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Защо електронна везна?
Какво можем да кажем с две думи за везните

Стефан Радев
"Стеди"

От  няколко  години  все  по-упорито  се  говори,  че 

електронните везни ще станат задължителни. Това 

все още не е станало факт, но е факт че клиентите 

са по-сигурни, че с електронна везна е по-трудно да 

бъдат излъгани и са напълно прави. Електронните 

везни  вече  нито  са  толкова  скъпи  нито  създават 

серозни  проблеми  при  експлоатацията,  а  и  като 

добавим  предимства  като:  вграден  калкулатор; 

възможност  за  многократно  тариране;  клиентска 

индикация за тегло, единична цена и стойност, те 

определено са за предпочитане.

А  чудили  ли  сте  се  как  да  разберете  колко 

килограма сирене "Дунавия" сте продали днес, без 

да  записвате  всяка  продажба  и  после  да  губите 

време в сумиране -  тук  електронната везна също 

ще Ви е полезна, защото повечето търговски везни 

могат да направят отчет за тегло и обща сума на 

всеки от "n" артикула, а също и да Ви кажат какъв е 

оборота  на  щанда.  И  още  нещо  през  2007-ма 

"Новини от къщата"
Стефан Радев
"Стеди"

В дните  на  Big  Brother,  когато  това  ни  залива  от 

всякъде вестници, радио, интернет да не говорим 

за  ефира  на  Нова  телевизия  и  на  мен  ми  се 

прииска за напиша "Новини от къщата", но тук не 

говорим  за  къщата  на  споменатото  по-горе 

предаване,  а  за  малкото  офисче  в  Слатина 

(София),  от  където  "Стеди"  започна  да  предлага 

своите услуги преди пет години и където все още 

можете  да  ни  намерите.  Oт  началото  на 

следващата  година,  ще  разполагаме  с  още 

четиресет и пет квадрата в същата сграда, и ще се 

опитаме да увеличим екипа си, с което се надяваме 

да успеем още по-добре да отговорим на Вашите 

нужди.

По настоящем за Вас работят (на пълно работно 

време)  шест  човека,  като  за  последните  шест 

месеца сме намалили времето, което апаратите за 

ремонт престояват в сервиза с над 50%.

От началото на септември можете да се свързвате 

с нас и на номера на GloBul 089/912-63-48, както и 

на още един номер на Mtel 088/808-03-99.

Към 23.12.2004 имаме договри със следните 

производители на фискални устройства:

1. Оргтехника - касови апарати с марка Елка;

2. Дейзи Технолоджи - касови апарати с марка Елит;

3. Датекс - касови апарати със същата марка;

4. Системи за Телеобработка и Мрежи - касови апарати с 
марка Карат;

5. Електроника - касови апарати със същата марка;

6. Елтрейд - касови апарати с марка А;

7. Завод за Изчислителна Техника - касови апарати с 
марка ЗИТ;

8. Тремол - касови апарати с марка ЗЕКА.
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електронните  везни  ще  са  задължителни,  защото 

европееца не би си купил нещо на което няма етикет, 

а  само  с  електронна  везна  и  вграден  или  свързан 

допълнително принтер за етикети, ще можете да му 

опаковате стоката в момента на продажбата.

В тази статия ще Ви представя "кантарите" на

фирма "Еликом Електроник",

гр.  Силистра.  Те  имат  голяма  гама  везни  но  най-

широко  са  застъпени  търговските.  В  един  и  същ 

корпус с блюдо 25x30 см. се предлагат везни до 3, 6, 

15 и 30 кг., които мерят съответно през 1, 2, 5, и 10 гр., 

освен  това  везните  могат  да  бъдат 

неценообрацуващи (с дисплей само за тегло за Вас и 

за  клиента)  и  ценообразуващи  (с  три  дисплея  за: 

тегло, единична цена и стойност). Последните от своя 

страна  се  предлагат  в  три  разновидности:  всички 

дисплеи  са  на  тялото  на  везната;  дисплеите  са 

изнесени на т.нар. локатор (който може да се завърта 

към клиента) и най-предпочитания вариант при който 

само дисплеите за клиента са на локатора.

Ние предлагаме тези  везни от  няколко  години  и  по 

наше мнение те са се доказали, като много надеждни, 

Страшна ли е "Пътната 
помощ"?
Какво можем да Ви предложим в тази област

Стефан Радев
"Стеди"

От началото на 2004-та година към нашият екип се 

присъединиха  няколко  човека,  които  от  години 

предлагат  услугата  "Пътна  помощ",  като  с  това 

"Стеди" се появява на съвсем различно поприще от 

това,  което сте свикнали да очаквате от нас. Когато 

човек  закъса  на  пътя  той  неминуемо  се  нуждае  от 

услугата  "Пътна  помощ",  но  е  пословично  как 

предлагащите  тази  услуга  се  възползват  от 

затруднението в което сме изпаднали и ни свалят по 

няколко  кожи  от  гърбовете.  Това  обикновенно  е  и 

причината  да  търсим помощ от  близки  и  познати  и 

макар, че така понякога спъваме тяхната работа и в 

немалко случаи им причиняваме ненужни главоболия. 

Но  всички  се  примиряваме  с  неприятностите, 

защото ... "Колко ли ще ни одерат за пътна помощ?".

Това обикновенно се дължи на факта, че в кризисна 

ситуация човек е склонен да се довери и на случаен 

човек или условията се уточняват след като услугата 

е  извършена,  или  е  договорено  едно  пък  после 

излиза,  че  има  и  допълнителни  неща,  които  не  са 

споменати  по-рано.  С  влизането  ни  в  европейския 

съюз  у  нас  малко  по  малко  се  прокрадват 

европейските  порядки  и  в  тази  област:  все  повече 

автомобили  са  застраховани  (не  говоря  за 

"Гражданска  отговорност")  и  хората  все  по-често  се 

сещат,  че  застрахователя  им  е  осигурил  някаква 

Пътна  помощ в  случай  на  авария  на  пътя.  Самите 

застрахователи не извършват тази услуга - те плащат 

на фирми като нашата за да осигурим транспорта на 

клиентите  им.  "Стеди"  има  сключени  договори  със 

СБА,  Алианц  България,  Интерамерикан  асистанс, 

Фиделитас асистанс и "Фило диретто България", като 

по  този  начин  покриваме  повечето  от 

застрахователите  у  нас,  а  освен  това  чрез  тези 

договори  осугуряваме  обслужване  и  на  някои 

европейски  клубове  на  автомобилистите,  като 

немския  ADAC.  Разполагаме  със  специализирани 

автомобили, които покриват европейските стандарти и 

могат  да  предлагат  услугите  и  извън  границите  на 

страната, а от края на 2004-та година разполагаме с 

тежкотоварен  специализиран  автомобил  с  който 

можем  да  транспортираме  големи  камиони  и 

автобуси,  като  в  България  има  само  още  един 
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а  партньора  Еликом,  като  много  коректен.  Нещо 

повече, за времето на евентуален ремонт Вие можете 

да разчитате на оборотна везна. А това че везните се 

произвеждат  у  нас  е  гранция,  че  няма 

неремонтируеми  устройства.  И  накрая  искам  да 

отбележа,  голямото  предимство  на  везните  на 

Еликом,  че  всички  стандартно  са  оборудвани  с 

акумулаторна  батерия,  с  която  могат  да  работят 

съвсем самостоятелно повече от седмица, а също и с 

интерфейсна платка, която позволява свързването им 

с  компютър,  касов  апарат  или  принтер  за  етикети. 

Както може и да се предположи, това че Еликом не 

произвеждат  касови  апарати,  им  позволява  да  са 

отворени  към  всички  касови  апарати  на  пазара  и 

техните  везни  могат  да  бъдат  свързани  към всички 

фискални  устройства,  които  притежават  такава 

функция.
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Акценти в нормативната 
уредба
Ново в работата с Касови Апарати

Даниела Влахова
"Стеди"

Касовата Книга за Касов Апарат
трябва  да  съдържа  365  страници  така,  че  да  е 

възможно да съберете дневните финансови отчети за 

цяла календарна година

Касовата  Книга  не  се  заверява  от  ТДД,  а  от 

собственика с печата на фирмата.

От  01  Август  2004  г.  в  Касовата  Книга  се  описват 

задължително всички въведени и изведени суми, т.е. 

описва  се  началното  салдо  при  започване  на 

работния ден, приходите се отчитат по продажбите от 

касов апарат, а всички разходи за стока или отчетени 

на собственика се описват,  като служебно изведени 

суми. В резултат във всеки момент сумата в касата на 

търговският  обект  е  ясно  как  е  формирана  и  тя 

подлежи на данъчна проверка.

Кочаните с Касови Бележки
Кочаните с Касови Бележки също не се заверяват от 

данъчните подразделения, а от собственика на 

фирмата с фирмения печат. 

Всички заверени Кочаните с Касови Бележки се 

описват на първа страница в Касовата Книга. 

Месечения Отчет от Касов Апарат
е задължителен. Той се съхранява в Касовата Книга 

на  последната  работна  дата  за  месеца.  Когато 

счетоводителят Ви иска да приложи в счетоводната 

документация  месечен  отчет  от  касов  апарат, 

отпечатвате  втори  такъв.  Месечните  и  Годишни 

отчети  могат  да  бъдат  отпечатвани  безброй  много 

пъти,  за  разлика  от  дневният,  които  може  да  бъде 

отпечатан в оригинал само веджъж. Месечният отчет 

се  отпечатва  от  Касовия  Апарат  до  7-мо  число  на 

месеца следващ месеца за който се отнася.

На видно за клиента място
"Уважаеми клиенти, пазете касовата 

бележка до напускане на търговския обект. 
Телефона за контакт с ТДД …"



автомобил с подобни параметри. Основния район на 

действие  на  нашите  автомобили  е  автомагистрала 

"Тракия",  но  това  просто  означава,  че  в  този  район 

можем да се отзовем най-бързо. Въпреки, че желаем 

на  всички  шофьори  безаварийно  пътуване,  все  пак 

бихме искали да Ви уверим,  че можете да спестите 

много  нерви  и  енергия  в  аварийна  ситуация,  ако 

знаете  името  Любомир  Балабанов  и  телефоните 

088/825-18-24  и  089/890-19-54  на  които  можете  да 

намерите  коректна  помощ  по  всяко  време  на 

денонощието. А ако имате застраховка, която включва 

услугата можете да попитате диспечера дали не може 

да  извика  нас,  защото  се  надявам  че  веднъж 

използвали  нашите  услуги,  димите  "Пътна  помощ" 

вече няма да са стряскащи за Вас. И още веднъж Ви 

пожелавам спокойствие зад волана и една наистина 

безаварийна 2005-та година.
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Български Холтер
Уред по-добър от всеки електрокардиограф

На 16 Декември Министърът на здравеопазването 

откри нова производствена линия, на второто по рода 

си устройство в България, което може да записва и 

анализира ударите на сърцето ви в продължение на 

24 часа.

62 % от всички смъртни случаи в България се дължат 

на  заболявания  на  сърдечно-съдовата  система. 

Миокардният  инфаркт покосява всяка година повече 

от  8000  живота,  а  мозъчният  инсулт  -  над  22  000. 

България  е  на  едно  от  първите  места  в  света  по 

смъртност  от  мозъчен  инсулт,  висока  е  и  нараства 

непрекъснато  смъртността  от  сърдечен  инфаркт. 

Процентът на българското население с високо кръвно 

налягане  -  "тихата  болест",  която  води  до  инсулт  и 

сърдечен  инфаркт  също  е  висок.  Навременното 

поставяне на  правилна диагноза е един от факторите, 

които  спомагат  за  намаляване  на  риска  от  тези 

заболявания. 

Този уред се произвежда от “Завод за изчислителна 

техника”,  на  който  сме  официални  представители  и 

ако Вашият лекар не е чувал за него или желае още 

информация по въпроса можете да му дадете нашите 

телефони.
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Маслинка, лед и мартини,

наздраве за много години!

Весели, здрави, засмени

и цяла година опиянени,

но не от домашна ракия,

а от любовна магия!!!

ЖЕЛАЕМ ВИ МНОГО ЩАСТИЕ И СПОРНА, И ЗДРАВА

2005-ТА ГОДИНА!

Представяне на ZIT 2001M
Нашият избор от това което се предлага

Изминалата година, беше доста натоварена от гледна 

точка  на  търсенето  на  касови  апарати,  най-вече 

защото на 31.12.2005 ще излязат от употреба много 

фискални устройства. Което кара производителите да 

пускат  на  пазара  нови  решения,  кои  преработени 

стари, кои доста необмислени, но ZIT 2001M изпъква, 

сред фискалните устройства, със своята гъвкавост и 

многофункционалност.

Този  апарат  спокойно  може  да  бъде  използван  на 

сергия  на  открито,  а  по  функционалност  и 

производителност  неотстъпва  на  най-големите  и 

скъпи апарати на пазара. Той се произвежда от "ЗИТ" 

ЕООД - гр. София и е наследник на апаратите "Карат" 

от Велико Търново.

Със своя безшумен и бърз термо печат (8 реда/сек.) 

той спокойно може да работи на касата в супермаркет, 

а  с  моного  добре  организираните  си  ресторантски 

функции и възможността да се свързвзва с компютър, 

електронна везна и бар-код четец, спокойно може да 

работи и в реномиран ресторант.

Сега  може  би  не  Ви  е  необходимо  цялото 

многообразие  от  функции,  които  притежава  този 

апарат,  но  при  промяна  на  дейността  или  при 

разширяването  й,  това  може  да  се  окаже  един 

далновиден избор. Не е за пренебрегване и факта, че 

лесно  можете  да  го  продадете  без  значително 

намаляване на стойността му, за разлика от другите 

предлагани стационарни или мобилни апарати.

Апарата поддържа връзка с електронна везна, бар-код 

четец, допълнителна клавиатура за бързо маркиране 

и компютър (в on-line и off-line режим), като в същото 

време заедно с вградена акумулаторна батерия тежи 

само 0,9 кг. и е с рамери 198 х 172 х 64 мм.

Можете да ни намерите на следните адреси и телефони:
 София 1574, кв. Слатина, бл. 20, вх. Е, ет. 1, ап. 131; тел./факс 02/971-35-08, 73-87-88
 Ихтиман 2050, ул. "Патриарх Евтимий" № 9А; тел. 0724/25-27
 Интернет: http://stedy.dir.bg/; E-mail: stedy@dir.bg
 Мобилни комуникации: Mtel 088/872-80-05; 088/808-03-99 и GloBul 089/912-63-48

POS системата
Как техниката може да облекчи живота Ви

Ако Ви е омръзнало да заемате всички длъжности във 

Вашата фирма! Ако се страхувате да се доверите на 

нает  персонал!  Ако  се  чудите  защо  работата  не 

намалява, а печалбите Ви - напротив! Време е да ни 

зададете въпроса "Що е POS система?".

Това  е  комбинация  от  устройства  и  програми 

отганизирани така, че да събират цялата информация 

за Вашия бизнес и да Ви я представят във вид удобен 

за четене и анализиране.

А за цените и това как да използвате по-пълноценно 

купените  вече  от  Вас  фискални  устройства 

заповядайте в офиса на "Стеди" .


