажана лагер 

листата, како и типот на цена којашто ќе биде прикажана. Покрај ова имате и опција за 

проверка на материјална картица за одреден артикл, од листата.  

Со селектирање на копчето  ќе ви бидат испечатени сите страни од лагер 

листата, со селектирање на копчето  ќе ви биде испечатена само тековната 

страна. 

Со селектирање на артиклот и притискање на копчето  се добива испис на 

материјалната картица за селектираниот артикл, како во примеров: 
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Од ова мени можете да креирате попис. Пописот се прави на тој начин што најпрво се 

селектира магацинот за којшто ќе биде важечки документот за попис и типот на цена, 

откако ќе извршите селекција во овие полиња го притискате копчето , и ги 

внесувате количините кои ги имате пронајдено на залиха. easyPOS ќе ја прокнижи 

разликата,но потребно е да биде извршено порамнување на пописот, коешто е објаснето 

во следната точка. 
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Пописот се зачувува со притискање на копчето . Системот ви предлага 

дијалог прозорец, каде што ве прашува дали сакате да продолжите? По потврдата, 

пописот е прокнижен. 
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Извештај за попис 

 

 

Со одбирање на копчето  влегувате во листа 

со пописи. 
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На екранот погоре ви е прикажана листа со пописи, од коишто едниот е порамнет а 

другиот - не. За да го извршите порамнувањето на пописот потребно е да го селектирате 

пописот за којшто сакате да извршите порамнување, и потоа да притиснете на копчето 

. 

 



easyPOS корисничко упатство 

 

27 | с т р а н а  

 

По потврдата за порамнување, системот го врши порамнувањето. 

 

Доколку сакате да го видите порамнувањето на пописот, тоа го правите со селектирање на 

порамнувањето и притискање на копчето . 

Приказот за порамнување на попис изгледа како на следнава слика: 
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Со ова го имате извршено порамнувањето на пописот, доколку сакате да се вратите на 

почетниот екран користете го копчето . 

 

Спецификација на продажба 

 

Со притискање на копчето  се добива спецификацијата на 

продажба од датум до датум, за типовите на документи како и информација за 

корисникот којшто ги генерирал тие продажби. 
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Отворени ставки 

 

Со притискање на копчето  се добива преглед на сите отворени 

ставки, како и нивен статус, кој според ова може да биде: Неплатен, Платен и Преплатен. 

Отворени ставки во случајов претставува, листа на сите влезни и излезни фактури. 
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Со притискање на копчето  се добива испис на сите влезни и злезни фактури 

од тековната страна како во примеров: 
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Со селекција на фактурата и притискање на копчето  се врши уплата или 

исплата на влезни и излезни фактури. 
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Со притискање на копчето Додади се внесуваат уплатите за селектираната фактура, 

со притискање на копчето Промени се врши измена на веќе внесени уплати, 

со притискање на копчето Избриши се врши бришење на селектираната уплата. 
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Уплатите можат да бидат делумни и целосни, од тоа зависи и статусот којшто ќе стои на 

листата со отворени ставки. 
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Со притискање на копчето  се добива преглед на селектираната фактура. 

 

 

Со притискање на копчето  може да се изврши пребарување на сите фактури 

по шифра на коминтент или име на коминтент. 
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Избришани ставки 

 

Со избирање на оваа опција од менито се добива листа на сите избришани ставки, 

документот од кадешто се избришани, како и износот на избришани ставки. 

При што селекцијата може да биде ограничена од датум до датум, како и по корисник 

којшто го има извршено бришењето на ставките. 
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Евиденција во трговија на услуги 

 

Овој извештај служи за евиденција на продажбата на услуги,  претходно услугата е 

потребно да биде воведена во софтверот како тип на артикл -  услуга. 

Со притискање на копчето  го добивате извештајот во следниов 

формат: 

 

При што ги имате опциите за печатење и прикажување на документите. 

 

Разлика во цени 

 

Овој извештај служи како средство за контрола на профитната маржа по артикал. 

Со притискање на копчето  го добивате следниов прозорец, каде 

што го наведувате периодот за анализа, магацинот за којшто ќе биде извршена анализата, 

како и групата на артикли за којашто ќе се однесува истата. 
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По одбирањето на бараните критериуми се добива извештајот којшто е во следниов 

облик: 
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Креирање, модификација и печатење на документи 
 

Во ова мени се влегува со притискање на копчето  

од главното мени. 

 

По влезот во менито ви се покажува листа на документи коишто се стандардни при 

инсталација на системот. 
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На пример: 

 

Во колоната шифра е шифрата на типот на документ зададен од програмата, во полето 

опис е даден описот на типот на документ,полето Материјален значи дали типот на 

документ се однесува и на материјалното работење, полето Финансиски значи дали типот 

на документ креира финансиски движења, полето Влезен/Излезен означува дали типот на 

документ е влезен или излезен, полето Фискален значи дали типот на документ е 

задолжен за печатење на фискални сметки. Доколку вашата компанија има само еден 

магацин и тоа малопродажен, опцијата за креирање на нови типови на документи е 

оневозможена поради законската и практичната ограниченост во поглед на користењето 

на типовите на документи. 

Во упатството детално ќе ви биде прикажана обработката на следниве типови на 

документи: 

a. Фактура 

b. Испратница 

c. Препратница во Малопродажба(ПЛТ) 
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Фактура  

Може да биде креирана на 3 начина: 

• Директно од главното мени  со  селектирање на типот на документ и 

притискање на копчето  
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• Со двоклик на типот на документ, при што се влегува во менито за тој тип на 

документ и притискање на копчето  

 

• Со двоклик на типот на документ, при што се влегува во менито за тој тип на 

документ и притискање на копчето  и селектирање на ист тип на 

документ којшто треба да се креира. 
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Без разлика на начинот на којшто имате пристапено, екранот за внес на податоци е 

истиот, и е како на следнава слика: 

 

Во полето Шифра се става шифрата на коминтентот, во полето Опис се става името на 

коминтентот, во случај да не ги знаете шифрата и/или името на коминтетот можете да ги 

пребарувате коминтентите преку копчето . 

Во полето Датум се става датумот на фактура, во полето  Датум доспева се става датумот 

на доспевање на фактурата. 

Во полето Начин на плаќање се става начинот на којшто ќе биде извршено плаќањето. 

Во полето Забелешка се ставаат евентуално некои забелешки доколку за тоа има потреба. 

Во полето Излезен магацин, од  којшто ќе излезе робата. 

Откако ќе ги пополните потребните полиња, притискате на копчето .



easyPOS корисничко упатство 

 

44 | с т р а н а  

 

При што ви се појавува дијалог прозорец за потврда на трансакцијата. 

 

По потврдата, ви се појавува екранот за внес на податоци. 

Доколку ја знаете шифрата на артиклот или точниот опис, го внесувате директно во 

дадените полиња за тоа. Доколку не, тогаш можете да го пребарате артиклот којшто ви е 

потребен преку дијалог прозорецот којшто ви се отвара со притискање на тастерот ентер, 

и притискање на копчето Барај. 
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Внесувате количина од артиклот како и цена без ДДВ. 

Ги имате стандардните копчиња: 

 коешто служи за бришење на одредена ставка од документот, 

 коешто служи за промена на одредена ставка од документот, 

 коешто служи за снимање и зачувување на документот 

 за приказ на тастатура на екран 

 коешто служи за откажување на фактурата. 
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Во главното мени за типот на документот Фактура ги имате следниве опции: 

 

 служи за креирање на нов документ од типот Фактура приемница 

 служи за промена на некој од постоечките документи, се извршува така што 

најпрвин се селектира документот, а потоа се притиска на промени. 

 служи за сторнирање на документи, се извршува така што најпрвин се 

селектира документот, а потоа се притиска на сторнирај. 

 служи за преглед и печатење на селектираните документи, при што може да 

биде испечатено во нормален формат и во ПЛТ формат. 

 служи за креирање на документ од ист тип. 

 служи за креирање на уплати по основа на фактура 
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 стандардно копче, за враќање еден чекор назад. 

 

 

Испратница 

Може да биде креирана на 3 начина: 

o Директно од главното мени  со  селектирање на типот на документ и 

притискање на копчето  

 

o Со двоклик на типот на документ, при што се влегува во менито за тој 

тип на документ и притискање на копчето  
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o Со двоклик на типот на документ, при што се влегува во менито за тој 

тип на документ и притискање на копчето  и селектирање на ист 

тип на документ којшто треба да се креира. 

 

 

Без разлика на начинот на којшто имате пристапено, екранот за внес на податоци е 

истиот, и е како на следнава слика: 
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Во полето Шифра се става шифрата на коминтентот, во полето Опис се става името на 

коминтентот, во случај да не ги знаете шифрата и/или името на коминтетот можете да ги 

пребарувате коминтентите преку копчето . 

Во полето Датум се става датумот на испратницата. 

Во полето Забелешка се ставаат евентуално некои забелешки доколку за тоа има потреба. 

Во полето Излезен магацин, се става магацинот од којшто ќе биде испорачана робата. 

Откако ќе ги пополните потребните полиња, притискате на копчето . 

Во полето Жиро сметка се става жиро сметката на којашто ќе биде извршено плаќањето.



easyPOS корисничко упатство 

 

50 | с т р а н а  

 

При што ви се појавува дијалог прозорец за потврда на трансакцијата. 

 

По потврдата, ви се појавува екранот за внес на податоци. 

Доколку ја знаете шифрата на артиклот или точниот опис, го внесувате директно во 

дадените полиња за тоа. Доколку не, тогаш можете да го пребарате артиклот којшто ви е 

потребен преку дијалог прозорецот којшто ви се отвара со притискање на тастерот ентер, 

и притискање на копчето Барај. 
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Внесувате количина од артиклот, цената ја добива од ценовникот којшто ќе го објасниме 

понатаму. Можете овде да внесете и евентуален попуст. 

Ги имате стандардните копчиња: 

 коешто служи за бришење на одредена ставка од документот, 

 коешто служи за промена на одредена ставка од документот, 

 коешто служи за снимање и зачувување на документот 

 за приказ на тастатура на екран 

 коешто служи за откажување на фактура приемница. 
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Во главното мени за типот на документот Испратница ги имате следниве опции: 

 

 служи за креирање на нов документ од типот Фактура приемница 

 служи за промена на некој од постоечките документи, се извршува така што 

најпрвин се селектира документот, а потоа се притиска на промени. 

 служи за сторнирање на документи, се извршува така што најпрвин се 

селектира документот, а потоа се притиска на сторнирај. 

 служи за преглед и печатење на селектираните документи. 

 служи за креирање на документ од ист тип. 

 стандардно копче, за враќање еден чекор назад. 
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Препратница во малопродажба (ПЛТ) 

Овој тип на документ се користи во случај да имате 2 магацина, од коишто 1 главен 

магацин, и 1 магацин(продавница).  

Може да биде креирана на 2 начина: 

o Директно од главното мени  со  селектирање на типот на документ и 

притискање на копчето  
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o Со двоклик на типот на документ, при што се влегува во менито за тој 

тип на документ и притискање на копчето  

 

Без разлика на начинот на којшто имате пристапено, екранот за внес на податоци е 

истиот, и е како на следнава слика: 
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Во полето Влезен магацин се внесува магацинот(продавница) во којашто ќе влезат 

количините од ПЛТ, 

Во полето Излезен магацин  внесува магацинот(продавница) од којашто ќе излезат 

количините. 

Откако ќе ги пополните потребните полиња, притискате на копчето .



easyPOS корисничко упатство 

 

56 | с т р а н а  

 

При што ви се појавува дијалог прозорец за потврда на трансакцијата. 

 

По потврдата, ви се појавува екранот за внес на податоци. 

Доколку ја знаете шифрата на артиклот или точниот опис, го внесувате директно во 

дадените полиња за тоа. Доколку не, тогаш можете да го пребарате артиклот којшто ви е 

потребен преку дијалог прозорецот којшто ви се отвара со притискање на тастерот ентер, 

и притискање на копчето Барај. 
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Внесувате само количина од артиклот. 

Ги имате стандардните копчиња: 

 коешто служи за бришење на одредена ставка од документот, 

 коешто служи за промена на одредена ставка од документот, 

 коешто служи за снимање и зачувување на документот 

 за приказ на тастатура на екран 

 коешто служи за откажување на ПЛТ. 
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Во главното мени за типот на документот ПЛТ ги имате следниве опции: 

 

 служи за креирање на нов документ од типот Фактура приемница 

 служи за промена на некој од постоечките документи, се извршува така што 

најпрвин се селектира документот, а потоа се притиска на промени. 

 служи за сторнирање на документи, се извршува така што најпрвин се 

селектира документот, а потоа се притиска на сторнирај. 

 служи за преглед и печатење на селектираните документи. 

 служи за креирање на документ од ист тип. 

 стандардно копче, за враќање еден чекор назад. 
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Параметрирање 

easyPOS  ви овозможува и параметрирање на системот, пристапот е преку главното мени 

и притискање на копчето . 
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По одбирање на опцијата параметрирање се појавува следниов екран: 

 

Во полето  се внесуваат градовите. 

Во полето  се дефинираат типовите на документи коишто ќе бидат 

застапени во системот. 

Во полето  се дефинираат групите на артикли коишто ќе постојат во 

системот. 

Во полето  се внесуваат бар-кодовите за артиклите. 

Во полето  се одредува дали системот ќе дозволува негативен 

лагер, како и аларм количина. 

Во полето  се дефинираат начините на плаќање коишто ќе бидат 

достапни во системот. 
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Во полето  се внесуваат нови коминтенти, се модифицираат и 

бришат постоечките коминтенти. 

Во полето  се внесуваат нови артикли, како и модификација и 

бришење на постоечките. Системот воедно овозможува и работа со сложени артикли 

(составници). 

Во полето  се внесуваат ценовници за артиклите. 

Во полето  се внесуваат жиро-сметките на вашата компанија. 

Во полето  се внесуваат единиците мерки, кои се однесуваат на 

артиклите коишто ги продавате. 

Во полето  се внесуваат нови корисници, како и модификација и 

бришење на податоците за постоечките корисници. 

Во полето  се внесуваат нови магацини, како и модификација и 

бришене на постоечките, доколку за него нема претходно креирани документи. 

Во полето  се внесуваат податоците за фирмата. 

Во полето  се внесуваат дополнителни типови на цени, доколку за 

тоа има потреба. 
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Типови на документи 

Откако ја имате избрано опцијата за креирање на типови на документи, ви се појавува 

следниов екран, каде што ги имате следниве опции: 

 копче коешто служи за додавање на нови типови на документи, 

 копче коешто служи за промена на постоечките типови на документи, 

 копче коешто служи за бришење на постоечките типови на документи, 

Забелешка: Не може да се врши промена ниту бришење на документи коишто се 

дефинирани како системски. 
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За креирање на нов тип на документ, притиснето го копчето , при што ви се 

појавува следниов екран. 

 

Во полето шифра доделувате број којшто вие го дефинирате, или дозволувате системот 

автоматски да го генерира со притискање на копчето Генерирај. 

Во полето Опис внесувате Текстуален опис на типот на документ, види пример на слика 

доле: 
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Во зависност од типот на документ селектирате дали е Финансов, Влезен, Фискален, 

Материјален, или Излезен документ. 

Во примерот прикажан горе, креирана е тип на документ испратница којашто е 

материјален документ, и излезен документ. При креирање на документ со овој тип на 

документ системот врши намалување на залихата од артиклите, но нема никакви 

финансиски импликации. 

Со притискање на копчето , можете да извршите промена на типовите 

документи коишто вие ги имате креирано. 

Со притискање на копчето , можете да извршите бришење на типовите 

документи коишто вие ги имате креирано. 
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Групи на артикли 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што 

ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши. 
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Доколку сакате да направите под-група на одредена група, ја селектирате групата за 

којашто сакате да креирате под-група и го притискате копчето додади, и го внесувате 

името на под-групата или групата којашто сакате да ја креирате. 

Доколку сакате да промените некоја група, ја селектирате групата и притискате на копчето 

. 

Доколку сакате да избришете некоја група, ја селектирате групата и притискате на 

копчето . 

Доколку некои артикли вметнете во групата Услуги, тогаш тие артикли нема да можат да 

бидат избрани при креирање на материјален документ на пр. Приемница, испратница, 

препратница итн. 
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Бар-кодови 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што 

ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши. 

 

 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец: 

 

Каде што во полето шифра на артикал ја внесувате шифрата на артиклот, доколку не ја 

знаете, притискате на копчето Барај, за да ја пронајдете соодветната шифра на артикал. 

Во полето Баркод, го внесувате бар-кодот на производот. 

Забелешка: Системот не дозволува внесување на ист бар-код за два различни артикли. 
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Доколку сакате да промените некој бар-код, го селектирате истиот и притискате на 

копчето . 

Доколку сакате да избришете некој бар-код, го селектирате истиот и притискате на 

копчето . 
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Лагер 

Доколку сакате системот да поддржува и негативен лагер, го притискате копчето 

, при што ви се појавува следниов дијалог прозорец: 

 

Доколку сакате негативен лагер, го штиклирате полето: Дозволи негативен лагер, и потоа 

притискате на копчето потврди. 

Во полето Аларм количина, внесувате количина, доколку лагерот ја достигне оваа аларм 

количина, системот ќе ве извести. 
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Начин на плаќање 

 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што 

ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши. 

 

 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец: 

 

Во полето Опис, го внесувате описот на начинот на плаќање. 
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И со притискање на полето  го потврдувате вашиот внес на податоци. 

Доколку сакате да промените некој начин на плаќање, го селектирате истиот и притискате 

на копчето . 

Доколку сакате да избришете некој начин на плаќање, го селектирате истиот и притискате 

на копчето . 
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Коминтенти 

 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што 

ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши. 
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Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец: 

 

 

 

Во полето Шифра, внесувате шифра на коминтент по ваш избор, доколку сакате системот 

сам да ви генерира шифра, притискате на копчето . 

Во полето Опис, внесувате име на фирма /лице, на вашиот коминтент. 

Во полето Адреса ја внесувате адресата на коминтентот. 

Во полето Даночен број го внесувате даночниот број на коминтентот. 

Во полето Град се внесува градот на коминтентот. 

Во полето Тип на цена се внесува типот на цена која ќе важи за тој коминтент. 

 Доколку сакате да промените некој коминтент, го селектирате истиот и притискате на 

копчето . 

Доколку сакате да избришете некој коминтент, го селектирате истиот и притискате на 

копчето . 
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Артикли 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што 

покрај стандардните опции: Додади, Промени и Избриши, ги имате и Сложен артикал, 

Печати сите страни и Печати тековна страна. 
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Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец: 

 

Во полето Шифра, внесувате шифра на артикал по ваш избор, доколку сакате системот сам 

да ви генерира шифра, притискате на копчето . 

Во полето Опис, го внесувате описот на артикалот. 

Во полето Данок, го внесувате типот на данок којшто важи за овој тип на артикл, согласно 

позитивните законски прописи. 

Во полето Група на артикал, ја внесувате групата на артикал на којашто припаѓа овој 

артикл. 

Во полето Малопродажна цена внесувата малопродажна цена за овој артикл, * 

забелешка: Доколку внесете малопродажна цена во шифрата на артиклот истата не може 

да се менува во ценовникот со артикли. 

Во полето Единица мерка ја внесувате единицата мерка за овој артикл. 

Во полето Баркод ќе биде внесен баркодот за артиклот со помош на баркод читач. 

Со селектирање на полето малопродажба означувате дека овој артикл е за 

малопродажба. 
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Со притискање на копчето Потврди, се потврдува вашиот внес на податоци. 

Доколку сакате да креирате сложен артикал(составница) процедурата е следна: 

Најпрвин се креира артиклот како нормален артикл.  

  

Потоа се селектира артиклот којшто сакаме да биде сложен артикал, и се притиска на 

копчето Сложен артикал. 
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По притискање на копчето Сложен артикал ви се појавува следниов екран: 

 

Притискате на копчето  при што ви се отвара нов прозорец кадешто го 

внесувате артиклот и количината од тој артикл. а се составен дел од овој сложен артикал. 

Можете да внесувате онолку артикли колку што се потребни за вашиот сложен артикл.  

 

Откако го имате креирано сложениот артикал, можете да го продавате, доколку имате 

залиха од артиклите коишто се дел од тој сложен артикал. 
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Доколку сакате да промените некој елемент од сложениот артикал, го селектирате истиот 

и притискате на копчето . 

Доколку сакате да избришете некој елемент од сложениот артикал, го селектирате истиот 

и притискате на копчето . 
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Ценовник 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што 

ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши. 
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Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец: 

 

Во полето Шифра, внесувате шифра на артикал по ваш избор, доколку сакате системот сам 

да ви генерира шифра, притискате на копчето . 

Во полето Опис, го внесувате описот на артикалот. 

Во полето Цена, ја внесувате цената за тој артикл. 

Во полето Тип на цена, го внесувате типот на цена, кој би можел да биде малопродажна 

цена и големопродажна цена. 

Во полето Магацин, внесувате за кој магацин важи цената којашто ја внесувате. 

Со притискање на копчето  го потврдувате внесот на податоците, и се креира 

цената за тој артикл. 

За еден артикл може да биде креирана и малопродажна и големопродажна цена, за секој 

магацин одделно. 

Доколку сакате да промените некоја цена за артикал, го селектирате истиот и притискате 

на копчето . 

Доколку сакате да избришете некоја цена за артикал, го селектирате истиот и притискате 

на копчето . 
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Жиро - сметки 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што 

ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши. 

 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец: 

 

Во полето Сметка ја внесувате банкарската сметка. 

Во полето Банка го внесувате името на банката. 

Со селекција на полето Основна, кажувате дека ова е основна сметка и ќе се појавува како 

прва при креирање на некој документ. 
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Со притискање на копчето  го потврдувате внесот на податоците, и се креира 

нова жиро-сметка. 

Доколку сакате да промените некоја жиро - сметка, ја селектирате истата и притискате на 

копчето . 

Доколку сакате да избришете некоја жиро - сметка, ја селектирате истата и притискате на 

копчето . 
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Единици мерки 

 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што 

ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши. 
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Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец: 

 

Во полето Опис го внесувате описот на единицата мерка. 

Со притискање на копчето  го потврдувате внесот на податоците, и се креира 

нова единица мерка. 

Доколку сакате да промените некоја единица мерка, ја селектирате истата и притискате 

на копчето . 

Доколку сакате да избришете некоја единица мерка, ја селектирате истата и притискате 

на копчето . 
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Корисници 

 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што 

ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши. 

 

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец: 

 

 

Во полето Име се внесува името на корисникот. 
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Во полето Презиме се внесува презимето на корисникот. 

Во полето Корисничко име се внесува корисничкото име за најавување во системот. 

Во полето Лозинка се внесува лозинката којашто ќе му служи на корисникот при 

најавување во систем. 

Активирањето на полето Активен, означува дали корисникот е активен корисник на 

системот. 

Со притискање на копчето  го потврдувате внесот на податоците, и се креира 

нов корисник. 

Доколку сакате да промените некој корисник, го селектирате истиот и притискате на 

копчето . 

Доколку сакате да избришете некој корисник, го селектирате истиот и притискате на 

копчето . 
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Магацини 

Со притискање на копчето   може да се додаваат нови магацини, доколку 

за тоа има потреба. 
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Фирма 

Со притискање на полето  се внесуваат податоците за компанијата каде 

што е инсталиран easyPOS. 
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Типови на цени 

Со притискање на копчето  се врши додавање на нови типови на цени, 

доколку за тоа има потреба. 
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Принтер 

easyPOS  ви овозможува и параметрирање на принтерот, пристапот е преку главното мени 

и притискање на копчето 

.

 



easyPOS корисничко упатство 

 

91 | с т р а н а  

 

По одбирање на опцијата принтер се појавува следниов екран: 

 

Полето додади службени пари служи за внос на пари во каса, на почеток на ден. Со 

притискање на копчето ви се појавува следниов прозорец: 

  

Каде што во полето сума, ја внесувате сумата којашто ја внесувате во каса. Со притискање 

на копчето Потврди ви се појавува уште еден дијалог прозорец, кадешто треба да го 

потврдите вашиот внес. 
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Полето извади службени пари служи за излез на пари од каса на крај на работен ден. Со 

притискање на копчето ви се појавува следниов прозорец: 

 

Каде што во полето сума, ја внесувате сумата којашто сакате да ја извадите од каса. Со 

притискање на копчето Потврди ви се појавува уште еден дијалог прозорец, кадешто 

треба да го потврдите вашиот внес. 
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Копчето  служи за креирање на детални периодични 

извештаји. 

Со притискање на истото ви се појавува следниов екран: 

  

Каде што во полињата даум од и датум до ги внесувате датумите за коишто ќе биде 

генериран овој извештај. 

 

Копчето  служи за креирање на скратени периодични 

извештаји. 

Со притискање на истото ви се појавува следниов екран: 

  

Каде што во полињата датум од и датум до ги внесувате датумите за коишто ќе биде 

генериран овој извештај. 
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Копчето  служи за креирање на контролни извештаји. 

Со притискање на истото ви се појавува следниов екран: 

 

 

Каде по потврдата, принтерот го принта контролниот извештај. 

Копчето  служи за дневно фискално затварање. 

Доколку не извршите дневно фискално затварање за еден ден, прометот од наредниот 

ден ќе ви биде прикажан на претходниот ден за којшто не било извршено дневно 

фискално затварање. 

Со притискање на истото ви се појавува следнава порака: 

 

по потврдата ви се појавува следниов екран: 
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По потврдата, системот го има извршено дневното фискално затварање. 

 

Копчето  служи за поставување датум и час на 

принтерот. 

Со притискање на истото ви се појавува следнава порака: 

 

По потврдата на истата ви се појавува екран, во коишто ги запишувате новите вредности 

на датум и час. 
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Копчето  служи за дефинирање преку која порта 

принтерот ќе комуницира со компјутерот. 

Со притискање на истото ви се појавува следион екран каде што ја впишувате портата 

преку која ќе се одвива комуникацијата: 

 

Со селектирање на копчето за хавариски мод се вклучува опцијата за хавариски мод. 

Копчето  служи за одглавување на принтерот, во 

случај да се има заглавено истиот. 

 

 

 

 

 


