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ЗА ЕЛТРЕЙД

Елтрейд е българска компания, създадена 
през 1995 година, която развива своя 
бизнес в 5 направления:

 ● Проектиране и производство на фискални 
устройства 

 ● Разработка на софтуер за търговски обекти 
и интегриране на POS системи

 ● Производство на консумативи
 ● Електронен обмен на документи (EDI) 
 ● Продажба и внедряване на SAP Business One

Уникално предимство на Елтрейд е 
възможността да предоставя на своите 
клиенти услугата "Всичко от един 
производител" - фискално устройство,
софтуер, консумативи и поддръжка.

Елтрейд е водеща компания за изграждане и 
поддръжка на професионални решения за 
търговски обекти. 

Дистрибутираме продуктите на следните 
водещи световни фирми:

ЕЛТРЕЙД ЕЛТРЕЙД В ЦИФРИ

 ● Над 20 години опит в производството 
на фискални устройства и изграждане на 
професионални решения за управление на 
търговски обекти.   

 ● Над 500 000 произведени устройства с 
марка Елтрейд.

 ● 38 страни по света, на 4 континента, 
използват продуктите на Елтрейд.

 ● 180 високо квалифицирани служители  
допринасят за развитието на компанията и 
удовлетвореността на клиентите. 

 ● 9 регионални офиса на Елтрейд в 
страната и над 200 дистрибуторски фирми 
разпространяват продуктите на Елтрейд в 
България.

 ● Над 40 000 000 произведени касови ролки. 

За производството на касовите ролки Елтрейд 
използва съвременна и модерна автоматична 
машина.
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ЗАЩО POS СИСТЕМА ОТ ЕЛТРЕЙД

 ● Професионално решение за управление 
на продажбите в търговски обекти.

 ● Управление на всички процеси, 
свързани с продажба, доставка и контрол на 
стоки и услуги.

 ● Консултация и професионално обслужване 
от високо квалифицирани и опитни 
специалисти.

 ● Проектиране и инсталиране на 
индивидуално решение в зависимост от 
нуждите на търговския обект или верига.

 ● Техническа поддръжка и сервиз 24 часа 
на ден, 7 дни в седмицата за клиенти със 
сключен абонаментен договор.

 ● 24 часа Отдалечен помощник за абонати.

ЗАЩО POS СИСТЕМА 
ОТ ЕЛТРЕЙД
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СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА

ЗА КАКВО ВИ СЛУЖИ
 ● Контролирате стоките в обекта (продажби, 

доставки, склад)
 ● Намалявате кражбите, контролирате 

персонала
 ● Знаете какво печелите

ЛЕСНА ЗА РАЗБИРАНЕ
 ● Детелина е най-интуитивната и най-

дружелюбна програма в своя клас на пазара
 ● Лесна е за работа, лесна за инсталиране
 ● Не е необходимо дълго и сложно обучение

ВИСОКА НАДЕЖДНОСТ

Високата надеждност и безотказна работа на 
системата във Вашия магазин е гарантирана от 
няколко важни особености на софтуера:

 ● Offline режим

Вашият магазин ще продължи да продава на 
клиенти, дори да се повредят едновременно 
сървър и всички компютри в системата без един. 
Това е възможно, тъй като Offline режимът на 
работа осигурява периодично обмен на данни 
между всички компютри в системата. 

 ● Облачна структура
За по-голяма сигурност Детелина може да 
съхранява данните на отдалечен „облачен“ 
сървър.

ГРАФИЧНИ СПРАВКИ И АНАЛИЗИ

Детелина разполага с богат набор справки за 
управление на търговския обект. Голяма част 
от справките може да бъдат визуализирани 
в графичен вид при интеграция с модул 
за анализи Qlik View. Визуализацията дава 
представа на мениджъра за състоянието 
на обекта. Може да се сравняват различни 
периоди, стокови групи, продавачи и други.

СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА
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СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА

ЕКРАНИ

Имате възможност да „нарисувате“ Вашия екран 
за продажби, така както на Вас Ви е удобно. 
Може да поставите на екрана клавиши за 
бързи продажби, да промените големината 
на касовата бележка на екрана, да нарисувате 
маси в ресторанта и много други.

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ

От един централен офис може да управлявате 
много обекти. Може да променяте цени, да правите 
доставки, да получавате справки. Има възможност 
да получите дистанционно информация за 
всеки един от обектите.

КОНФИГУРАЦИЯ СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ

Детелина е изградена на модулен принцип. 
Разработени са над 50 модула (виж. стр. 7). За 
Вашите специфични нужди може допълнително 
да изберете подходящ модул. Например модул 
„Мобилна търговия“, модул „Продажба на 
комбинирани менюта“,  модул „Лоялност“, 
модул „Връзка с банков POS терминал“ и други.

СИСТЕМИ ЗА ЛОЯЛНОСТ

Детелина разполага с гъвкава система за  
отстъпки, промоции, игри с клиенти. Дава 
мощни средства на маркетинга за увеличаване 
на продажбите.

СИСТЕМА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ С КЛИЕНТСКИ 
КАРТИ

Издайте собствени клиентски карти за 
разплащане във Вашия търговски обект. 
Системата отделя персонална сметка на 
всеки клиент като е възможно да се зададат 
дебитни, кредитни разплащания, задават се 
лимити и отстъпки. 

ОТВОРЕНА СИСТЕМА

Детелина е отворена система и позволява 
свързване с външни програми и системи. 
Изградена е интеграция с няколко ERP системи 
като SAP, Navision, Sigma, Singular. Изградена е 
интеграция със счетоводни програми като „Бизнес 
навигатор“, „Плюс минус“, „Ажур“, „Алгос“ и 
други.

Детелина поддържа връзка с различни фискални 
устройства на различни производители, както и с 
богата гама от периферни устройства – принтери, 
скенери, везни и други.
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Детелина Старт е софтуер за стартиращ 
бизнес и за сезонни обекти без първоначална 
инвестиция.

● Удобен за сезонни обекти.
● Подходящ за стартиращи нови фирми.
● Използвате пълната функционалност на
търговски софтуер Детелина Старт срещу
минимална инвестиция.
● Плащате само за времето, за което ще
ползвате продукта.
● Винаги ползвате най-новите версии на
софтуера.

СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА

ДЕТЕЛИНА СТАРТ
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СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА

МОДУЛИ Детелина 
Старт

Детелина 
Лайт 5

Детелина 
основен
модул
(BOS)

Детелина  
BOS+POS 

с touch 
screen

Детелина  
BOS+POS 
с клавиа-

тура

Детелина  
BOS+POS 
столово 
хранене

Детелина 
централи-

зирано 
управле-

ние

Детелина 
Облак

Администриране        

Бързи продажби     

Доставки       

Заявка за доставка      

Ревизия       

Изписване       

Трансфер      

Собствено производство     

Консигнация    

Брак     

Каса     

Кредитни и дебитни известия     

Разпад     

Поръчки      

Фактуриране       

Експорт на данни        

Offline модул за работа на POS    

Управление на електронни везни      

Управление на терминал за данни     

Управление на KIOSK   

Система за лоялни клиенти      

Управление на кухненски дисплей  

Създаване на предварително меню 
за стол    

Връзка с банков POS терминал      

Експорт към счетоводен продукт        

X-Pay разплащане с карти    

Централен офис      

POS с touch screen интерфейс   

POS с клавиатурен интерфейс      

Mini POS      

Терминал за столово хранене 

Клиентски дисплей      

Qlik View        

Модул мобилни справки        

Мобилна търговия     

Управление на поръчки за доставки 

Комбинирани менюта   

POS за Android 

Контрол на посещенията 

Валидиране билети на лотария   

Детелина е гъвкава система, която се конфигурира с различни модули, според специфичните нужди 
на клиента.
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МОДУЛИ В СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ BOS (BACK OFFICE)

АДМИНИСТРАТИВЕН
Основен модул за администриране на системата. Служи  за изграждане на  номенклатури, 
задаване права на потребители, управление на наличности, наблюдение на парични 
потоци и контрол на персонала. 

ИЗПИСВАНЕ

Използва се за изписване количества от склада на стандартна или избрана от 
потребителя цена (възможно е и на нулева цена). Типът на изходящия документ се 
избира от потребителя. Възможно е издаване на фактури. Следят се направените 
плащания към издадените документи с възможност за доплащане. Поддържат се 
различни ценови листи за контрагенти.

ДОСТАВКИ

Въвеждане на ежедневно получените доставки на стока от конкретен доставчик със 
съответен документ (фактура, стокова разписка и др.). Следят се направените плащания 
към въведените документи. Въвеждат се получените дебитни и кредитни известия със 
съответните корекции на цени и количества.

МОДУЛ ПРОИЗВОДСТВО

Модулът е разработен за нуждите на ресторанти, столови и хранителни магазини с топла 
точка (витрина). Чрез него се произвеждат артикули с рецепти (съставни артикули).
При производство модулът автоматично изтегля от склада необходимите количества 
(ако са налични) на базата на зададените в рецептите стойности. Така в склада 
ще бъдат намалени наличностите на продуктите и ще се увеличат количествата на 
съответните произвеждани артикули.

ФАКТУРИРАНЕ

Издаване на фактури:
- в момента на продажба от POS терминалите
- по издаден вече касов бон
- от модул „Изписване“ в момента на издаване на изходящ документ.

Документът се отпечатва на бланка.

БРАК Бракуване на стока. В документ се въвежда количеството брак от даден артикул. 
Количество се изписва от наличността на склада.

РЕВИЗИЯ

Провеждане на пълна или частична ревизия на склад без да се затваря търговския 
обект. Преди началото на ревизията може да се отпечата списък с празна колона, 
където се въвежда преброеното количество. Чрез модула се следят количествени и 
стойностни разлики между наличните в програмата и преброените артикули.  

КАСА Използва се за отчитане на наличните пари в касата. Възможно е служебно въвеждане 
и извеждане на суми по категории.

ТРАНСФЕР И МНОГСКЛА-
ДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

Прехвърляне на артикули от един склад в друг. Използва се, когато търговският 
обект разполага с няколко склада. За всеки склад може да се задава отговорник. 
Потребителите могат да имат различни права за работа със складовете. При трансфер 
от склад в склад не се издава фискален бон.

РАЗПАД / РАЗОПАКОВАНЕ
Служи за разпадане на определени артикули на съставните им компоненти. Модулът 
намира приложение в транжорни или при необходимост от разглобяване на артикул и 
продаването му на съставни части.

ВРЕМЕВИ ОПЕРАЦИИ
Автоматична промяна на параметри на артикул. Настройва се за конкретна дата и час.
Например: смяна на цени от определена дата нататък. 

ЕКСПОРТ НА ДАННИ Експортиране на данни в текстов файл. 

КРЕДИТНИ ИЗВЕСТИЯ
Издаване на дебитни и кредитни известия, които да коригират промени по издаден 
данъчен документ. Документът може да е бил издаден от POS терминал за продажба 
или от складовото работно място.

МОДУЛИ НА СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА
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ВИДОВЕ POS РЕШЕНИЯ В СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА

POS С TOUCH SCREEN 
ИНТЕРФЕЙС

Това е приложение за касово работно място, свързано с обслужване на клиентите.
Приложението е с графичен потребителски интерфейс и позволява разнообразни 
настройки на външния вид и функционалност на всеки работен терминал. Работи 
както с TOUCH SCREEN, така и със стандартна или специализирана клавиатура. 
Чрез него могат да се управляват различни периферни устройства.

ТЕРМИНАЛ ЗА СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ

Извършване на клиентски поръчки за следващ ден/дни по предварително изготвено 
меню за столово хранене. Менюто е за дадена дата и часови период.  

BOS ТЕРМИНАЛ С TOUCH 
SCREEN

Реализиране на складови операции като доставки, изписвания, производство, 
трансфер, ревизии. Работи посредством TOUCH SCREEN терминал.

МОБИЛНА ТЪРГОВИЯ Приемане на клиентски поръчки и издаване на фактури чрез мобилно устройство 
(таблет или телефон)

POS ЗА АНДРОИД Система за вземане на клиентска поръчка чрез таблети или смартфони с 
операционна система Android.

МОДУЛИ КЪМ СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА

OFFLINE МОДУЛ ЗА 
РАБОТА НА POS

Автономен режим на работа на касиерско работно място. Осигурява висока надеждност 
на системата при отказ в работата на сървър или касово работно място. Базира се на 
периодичен трансфер на данни между сървърна част (BOS) и клиентска част (POS).

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ Настройка, управление и програмиране на везни.

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ТЕРМИНАЛ ЗА ДАННИ

Извършване на складови операции чрез мобилен терминал. Възможни са два режима 
на работа: в реално време (безжична мрежа) или чрез файлов обмен на данни 
посредством директна връзка между компютър и мобилно устройство.

УПРАВЛЕНИЕ НА KIOSK Модул за проверка на цени. Може да се използва за получаване на основна и 
допълнителна информация за артикул. Използва се с устройства тип Price Verifier.

LOYALTY LIGHT Система за лоялност, базирана на натрупване на точки при покупка и разменянето им 
срещу подарък.

ПОРЪЧКИ ЗА СТОЛОВА
Изготвяне на предварително меню за столово хранене, по което се правят 
предварителни поръчки за храна. Премахва се издаването и отчитането на хартиени 
купони.

УПРАВЛЕНИЕ НА КУХНЕН-
СКИ ДИСПЛЕЙ

Управление на кухненски поръчки. Всички артикули от поръчани клиентски сметки се 
изпращат към кухнята и се визуализират на екран. Готвачът потвърждава изпълнението 
чрез натискане на бутон. Към терминала се изпраща известие за готовата поръчка. 

ВРЪЗКА С БАНКОВ POS 
ТЕРМИНАЛ

Управление на POS устройства Borika, ОББ, Пощенска банка, ПИБ. Задачата му е да 
осигурява комуникация и да осъществява картови транзакции през Borika. Стойността 
на сметката при плащане с карта се изтегля автоматично. Спестява се двойното 
въвеждане на сумата от касиера.

КОМБИНИРАНИ МЕНЮТА Функционалност, която позволява групирането на набор от артикули в обща цена.

МОДУЛИ НА СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА
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МОДУЛИ КЪМ СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧ-
КИ ЗА ДОСТАВКИ Модул за приемане и обработка на заявки за доставка до адрес от търговски обекти

КОНТРОЛ НА 
ПОСЕЩЕНИЯТА

Функционалност на Детелина за управление на достъп до определени обекти спрямо
информация закодирана в предварително издаден от програмата билет (пропуск).

ВРЪЗКА С QLIK VIEW Интеграция на софтуер Детелина с приложението QlikView. Потребителят получава 
графичен и табличен анализ на дейността на търговския обект.

ФАКТУРИРАНЕ ПО 
ИЗДАДЕН КАСОВ БОН Издаване на фактура по приключена касова бележка, не по-стара от 30 дни.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Централизирано управление на няколко търговски обекта. В централния офис се създава 
номенклатурата, определят се цените и се настройва достъпът на потребителите до 
системата. Следят се операциите, извършвани в обектите. Получената информация се 
обобщава.

ВРЪЗКА С ЦЕНТРАЛЕН 
ОФИС

Синхронизация на данни. Обменът се осъществява чрез прехвърляне на файлове 
между Централен офис и обекти през FTP сървър. Това позволява централизирано 
управление на номенклатурите и цените в обектите, както и своевременно получаване 
на данни за продажби, количества и други операции.

ЕКСПОРТ КЪМ
СЧЕТОВОДЕН ПРОДУКТ

Експорт на данни във файл с конкретен формат. Изградена е интеграция със счетоводни
програми като „Бизнес навигатор“, „Плюс минус“, „Ажур“, „Алгос“ и други.

ДЕТЕЛИНА В ОБЛАК Система за агрегиране на данни от обекти.

LOYALTY XL SERVER

Система, базирана на поименни клиентски карти. Условията на отстъпки и други 
данни се задават на ниво клиент. Клиентът получава отстъпка, която зависи от 
натрупания оборот. Праговете за отстъпката се дефинират глобално за системата, но 
могат да бъдат променяни за конкретни клиенти. Възможност за периодично „начално” 
установяване на натрупания оборот („Салдо” на клиента). Системата пази архив на 
извършените покупки на клиента.

X-PAY РАЗПЛАЩАНЕ С
КАРТИ

X - Pay е софтуерен продукт, предназначен за системи с безналично разплащане. 
Разплащанията се извършват с карта, идентифицираща еднозначно титуляра на 
сметката. Системата е предназначена за вътрешноведомствени плащания.

ИНКАСО

Система за обслужване на процесите, свързани с паричните потоци. Разработени са 
следните възможности: следене на персонална каса в търговски обект, приемане/
предаване на каса от касиер на касиер, служебно въвеждане/извеждане на суми, 
изготвяне на инкасо пратка, експедиция на инкасо пратка, касов отчет на касиер, 
ревизия на каса на касиер.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕДПЛА-
ТЕНИ SIM КАРТИ

Онлайн продажба на предплатени услуги. Въвежда се номер на SIM картата, данните 
се подават към сървър, получава се отговор за валидност, въвежда се желаната сума и 
се приключва продажбата.

ПРОДАЖБА НА ЛОТАРИЯ

Онлайн продажба на билети от Националната лотария, изплащане на печалби, следене 
на наличности, въвеждане на диапазон от серийни номера. При продажба и изплащане 
на печалба се прави валидация на серийния номер и на кода на билета от сървър на 
Националната лотария.

СЪОБЩЕНИЯ
Система за изпращане и получаване на съобщения от и към централа или обект. 
Изпратените съобщения може да се отнасят за всички обекти, конкретни обекти и 
служители. Модулът дава индикация за прочетено съобщение.

МОДУЛИ НА СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА
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Достъпна инвестиция за малки заведения.

 ● Едно работно място за извършване 
на продажби и управление на складови 
наличности, доставки, въвеждане на цени и 
извършване на ревизии.

 ● Касовият апарат работи в режим на 
фискален принтер.

 ● Възможност за отваряне на няколко 
клиентски сметки едновременно.

 ● Опция за отпечатване на междинни 
сметки, които накрая се приключват с 
фискална бележка.

КАСОВ АПАРАТ
ELTRADE

СОФТУЕР
ДЕТЕЛИНА

ЛАЙТ 5

КОМПЮТЪР

БЮДЖЕТНО РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАВЕДЕНИЕ

ЗАВЕДЕНИЯ

Управление от един компютър

 ● Възможност за създаване на рецепти за 
коктейли, напитки, закуски и други.

 ● Отчет на фискалното устройство по 
сервитьори.
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ЗАВЕДЕНИЯ

Намира приложение в средно натоварени 
заведения.

● Решението е за едно работно място.
● Съчетава функциите на касово работно
място (POS) и административно работно
място (BOS).
● Всички операции се извършват на един
компютър.
● Управлението на складови наличности,
доставки, ценообразуване, създаване
на рецепти, ревизии, бракуване на стока
и други административни функции се
извършват  в слабо натоварените часове
на същия компютър, от който се маркират
поръчките.
● Освен фискален принтер за издаване на
касов бон и фактури, системата управлява
бар принтер и кухненски принтер.
● Възможност за визуализиране разполо-
жението на масите на POS терминала за
по-бързо ориентиране.

РЕШЕНИЕ ЗА СРЕДНО ГОЛЯМО 
ЗАВЕДЕНИЕ
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ЗАВЕДЕНИЯ

СОФТУЕР
ДЕТЕЛИНА
POS + BOS

КОМПЮТЪР

КУХНЕНСКИ 
ПРИНТЕР

БАР 
ПРИНТЕР

ФИСКАЛЕН 
ПРИНТЕР

Управление от един компютър
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Намират приложение в управлението на 
големи оборотни ресторанти, кафенета и 
дискотеки.

● Решение с два типа работни места:

 9 Касови работни места (POS) за   маркиране 
на поръчки и издаване на фискални/служебни 
бонове. 

 9 Административни работни места (BOS) за 
управление на складови наличности, доставки, 
ценообразуване, извършване на ревизии, 
бракуване на стока, създаване на рецепти и 
различни видове справки.

● Възможност за управление на периферни
устройства като фискален принтер или касов
апарат, принтери за кухня и бар, клиентски дисплей,
четец за клиентски карти.

● Автоматично препращане на бележки към
устройствата на бара или кухнята.

● Разделяне на масите по вид помещение (салон,
градина, бар) като схемите на масите в програмата
отговарят на реалното им разположение.

● Детайлни справки за продажби по сервитьори,
за складови наличности, часово натоварване и
други.

ЗАВЕДЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА ГОЛЯМО ЗАВЕДЕНИЕ

● Възможност за вземане на поръчки през
таблет

● Възможност за продажба на комбинирани
менюта

● Разделяне на клиентските сметки на една
маса
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BOS

СОФТУЕР
ДЕТЕЛИНА
ПРЕМИУМ

POS
СОФТУЕР

ДЕТЕЛИНА
ПРЕМИУМ

ТАБЛЕТИ ФИСКАЛЕН
ПРИНТЕР

БАР
ПРИНТЕР

КУХНЕНСКИ 
ДИСПЛЕЙ

POS ТЕРМИНАЛ

ЗАВЕДЕНИЯ

КУХНЕНСКИ 
ПРИНТЕР
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ЗАВЕДЕНИЯ

Покриват се всички възможни случаи на 
столово хранене във фирми, учреждения, 
фабрики, университети, училища и други 
институции.

Решението предлага професионална организация 
и автоматизирано управление на столовото 
хранене – от доставка на продукти, създаване 
на рецепти и издаване на меню до обслужване 
на столуващите.

 ● Премахва се издаването и отчитането на 
хартиени купони. Купонът за храна вече е 
електронен.

 ● Възможност за безналично разплащане с 
карта, с пари в брой и комбинирано.

 ● Точно планиране на количеството ястия за 
приготвяне – какво количество от кои продукти 
е необходимо да бъде доставено и вложено.

 ● Възможност за предварителна заявка на 
храна за ден или седмица напред. 

 ● Създаване и поддържане на рецептурник: 
възможност за създаване на вложени рецепти. 

 ● Издаване на списък с количества продукти, 
необходими за деня.

РЕШЕНИЯ ЗА СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ

 ● Следене на максимални и минимални запаси 
на артикули.

 ● Поддържане на няколко ценоразписа – 
сезонни цени, промоции, отстъпки.

 ● Изготвяне и отпечатване на меню за стола 
за следващ ден или следващите дни.

Решенията се използват за управление на столово 
хранене от повечето големи обекти в страната. 
Някои от тях са: Народно събрание, БНБ, МО, 
АЕЦ Козлодуй, Технически университет София, 
Арсенал, Девня цимент, Аурубис и много други.
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ЗАВЕДЕНИЯ

БЕЛЕЖКА С 
ПОРЪЧКА ГИШЕ

САЛОН ЗА ХРАНЕНЕ

ГОТОВА 
ПОРЪЧКА

Администрация

СОФТУЕР
ДЕТЕЛИНА
ПРЕМИУМ

КОМПЮТЪР

Салон за поръчки
СОФТУЕР

ДЕТЕЛИНА
ПРЕМИУМ

POS ТЕРМИНАЛ
С ВГРАДЕН 
ПРИНТЕР

ЧЕТЕЦ 
ЗА RFID 
КАРТИ

ФИСКАЛЕН
ПРИНТЕР
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Намира приложение в управлението на 
малки обекти.

 ● Решението е за едно работно място с две 
главни функции:

 9 Маркиране и извършване на 
продажбите (POS).

 9 Административни функции (BOS) 
като управление на складови наличности, 
доставки, въвеждане на цени, извършване 
на ревизии и бракуване на стока.

 ● BOS и POS операциите се извършват на един 
компютър.

 ● Касовият апарат работи в режим на фискален 
принтер. 

 ● Извършването на продажбите става лесно 
и бързо чрез използването на баркод скенер, 
електронна везна и сейф, свързани към 
компютъра.

МАГАЗИНИ

БЮДЖЕТНО РЕШЕНИЕ 
ЗА МАГАЗИН
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МАГАЗИНИ

КОМПЮТЪР

ВЕЗНА СКЕНЕР КАСОВ АПАРАТ
ELTRADE

СЕЙФ

СОФТУЕР
ДЕТЕЛИНА 
POS+BOS

Управление от един компютър
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МАГАЗИНИ 

Намира приложение в управлението на всеки 
средно оборотен магазин

 ● Организират се два типа работни места:

 9 Касово работно място (POS) за 
продажби.

 9 Административно работно място 
(BOS) за управление на складови наличности, 
доставки, ценообразуване, извършване на 
ревизии, бракуване на стока и различни 
видове справки.

 ● Гъвкава система за различни видове промоции 
и отстъпки за клиентите.

 ● Издаване на клиентски карти за отстъпки 
и ваучери за подарък.

 ● Възможно е добавяне на снимка към картона 
на стоката.

РЕШЕНИЯ ЗА СРЕДНО 
ГОЛЯМ МАГАЗИН
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МАГАЗИНИ 

BOS

СОФТУЕР
ДЕТЕЛИНА
ПРЕМИУМ

POS

СОФТУЕР
ДЕТЕЛИНА
ПРЕМИУМ

КЛИЕНТСКИ
ДИСПЛЕЙ

СКЕНЕР ФИСКАЛЕН
ПРИНТЕР

СЕЙФ

POS ТЕРМИНАЛ
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Намират приложение в управлението на 
магазини с повече от един обект.

 ● Следене на продажбите във верига магазини 
от едно място в реално време - модул

"Централен офис".

 ● Задаване на продажни цени за различните 
магазини от централния офис. 

 ● Във всеки обект може да има различна цена 
за една и съща стока.

 ● Централизирана ценова политика.

 ● Управление на номенклатурите от едно 
място.

 ● Сравняване на цената на етикетите на 
рафта с тази на касата и приемане на стока 
чрез мобилни терминали.

 ● Извършване на частични ревизии с мобилни 
терминали и контрол на наличностите в склада.

 ● Автоматичен файлов обмен на данни през 
FTP сървър. 

 ● При липса на свързаност с централата всеки 
търговски обект от веригата може да работи 

РЕШЕНИЯ ЗА ВЕРИГА 
МАГАЗИНИ

МАГАЗИНИ 

самостоятелно. При възстановяване на връзката 
автоматично се актуализира информацията в 
обектите и в централния офис.

 ● Получаване на обобщена информация от 
всички обекти във веригата.
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МАГАЗИН 1

МАГАЗИН 2 МАГАЗИН n...

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

МАГАЗИНИ 

POS (Касови работни места) 
1, 2, ..... n

СОФТУЕР
ДЕТЕЛИНА
ПРЕМИУМ

POS 
ТЕРМИНАЛ

КЛИЕНТСКИ
МОНИТОР

ЧЕТЕЦ ЗА 
КАРТИ

СКЕНЕР - ВЕЗНА 
ЗА ВГРАЖДАНЕ

ФИСКАЛЕН
ПРИНТЕР

СЕЙФ  ЗА
ВГРАЖДАНЕ

BOS (Административни работни места)

СОФТУЕР
ДЕТЕЛИНА
ПРЕМИУМ

ЕТИКЕТИРАЩ 
ПРИНТЕР

ЕЛЕКТРОННИ 
ЕТИКЕТИ

МОБИЛЕН 
ТЕРМИНАЛ 
ЗА ДАННИ

ЕТИКЕТИРАЩА 
ВЕЗНА

СКЕНЕРКИОСК
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МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

РЕШЕНИЕ ЗА МОБИЛНА 
ТЪРГОВИЯ И РАЗНОС 
Решението за мобилна търговия е 
функционалност към софтуер  Детелина за 
извършване на продажби и заявки от мобилен 
търговец на място в обект на клиент.

Как работи?

С помощта на таблет или смартфон с Android
може да се регистрират продажби и поръчки на
продукти във всеки момент.
Информацията се запазва в локална база и при 
наличието на онлайн връзка приложението може 
да синхронизира данни по всяко време с BOS 
работното място в стационарен обект
(административно работно място).
На място при клиента може да се издаде 
касов бон, фактура, стоковa разпискa, 
както и да се правят справки за наличности, 
обороти и задължения на клиента.
Модулът се инсталира бързо и лесно, а визията
му е дружелюбна, лесна и удобна за работа.

За кого е подходящо?

 ● За търговци, които взимат поръчка на място 
при клиент, сцел по-късна доставка (Presales 
търговия)

 ● За търговци, които продават в момента на
доставка, без предварителна поръчка или 
заявка (ExVan търговия)

Предимства:

 ● Съкращаване на времето за обработка на всяка 
операция и значително увеличаване броя на 
обслужените клиенти

 ● Минимизира възможностите за грешки

 ● Мобилният търговец разполага с цялата 
необходима информация за обслужването на 
клиента на мобилното си устройство

 ● Елиминира необходимостта от въвеждане на 
една и съща информация многократно

 ● Възможност за двупосочна синхронизация с 
централната база данни

 ● Повишаване удовлетвореността на клиентите  
от модерното и бързо обслужване
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МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

ELTRADE ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ

СОФТУЕР ДЕТЕЛИНА
BOS



МОБИЛНА 
ТЪРГОВИЯ



ELTRADE B1

НОВО ПОКОЛЕНИЕ   КАСОВИ АПАРАТИ

ELTRADE A1

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Новите касови апарати произвеждани 
от Елтрейд са многофункционални 
устройства с елегантен дизайн, които 
са предназначени за работа в:

  ● Магазини
  ● Кафенета и барове
  ● Разносна търговия (пазари, павильони, 

паркинги)

Касовите апарати са разработени 
на базата на модерна хардуерна 
платформа, която позволява:

  ● високоскоростен и безшумен печат
  ● интуитивна и лесна работа
  ● връзка с компютър
  ● комуникация през Bluetooth 

(ELTRADE A1)
  ● GPRS безжична връзка с отдалечен 

сървър

Големите светещи операторски дисплеи 
и бързата интуитивна навигация в 
менютата на фискалните устройства, 
позволяват на касиера да обслужва 
максимално бързо клиентите.

Мобилните касови апарати ELTRADE A1 
и ELTRADE В1 са с издръжлива Li-ion 
батерия, което ги прави подходящи за 
обекти без електрическо захранване 
и такива с широк температурен 
диапазон.

  ● Печат на 6 вида баркодове
  ● Печат на лого за департамент или 

артикул
  ● Въвеждане на коментар при продажба
  ● Проверка на ЕИК при издаване на 

фактури
  ● Регулиране яркостта и времето на 

подсветката на дисплея
  ● Отчети по типове плащания
  ● Автоматично сверяване на дата и час
  ● Напомня за изтекъл сервизен договор
  ● Възможност за дистанционно 

подновяване на договор



НОВО ПОКОЛЕНИЕ   КАСОВИ АПАРАТИ ПЕЧАТ НА 6 ВИДА 
БАРКОДОВЕ

КОМУНИКАЦИОННИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРЕДИМСТВА ПРИ GPRS
ВРЪЗКА С BACK OFFICE

Възможни интерфейси:

 ● RS232 интерфейс с възможност за 
свързване:

 9  Компютър 

 9  Електронна везна

 9  RS232 баркод скенер         

 ● USB  2.0  интерфейс  On-The-Go:

 9  Компютър

 9  USB клавиатура

 9  USB баркод скенер

Възможността на касовите апрати да 
работят като MINI POS система със 
Софтуер Детелина спестява много 
средства.
При MINI POS  система касовото
работно място се управлява от
касовият апарат, който замества
компютър, операционна система,
монитор и принтер.  Данните от
касовия апрат се синхронизират със 
основния модул (BOS) на софтуер 
Детелина посредством GPRS връзка.

ELTRADE A3

ELTRADE B3

QR кодEAN 13

ITF с и без чек сума

EAN 8

EAN 128

НОВО

=
Windows

MINI POS
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Приложението предоставя възможност 
да се визуализират набор от справки от 
софтуер Детелина директно върху мобилно 
устройство.
Налични са следните справки:

 ● Достъп до справки за оборота и най-продаваните 
артикули в обекта в реално време, както и за 
предходни дни.

 ● Графично визуализиране и представяне на 
Вашия дневен и седмичен оборот.

 ● Справки за оборот по стокови групи.

 ● Справки за отворени документи за текущия ден.

 ● Достъп до данните на няколко обекта 
едновременно.

 ● Справка за брой сторнирани документи от 
междинно приключена сметка (за върнати артикули)

През мобилното устройство, може да се достъпят 
данните на няколко обекта. 
Към настоящия момент приложението е 
достъпно за потребители на Android.

Модулът може да бъде инсталиран от Google 
Play Store, след като се направи връзка на базата 
данни с облак. 

ДЕТЕЛИНА СПРАВКИ ПРЕЗ 
МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

БЕЗПЛАТНО!
Може да разглеждате оборота и най-
продаваните артикули за деня в търговския 
обект без да заплащате абонамент.
При първоначална инсталация на 
приложението, получавате безплатен 
достъп до пълната функционалност на 
приложението за 3 месеца.

Инструкции за инсталация може да откриете на 
www.eltrade.com.
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QlikView е гъвкаво бизнес решение за 
събиране, съхраняване и анализиране на 
данни.
Приложението се свързва с базата данни на 
софтуер Детелина и генерира графични и 
таблични резултати. С QlikView получавате 
графична информация на справки за:

 ● Продажби
 ● Маржове
 ● Артикули
 ● Смени
 ● Складове 
 ● Служители
 ● Вид плащане
 ● Други

Как работи?

Софтуерът е изключително лесен и удобен 
за използване. Интерфейсът на програмата 
е интуитивен, а резултатите от анализите се 
представят чрез различни таблици и графики. 
Продуктът дава възможност да се сравняват 
резултати от различни периоди. Възможно 
е нагледно да се следят тенденции при 

ВИЖТЕ С ЕДИН ПОГЛЕД 
КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ

ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕТЕЛИНА С QLIK VIEW

QLIK VIEW АНАЛИЗИ

продажбите на артикули, складове, обекти,  
смени, служители. 
Интересна възможност е справката „Какво, 
ако…“. Потребителят може да прави анализ с 
промяна на параметри като количества и цени и 
да следи какви биха могли да бъдат резултатите 
от реалната им промяна.

За кого е подходящо?
Този модул на софтуера "Детелина" е 
подходящ както за малки и средни търговски 
обекти, така и за големи. 
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МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

МОДУЛ ЗА ПРОДАЖБА НА 
КОМБИНИРАНИ МЕНЮТА 
Модул за продажба на комбинирани менюта 
e функционалност в софтуeр Детелина, 
направена с цел да улесни процеса на работа 
при заведения, предлагащи набор от артикули 
на обща цена. 

Как работи?

● На екрана се визуализират артикули, които може
да се организират в няколко групи - например
с различни сандвичи, салати, сосове, напитки,
добавки и др.

● Най-честите комбинации може да бъдат
предварително маркирани и изнесени като отделни
бутони на екрана, за улеснение на продавача.

● възможност да се откаже определена съставка от
рецептата, която ще бъде изключена от рецептата
на ястието и няма да бъде изтеглена от склада.

● на екрана на монитора, за удобство, може да
се визуализират и артикули, които се предлагат
на преференциални цени към комбинираните
менюта.

За кого е подходящо?

● заведения за бързо хранене, предлагащи набор
от артикули на обща цена

● заведения, предлагащи обедно меню
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МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

МОБИЛНО РЕШЕНИЕ ЗА 
РЕСТОРАНТ - POS ЗА ANDROID
POS за Андроид е система за взимане на 
клиентска поръчка чрез таблети или смартфони 
с операционна система Android.
Целта на модула е оптимизиране на процеса 
по събиране на поръчките и максимално бързо 
обслужване.

Как работи?

POS за Андроид е приложение, с което 
сервитьорът взема поръчката и тя в реално 
време се записва в складовата система. Не е 
необходимо сервитьорът да се връща обратно 
до бара, за да маркира поръчките си или за да 
проверява статуса на вече готовите поръчки 
от кухнята.Този начин на работа позволява 
маркиране на поръчките една след друга от 
няколко маси, като едновременно с това те 
се изпращат към кухнята, което елиминира 
времето за връщане до бара или забавяне на 
поръчката.

За кого е подходящо?

● Всякакъв тип заведения, при които салонът,
барът и кухнята са физически отдалечени.
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СОФТУЕР ЗА РЕЗЕРВАЦИИ 
ПРЕЗ ТАБЛЕТ 
Софтуерът улеснява и ускорява запазването 
на места в заведения и ресторанти.

Как работи?

● Реално визуализиране на масите и столовете
в залата на заведението.

● Визуализация на броя места на масата: при
резервация на 2 места на маса с 5 стола,
свободните 3 места остават оцветени с различен
цвят в плана на залата и по този начин се
визуализират като свободни.

● В зависимост от нуждите на обекта, при
добавяне на резервация може да се попълва
информация за:

 9 име на госта
 9 дата на резервацията
 9 брой гости – възрастни и деца
 9 допълнителни забележки (вегетарианец, 

детско столче и т.н.)
 9 име на ресторант (ако заведението е с 

няколко обекта)
 9 номер стая и хотел (приложимо за 

хотелски комплекси)

През софтуера може да се проследяват:

● изпълнените резервации (клиентът е дошъл)
● все още неизпълнените резервации (клиентът
не е дошъл).

Софтуерът позволява отмяна и потвърждаване 
на резервация, както и да се проследят 
направения брой резервации за всеки гост.
Пзволява резервации за закуска, обяд и вечеря 
на различни обекти в един общ хотелски 
комплекс

За кого е подходящ?

● Ресторанти и хотелски комлекси

МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА
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МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

Модулът предоставя възможност за 
визуализиране на поръчките от касовото 
работно място (POS) към кухня или бар 
върху монитор с touch дисплей.

Как работи?

● Има звукова сигнализация за нова поръчка.
● Готвачите виждат всички поръчки и маркират
тези, които са издадени.
● Виждат се специфични желания на клиента
(без лук, без сирене, препечено).
● Забавените поръчки се оцветяват в жълто
и червено.
● Обратна връзка с POS терминала в салона.
Сервитьорите се информират за готовите поръчки.
● Справка за времето за издаване на всяка
поръчка.

За кого е подходящ?
● Заведения и ресторанти

МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КУХНЕНСКИ ДИСПЛЕЙ
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МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

Управление на поръчки за доставки е 
решение за приемане и обработка на заявки 
за доставка до адрес от търговски обекти. 
Основната му функция е да разпределя 
поръчки от централата към различни обекти 
за изпълнение и доставка.

Как работи?
При получаване на заявка за доставка в 
централата операторът избира обект, към 
който прехвърля заявката, за да се изпълни.

Изборът на обект се определя от локацията за 
доставка. 
Операторът въвежда данните за клиента в 
системата, или ги намира от вече въведените 
в базата данни. 
Информацията за поръчката се изпраща 
към избрания обект, заедно с данните на 
клиента. След прехвърлянето, поръчката се 
визуализира в обекта получател на някои от 
следните места или всички заедно:

● POS терминал – касово работно място
● Принтер за междинни поръчки
● Кухненски дисплей
● Кухненски принтер

● Диспечерско работно място
Поръчката се приготвя и след като се изпълни, 
се приключва в системата. По този начин се 
изпраща информация към централата, че 
заявката е експедирана.
Системата позволява с прехвърлянето на 
заявката, да се зададе и конкретен час за 
изпълнение.

За кого е подходящ?
● Заведения за хранене, които извършват
доставка до адрес от различни обекти
● Магазини, които извършват доставка до адрес
от различни обекти
● Обекти за предоставяне на услуги

РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКИ
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Решението за контрол на посещенията е 
функционалност на Детелина за управление  
на достъпа до определени обекти. Програмата 
издава предварително билет (пропуск), в 
който е закодирана информацията относно 
параметрите за достъп. 

Как работи?

На касовото работно място се издава 
билет, съдържащ информация за платените 
посещения. Информацията за посещенията 
е кодирана в баркод, който се изобразява 
на касовия бон, издаван при заплащането 
на стойността на билета. Баркодът 
се разчита от устройствата за достъп 
(турникети), които разрешават действие 
спрямо заложените параметри в баркода. 
Параметрите, по които се залага информация 
може да бъдат:
● Точка на преминаване
● Брой преминавания
● Срок на валидност

Решението позволява също управление на по-
сещения с абонаментни карти. Чрез RFID кар-
ти, модулът отчита броя на преминавания на 
клиентите и се заплаща такса:

МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

РЕШЕНИЕ ЗА  КОНТРОЛ 
НА ПОСЕЩЕНИЯТА

● Предварително
● След определен брой посещения

Решението за контрол на посещенията  
предоставя  голямо  разнообразие  от  
справки:  
● Отчет по брой преминавания – общо и по
всеки терминал за достъп
● Отчет по всички видове билети и карти
● Детайлни справки по: клиент, номер на
билет или карта, точка на преминаване, брой
преминавания по време и сумирано по дни
● Отчет по вид на билет или карта: стандартен,
детски, по брой преминавания и др.

За кого е подходящо?

Лифтове, SPA центрове, фитнес клубове, 
бани, паркинги, музеи, увеселителни паркове 
и центрове, игрални зони.

Предимства:
● за печат на билети се ползва съществуващо
фискално устройство (не е необходим допълнителен
принтер)

● не изисква специфично окабеляване
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МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

Модулът осигурява комуникация и 
осъществява картови транзакции през всички 
банкови POS терминали. Не е необходимо да 
се въвежда повторно стойността на сметката. 
Тя се изтегля автоматично от софтуер 
Детелина. 

С интегрирането на този модул се печели 
време при обслужването на клиенти и се 
избягват грешките при картово безналично 
плащане.

За кого е подходящо?

Всички търговски обекти с разплащане с 
банкови карти

МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
БАНКОВИ POS ТЕРМИНАЛИ
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МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

МОДУЛ ЗА ВАЛИДИРАНЕ И 
ИЗПЛАЩАНЕ НА БИЛЕТИ ОТ 
НАЦИОНАЛНАТА ЛОТАРИЯ
Приложението служи за продажби на билети 
от Националната лотария и изплащане на 
печалби в реално време.
При изплащане на печалба се прави 
валидация на печелившия код на билета от 
сървър на Националната лотария.
За да работи този модул е необходимо 
клиентът, който го е закупил да бъде създаден 
и активиран на сървъра на Националната 
лотария.
При закупуване на модула от клиент, 
активирането на потребителя към 
Националната лотария да се прави от отдел 
Системно Интегриране на Елтрейд.

За кого е подходящо?

● За обекти, които извършват проверка за
печалбите на билетите на Националната лотария
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МОДУЛИ НА ДЕТЕЛИНА

Визуализацията на продажбата като текст 
във видео в реално време или на запис 
е ЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ за намаляване 
загубите в търговските обекти:
● предотвратява нарушения при продажба
свързана с немаркиране на продукт, със замяна

  с по-евтин или изтриване на ред от продажбата.
● много възможности за търсене на продажба
по: време, продукт, номер на касова бележка
и др.
● достатъчно ясен образ HD и UHD за проследяване
на банкноти и документи

● изключително подходящо за всяко място за
продажба

И още за управление на натоварването и 
мърчандайзинг на търговски обекти чрез:
● анализ на най-предпочитаните места - heatmap
(цветови анализ)
● броене на посетители (цифров и графичен
анализ)
● детекция на лица
● аудиодетекция за скандал, вик, счупване на
стъкло, вандализъм, обир, кражба
● други IVS - интелигентни функции

ИНТЕГРИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И POS СИСТЕМИ
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ХАРДУЕР

КАСОВИ АПАРАТИ

ELTRADE B1 KL

 9 Мобилен или стационарен
 9 Възможност за безжична GPRS връзка с търговски 

софтуер Детелина
 9 Големи и удобни бутони на клавиатурата
 9 Голям операторски дисплей. Бърза и интуитивна 

работа с менюто

ELTRADE A300S KL

 9 Два дисплея
 9 Удобна клавиатура
 9 Лесна смяна на хартията (EasyLoad механизъм)
 9 RS232 комуникация с компютър

ELTRADE A3 KL

 9 Касов апарат с функционален дизайн
 9 Възможност за безжична GPRS връзка с търговски 

софтуер Детелина
 9 Удобна за работа 28 бутонна клавиатура
 9 Графичен LCD дисплей с бяла подсветка
 9 Бърз печат при работа в система
 9 Връзка с компютър, баркод скенер и електронна 

везна

ELTRADE A300 модел 02 KL

 9 Голям операторски дисплей 
 9 Клавиатура с големи бутони
 9 Работа в режим фискален принтер
 9 Бърз термопечат

ELTRADE A1 KL

 9 Мобилен или стационарен
 9 Възможност за безжична GPRS връзка с търговски 

софтуер Детелина
 9 Два графични дисплея (операторски и клиентски)

Високоскоростен тих печат
 9 Свързаност: Bluetooth, USB OTG, RS-232

ELTRADE B3 KL

 9 Разработен на изцяло нова и модерна хардуерна 
платформа

 9 Възможност за безжична GPRS връзка с търговски 
софтуер Детелина

 9 Графичен LCD дисплей
 9 Високоскоростен тих печат
 9 Връзка с компютър, баркод скенер и електронна 

везна.

 9 Уникално решение за изграждане на POS работно 
място в магазин

 9 Възможност за безжична GPRS връзка с търговски 
софтуер Детелина

 9 Заменя PC, Windows, монитор и фискален принтер
 9 Връзка с компютър, баркод скенер и електронна 

везна

ELTRADE A6 MINI POS

*За всички устройства е възможно автоматично подновяване на абонаментен договор за СИМ и сервиз.
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ХАРДУЕР

ФИСКАЛНИ ПРИНТЕРИ

POS ПРИНТЕРИ

EPSON TM-T810F KL

ELTRADE PRP-250F KL

EPSON TM-U220A

EPSON TM-T20 II 

EPSON TM-L90

ZEBRA GK420T

TYSSO PRP-058K

 9 Издръжлив на големи натоварвания
 9 Бърз и безшумен термопечат
 9 Drop-in технология за поставяне на хартията
 9 Автоматичен нож за пълно или частично отрязване 

на бележките
 9 Възможност за дистанционно подновяване на 

договор

 9 Безшумен термодиректен печат
 9 Висока скорост на печат 200 mm/s
 9 Автоматичен нож с частично отрязване 
 9 Печат на графично лого и баркодове
 9 RS232, USB (опция Ethernet и USB)
 9 15 милиона реда живот на печатащата глава

 9 Подходящ за интегриране като кухненски или бар 
принтер

 9  Възможност за печат с двуцветна мастилена касета
 9  Скорост на печат 4,7 – 6 реда в секунда
 9  Drop-in механизъм за лесно зареждане на хартия
 9  Автоматичен нож 

 9 Бърз и безшумен термопечат 90 mm/s
 9 Easy-load принтерен механизъм
 9 Печат на бар кодове
 9 Автоматичен нож
 9 Управление на сейф

ЕТИКЕТИРАЩИ ПРИНТЕРИ

 9 Термодиректен принтер
 9 Скорост на печат 150 mm/s
 9 Механизъм за лесно отлепяне на етикетите
 9 Drop-in технология за зареждане на хартията 
 9 Автоматичен нож
 9 Печат на баркодове

 9 Термотрансферен / термодиректен печат
 9 Бърз печат - 127 mm/s 
 9 Печат на всички видове баркодове
 9 Стандартни USB, RS232, Parallel port
 9 Работа с широка гама етикети (широки до 104 mm)

 9 Бърз  и тих термопечат 
 9 Drop-in технология за поставяне на хартията
 9 Възможност за избор между два размера хартиен 

консуматив
 9 Възможност за дистанционно подновяване на 

договор
 9 Моделът се предлага и като POS принтер

*Представени са ключови продукти на фирмата
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ХАРДУЕР

POS ТЕРМИНАЛИ

 9 Вграден принтер с бърз и безшумен термопечат
(фискален и нефискален)

 9 15” резистивен сензорен дисплей
 9 Windows POS Ready
 9 Защита от заливане на дисплея
 9 Надеждна и безшумна работа с безвентилаторно 

охлаждане (енергоспестявщ)
 9 Голям брой портове за различни периферни 

устройства

 9 Мултифункционален терминал с вграден принтер 
(фискален и нефискален)

 9 Надеждна и безшумна работа с 
безвентилаторно охлаждане (енергоспестявщ)

 9 15” LCD сензорен дисплей
 9 10,4” клиентски дисплей (опция)
 9 Множество портове: USB, RS-232, Wi-Fi, Ethernet

TYSSO POS 1000

TYSSO ZIRCON POP-950 

TYSSO POP-650 

 9 Идеален за места с ограничено пространство
 9 15“ резистивен touchscreen дисплей
 9 Надеждна и безшумна работа с безвентилаторно 

охлаждане (енергоспестявщ)
 9 Голям брой портове за различни периферни 

устройства
 9 Защита от заливане на дисплея
 9 Windows POS Ready

БАРКОД СКЕНЕРИ

DATALOGIC QUICK SCAN 
LIGHT QW 2120

 9 1D линеен скенер
 9 Чете всички стандартни 1D баркодове 
 9 Green spot технология при успешно прочетен 

баркод
 9 Издръжлив на изпускане от 1,5 m
 9 Ергономичен дизайн

ZEBRA LS 2208

 9 Разстояние за сканиране 0 - 43 cm
 9 Издръжлив на изпускане от 1,5 m
 9 Plug-and-play инсталация
 9 Най-продаваният скенер

DATALOGIC GRYPHON
GM4100

 9 Безжичен баркод скенер
 9 Поддържа 16 скенера към една станция
 9 Green spot технология при успешно прочетен 

баркод
 9 Издръжлив на изпускане от 1,8 m защита IP52
 9 до 50 000 сканирания с едно зареждане

SAMSUNG BIXOLON SLP-DX420

 9 Термодиректен печат на етикети
 9 Печат на 2D и 3D баркодове
 9 Различни конфигурации за интерфейси
 9 Сензори за следене на край на етикет

ФИСКАЛЕН

ФИСКАЛЕН

*Представени са ключови продукти на фирмата
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ZEBRA DS9208

 9 Настолен скенер с компактен дизайн
 9 Чете 1D и 2D бар кодове
 9 Сканира баркодове от екрани на различни 

устройства
 9 Работа в ръчен режим

DATALOGIC COBALTO

 9 1D лазерен многолинеен скенер
 9 Висока скорост на сканиране - 1500 

сканирания в секунда
 9 30° ъгъл на регулиране на сканиращата глава
 9 Ергономично гумено покритие
 9 Светещ кръг около прозореца на скенера 

(Ring of Light)

ВЕЗНИ

БАРКОД СКЕНЕРИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

DATALOGIC MAGELLAN 2200 VS

DATALOGIC MAGELLAN 2300 HS

 9 2D скенер за хоризонтален монтаж
 9 Прочита баркодове във всяка ориентация
 9 FirstStrike™ алгоритъм за разчитане на баркодове
 9 18 сканиращи линии

 9 Вертикално ориентиран
 9 Прочита баркодове във всяка ориентация
 9 Четене на баркодове с лошо качество
 9 20 сканиращи линии
 9 RS-232 порт за лесна интеграция с ръчен скенер

DATALOGIC MAGELLAN 8400

 9 Вградена везна
 9 360° сканиране
 9 FirstStrike™ алгоритъм за надеждно 

разчитане на баркодове
 9 RS-232 порт за лесна интеграция 

с ръчен скенер

DATALOGIC MAGELLAN 9800i

 9 Предназначен за високо натоварени обекти
 9 Цифрово сканиране във всички посоки
 9 Скенера може да бъде поръчан с 

вградена везна
 9 Нов дизайн с нисък корпус

 9 Двуинтервална
 9 Вградено акумулаторно захранване, 

осигуряващо до 200 часа работа
 9 Kлиентска индикация
 9 Автоматично изключване

СAS ER PLUS CBU 6/15kg

ХАРДУЕР

*Представени са ключови продукти на фирмата
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ХАРДУЕР

МОБИЛНИ ТЕРМИНАЛИ

 9 Индустриален мобилен дата терминал
 9 3,5“ сензорен дисплей
 9 Избор между лазерен или 2D баркод скенер
 9 Операционна система Windows Embedded
 9 Леснодостъпен слот за SD карта

 9 Декодира всички стандартни 1D баркодове
 9 Лазерно сканиране
 9 Защита от удари от височина 1.2 m, IP 54                         

за прах и влага
 9 OS Windows Embedded Handheld 6.5
 9 3G/4G (HSPA +) мобилна комуникация на глас и  

 данни

ZEBRA MC2180

 9 Дисплей: 2.8“, QVGA резолюция
 9 Лесно достъпен слот за SD карта
 9 Безжична комуникация: WLAN 802.11b/g/n
 9 Клавиатура: 27 бутона
 9 Защита от вода и прахови частици

ZEBRA MC3200

 9 Сензорен дисплей: 3.0“
 9 Слот за карта памет: Micro SD до 32GB micro SDHC
 9 Windows Embedded Compact 7.0 (Standard or 

Premium) или Android 4.1 (Premium)
 9 Издръжлив на изпускане 
 9 Защита от вода и прахови частици: IP54

ZEBRA MC9200

 9 Вграден RFID таг за проследяване на устройствата 
на територията на обекта

 9 Сензорен дисплей: 3.7“, VGA резолюция
 9 Вграден баркод скенер
 9 Клавиатура с 28, 43 или 53 бутона
 9 Батерия li-ion 7.2V, 2200mA

 9 Мултифункционален Дизайн
 9 7-сегментен LCD-дисплей с подсветка
 9 Фолийна или бутонна клавиатура (опция)
 9 Вграден графичен принтер за етикети
 9 Връзка с касово чекмедже

 9 Перфектното решение за малки търговски 
обекти

 9 Претегляне, без функция за печат
 9 Изчисляване на цена
 9 Лесно почистване

Bizerba EC II

Bizerba BC II

DATALOGIC LYNX 

DATALOGIC FALCON X3+

*Представени са ключови продукти на фирмата
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ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА/ POS КОМПОНЕНТИ
 9 7 инчов клиентски дисплей
 9 Подходящ за POS работни места с ограничено 

пространство
 9 Габаритни размери: 192 x 115 x 34.5 mm
 9 Стандартен монтаж: VESA 75x75

 9 15 инчов резистивен сензорен дисплей
 9 Възможност за монтаж на стена
 9 Множество интерфейси за връзка с периферни 

устройства
 9 Оптимална резолюция: 1024 x 768 pixels

OTEC OT07SC

POS монитор OTEC OT15TB

TYSSO VFD-450  

TYSSO MSR 

СТОЙКА ЗА КАСОВО 
РАБОТНО МЯСТО

МАРКИРАЩИ КЛЕЩИ 
ЕДНОРЕДОВИ SATO 

TYSSO TOUCH PPD 3000

 9 Клиентски дисплей
 9 Изписва до 40 знака, 2 реда с по 20 символа
 9 Регулируема височина 380 до 550 mm
 9 Висока яркост и дълъг живот

 9 Четец за магнитни карти с двупосочно плъзгане
 9 Размери 161 х 44 x 42 mm
 9 Живот на магнитната глава минимум 300 000   

 плъзгания

 9 Стойка за два монитора VESA 75 / 100 mm и POS 
клавиатура

 9 Позволява монтаж на клиентска индикация
 9 Независима настройка на наклона на двата екрана
 9 Вертикална ротация на двата монитора и 

клавиатурата: 360°

 9 Едноредови маркиращи клещи с 8 символа
 9 Лесна смяна на ролката с етикети и подмяна на 

тампона
 9 Консумативи  – етикети с размер 26/12 mm

 9 Сензорен монитор
 9 15” резистивен сензорен дисплей
 9 Резолюция 1024 x 768
 9 RS-232, USB 2.0 и PS2 интерфейси

СЕЙФОВЕ ЗА ПАРИ

СЕЙФ ЗА БАНКНОТИ 
AN 6V/ CN 24V

 9 Опция - бял/ черен
 9 Размери 405 х 305 х 90 мм или 415 х 410 х 100 mm 

5 отделения за банкноти
 9 4 или 8 отделения за монети

TYSSO FLIP TOP 

 9 Размери 460 х 170 х 100 mm
 9 Вертикално отваряне
 9 Процеп на предния панел за големи суми и ваучери
 9 6 отделения за банкноти и 8 за монети
 9 Възможност за вграждане

ХАРДУЕР

*Представени са ключови продукти на фирмата
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ХАРТИЕНИ РОЛКИ "ГЛИГАН" ЗА КАСОВИ АПАРАТИ И ПРИНТЕРИ    

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРИНА ДЪЛЖИНА БРОЙ В СТЕК

Т57/13м термо хартия 57 мм 13 м 20
Т57/17м термо хартия 57 мм 17 м 20
Т57/27м термо хартия 57 мм 27 м 20
Т57/29м термо хартия 57 мм 29 м 10
Т57/35м термо хартия 57 мм 35 м 10
Т57/65м термо хартия 57 мм 65 м 8
Т59/44м термо хартия 59 мм 44 м 12
T79/35м термо хартия 79 мм 35 м 10
Т79/80м термо хартия 79 мм 80 м 6
Т/28+28/17м термо хартия 28+28 мм 17 м 20
Е76 мм еднопластови ударни 76 мм 14 м 20
ДХ 76/28 м двупластови химизирани 76 мм 28 м 12

ДРУГИ Произвеждаме хартиени ролки по индивидуални размери с рекламни надписи в 
зависимост от  желанията на клиента.

ЕТИКЕТИ "ГЛИГАН" ЗА ПРИНТЕРИ, ВЕЗНИ И МАРКИРАЩИ КЛЕЩИ    

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРИНА ДЪЛЖИНА БРОЙ В СТЕК

ЕМК 26х12 бели/ цветни етикети за едноредови маркиращи клещи 26 мм 12 мм 4 р. х 1000 ет.
ЕМК 26х12 Sato бели/ 
цветни етикети за едноредови маркиращи клещи 26 мм 12 мм 5 р. х 1000 ет.

ЕМК 26х16 бели/ цветни етикети за двуредови маркиращи клещи 26 мм 16 мм 4 р. х 1000 ет.

ЕМК 26х16 бели/L с над-
пис "най-добър до" етикети за двуредови маркиращи клещи 26 мм 16 мм 4 р. х 1000 ет.

EРT 58х43 CAS син термоетикети за етикетиращи везни 58 мм 43 мм 1 р. х  650 ет.
ЕРТ 58х43 Бизерба термоетикети за етикетиращи везни 58 мм 43 мм 4 р. х 1040 ет.
ЕРТ 56х25 термоетикети за етикетиращ принтер 56 мм 25 мм 8 р. х  660 ет.
ЕРТ 56х43 термоетикети за етикетиращ принтер 56 мм 43 мм 8 р. х  440 ет.
ЕРТ 49х25 термоетикети за етикетиращ принтер 49 мм 25 мм 1 р. х  1700 ет. 
ЕРТ 50х31 термоетикети за етикетиращ принтер 50 мм 31 мм 1 р. х  1300 ет. 
ЕРТ 58х52 термоетикети за етикетиращ принтер 58 мм 52 мм 1 р. х   860 ет. 
ЕРТ 58х73 термоетикети за етикетиращ принтер 58 мм 73 мм 1 р. х   640 ет. 
ЕРТ 67х80 термоетикети за етикетиращ принтер 67 мм 80 мм 1 р. х   580 ет. 
ЕРТ 97х150 термоетикети за етикетиращ принтер 97 мм 150 мм 1 р. х   320 ет. 
ЕРТ 97х80 термоетикети за етикетиращ принтер 97 мм 80 мм 1 р. х   580 ет. 
ЕФ 24х12 цветни форматни етикети в сигнални цветове 24 мм 12 мм 500 ет.
ЕФ 42х17 цветни форматни етикети в сигнални цветове 42 мм 17 мм 300 ет.
ДРУГИ Произвеждаме етикети по индивидуални размери на клиента.   

КОНСУМАТИВИ

Елтрейд произвежда консумативи за касови апарати и принтери от висококачествената 
термохартия на Mitsubishi Paper Mills.
Производството се осъществява по съвременна технология, посредством модерна автоматична 
машина.

За да удължите живота на Вашите устройства, използвайте само висококачествени консумативи с марка 
„Глиган“.
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УСЛУГИ

 ● Абонаментни договори за поддръжка, 
съобразени с особеностите на търговския 
обект.

 9 онлайн помощ чрез дистанционен достъп
 9  часа на ден, 7 дни в седмица
 9 денонощни дежурни телефонни линии

 ● Професионална техническа поддръжка. 
 ● Квалифицирана помощ и дружелюбно отношение.
 ● Перфектен сервиз на всички хардуерни

    устройства, продавани от Елтрейд.
 ● Посещение на място в търговския обект при 

необходимост.

 ● Монтаж и инсталация на POS и BOS работно 
място на Софтуер Детелина, което включва 
свързване на всички останали компоненти на 
системата. 

 ● Инсталиране на операционна система с всички 
необходими настройки.

 ● Инсталиране на система с хардуер, закупен 
от Елтрейд или от трета страна.

 ● Посещение на обект в работно и извън работно 
време.

 ● Копиране, импортиране или експортиране 
на данни от и в базата данни.

 ● Въвеждане на номенклатури.
 ● Обновяване версията на базата данни.
 ● Възстановяване на повредена база данни.
 ● Преглед на база данни за установяване 

на разлики и грешки.
 ● Диагностика и профилактика на POS 

система.
 ● Инсталиране на допълнителен софтуер.
 ● Настройки на софтуер и хардуер.
 ● Курс на обучение за работа с Детелина.
 ● Издаване на сертификат за работа със 

софтуер Детелина.

АБОНАМЕНТНИ ДОГОВОРИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА POS СИСТЕМА
Абонамент 

СРВ* 
09:00-18:00

Абонамент 
РРВ** 

08:00-22:00 

Абонамент 
24 часа, 

7 дни

Абонамент за брой работни места   

Условие на обекта да има интернет   

Поддръжка в СРВ*: 09:00 – 18:00 ч. в работни дни 

Поддръжка в РРВ**: 08:00 – 22:00 ч. в работни дни 

Поддръжка 24 часа, 7 дни седмично 

Бърза дистанционна техническа намеса   

Преглед на софтуерната част на системата и отстраняване на възникнали грешки   

Диагностициране на хардуерни проблеми от разстояние   

Промяна на визията на POS терминала (частична промяна включваща 
добавяне/премахване на до 2 бутона). 

  

Отстраняване на грешки  и неизправности в системата, която е резултат от 
грешка в програмния код

  

ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДДРЪЖКА НА POS СИСТЕМИ

ВИДОВЕ УСЛУГИ

* Всички останали услуги, които не се включват в абонаментния план, се заплащат съгласно ценовата листа на Елтрейд
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КАКВО Е SAP BUSINESS ONE?

SAP

ТЪРГОВСКА ВЕРИГА

...

 ● ERP софтуер за бизнес управление на малки 
и средни предприятия.

 ● Използва се от над 50 000 компании в 150 
държави. Преведен е на 27 езика и има локализация 
за над 40 страни.

 ● Оптимизира ключовите процеси – от счетоводство 
и управление на връзки с клиенти до управление 
на веригата на доставки и покупки. 

Фирма Елтрейд e SAP партньор в България с фокус 
върху продукта SAP Business One. Разработен 
специално за малките и средни предприятия, 
на много достъпна цена, SAP Business One е 
решение за управление на бизнеса, което включва 
всички бизнес функции в един пакет – финанси 
и счетоводство,  продажби, покупки, складови 

наличности, работа с клиенти, производство, 
сервиз, анализи и др.
Софтуерният продукт, локализиран и преведен 
на български език, спомага да се рационализират 
процесите в компанията, осигурява своевременен 
достъп до необходимата информация и по този 
начин води до растеж на печалбата. Предоставя 
оперативна отчетност, пълна видимост и по-
добър контрол. Продуктът е модулен и гъвкав, 
лесен за внедряване и интуитивен за работа. 
Предлагани продукти и услуги:

 ● Продажба на лицензи с превод на български 
и включен пакет българска локализация (без 
оскъпяване)

 ● Внедряване и поддръжка от сертифицирани 
консултанти

 ● Възможност за интеграция на SAP Business 
One с Детелина (в проект).
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ELTRADE INVENTORY 

Елтрейд разработи софтуер за безконтактна 
инвентаризация - ELTRADE INVENTORY, чрез 
който се улесняват всички процеси свързани с 
обслужване на дълготрайните материални 
активи в дадена компания.
Процеси като инвентаризация, бракуване, 
ремонтиране, смяна на локация, вече не 
отнемат дни или седмици, а само часове. 
Системата дава възможност за лесно 
създаване и обслужване на база данни, 
съдържаща информация за активите на 
фирмата.
Как работи?
Системата използва модерната RFID (ra-
dio frequency identification) технология за 
безконтактно локализиране и преброяване 
на активите. При тази технология вместо 
стандартните хартиени етикети, които се 
залепват върху активите, се използват 
специални етикети с микрочип. С помощта на 

радиовълни те могат да бъдат „прочетени” 
едновременно от голямо разстояние с 
мобилен терминал, без да е нужен пряк 
достъп и намиране на етикета.
Просто взимате мобилния четец в ръка и го 
насочвате в помещението, за което искате да 
проверите наличните материални активи. С 
едно маркиране се извършва преброяване на 
всички артикули автоматично. Информацията 
за наличните и липсващи артикули се 
установява веднага и се запаметява в четеца. 
След приключване на броенето данните се 
прехвърлят към системата за инвентаризация.
ELTRADE INVENTORY извършва инвентариза-
цията автоматизирано и бързо. Системата 
може да работи и в мрежа (с множество 
станции).

За кого е подходяща?
 ● Различни търговски обекти, хотели, банки, 

училища и университети, библиотеки, здравни 
заведения, производства, складове и други.

СИСТЕМА ЗА БЕЗКОНТАКТНА 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ



49

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ

EDI (Electronic Data Interchange) е система, 
която свързва търговеца (търговска верига) с 
доставчика на стоки. Служи за обмен на заявки 
за доставка, фактури, стокови разписки 
между веригата и доставчика.
Платформата за електронен обмен на 
документи е разработена от полската компания 
COMARCH, която Елтрейд представлява в 
България. 
Към днешна дата 80% от електронния обмен на 
данни между търговски вериги и доставчици в 
България се осъществява от нас. 

За кого е подходяща?

Търговски вериги и доставчици, където трябва 
да има координация на поръчване и доставки 
на стоки.

ЕЛЕКТРОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ

МАГАЗИН ДОСТАВЧИК

Заявка

Протокол за доставка

Стокова разписка

е-Фактура

СТОКИ

                         АРХИВ

Освен електронни фактури модулът може 
да архивира и други видове документи 
по искане на клиента. Архивират се както 
документи, обменени между бизнес партньори 
чрез платформата COMARCH EDI (заявки 
за доставка, стокови разписки, протоколи за 
доставка и др.), така и сканирани версии на 
други хартиени документи (договори, оферти). 

ПРЕДИМСТВА НА ПЛАТФОРМАТА
 ● Автоматична обработка
 ● Хиляди фактури, заявки, информация за 

складови наличности и много други документи, 
може да бъдат обработени автоматично, без да 
е необходимо да се извършва ръчна обработка.

 ● Намаляване на грешките
 ● Автоматично фактуриране
 ● Фактурата може да се генерира напълно 

автоматично от системата – търговците получават 
фактури, съответстващи на заявката, която са 
подали. 

 ● Архивиране
EDI документите могат да бъдат лесно 
съхранявани, да се създава един документ на 
базата на друг.
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СРЕД НАШИТЕ КЛИЕНТИ СА

... и много други

So�a

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НАРОДНО СЪБРАНИЕ



www.eltrade.com

Офис София 
София 1404, ПК 63
бул. „Гоце Делчев”, бл. 102
тел.: 02 958 13 50, 958 17 78
факс: 02 958 23 70
e-mail: eltrade@eltrade.com

Офис Благоевград
Благоевград 2700
ул. “Стефан Стамболов” № 51
тел.: 073 88 47 49, 0899 888 912
e-mail: blagoevgrad@eltrade.
com

Офис Ботевград 

Ботевград 2140
Промишлена зона 
Микроелектроника
тел.: 0723 66 111, 0898 770 306
e-mail: botevgrad@eltrade.com

Офис Бургас 
Бургас 8000
ул. „Калофер” № 6
тел.: 056 81 36 59, 0899 888 910
e-mail: burgas@eltrade.com

Офис Варна 
Варна 9010 
ул. „Рощок“ №12 
тел.: 052 60 26 33, 0898 770 301
e-mail: varna@eltrade.com

Офис Велико Търново 
Велико Търново 5000
ул. „Ниш” № 7А, магазин 5
тел.: 0899 888 908
e-mail: v.tarnovo@eltrade.com

Офис Плевен 
Плевен 5804 
ул. „Хаджи Димитър“ №36 
tел.: 064 99 21 42, 0899 888 940
e-mail:  pleven@eltrade.com

Офис Пловдив 
Пловдив 4004
ул. „Георги Кондолов” № 38
тел.: 032 62 28 64, 0899 888 906
e-mail: plovdiv@eltrade.com

Офис Русе   
Русе  7002 
ул. „Доростол“ №22 
тел.: 082 87 21 15, 0898 770 280
e-mail: ruse@eltrade.com

ПЕРФЕКТЕН СЕРВИЗ В ЦЯЛАТА СТРАНА

24 ЧАСА НА ДЕН, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА ЗА АБОНАТИ




