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Описание на продукта 
 

 
 

AuroraPOS е система за управление на малки търговски обекти от ново поколение, 
съчетаваща в себе си най-важните и използвани модули и функционалности, 
подсигуряващи плавното протичане на търговската дейност, както и адаптацията на бизнеса 
към технологичната среда. Благодарение на интуитивния и олекотен интерфейс, 
служителите в обекта ще извършват продажби бързо и безпроблемно, а ръководителите 
имат възможност да осъществяват контрол над отделните обекти, наличностите и парични 
средства, където и да се намират, чрез web базирания Back Office.  
 

Системата разполага с два модула: 
 

 

Front Office - Мобилно приложение, разработено за Android устройства, което 
включва всички необходими функции за осъществяване на продажбите. 
Посредством Bluetooth връзка е възможно да се управляват редица 
технически средства, като касови апарати, везни, скенери, банкови терминали 
и др.  

  

 

Back Office – Web базирана система, достъпна за управленски цели, чрез 
която се осъществява мониторинг на основни показатели, необходими за 
ефективен контрол на бизнеса. Потребителите имат възможност да въвеждат 
и редактират номенклатури, проследяват движението на паричния поток, както 
и да генерират множество справки с графично представяне. 
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Основни функционалности 

 

ПРОДАЖБИ 
Следете продажбите и общите суми за всеки вид плащане или продукт. 
История на направените продажби. 

 

АРТИКУЛИ 
Листване и делистване, управление на цени и баркодове. Следене на 
артикулни групи и търговски марки. 

 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 
Частични или пълни ревизии на стоките в търговските обекти. Наличности в 
реално време. 

 

ДОСТАВКИ 
Заприхождаване на стоки чрез сканиране на баркод или ръчен избор. 
Поддържане на документи за доставка. 

 

ДОСТАВЧИЦИ 
Следете продажбите и общите суми за всеки вид плащане или продукт. 
Регистриране на документи. 

 

ПЛАЩАНИЯ 
Интеграция с банкови терминали и фискални устройства.Приемане на всички 
видове картови плащания. 
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Регистрация и инсталация на мобилно приложение 

1. Регистрация  

  
 

Стартирайте www.aurorapos.eu и изберете връзката „Вход за клиенти“ в меню „Вход“. Изберете 
бутон „Регистрация“ и попълнете формуляра(Задължителни полета: E-mail, Телефон, Парола, 
Представляващ компанията, Име на фирма, Държава, Валута, Език, Captcha код). След успешна 
регистрация ще получите e-mail с линк за потвърждение.  
 

 
Акаунта е успешно активиран и е на Ваше разположение в следващите 30 дни. След изтичане на 

пробния период е небходимо да заплатите такса за да продължите използването на акаунта.  
В случай, че не подновите акунта си, вие ще можете да използвате мобилното приложение, но 

всички, генерирани след изтичане на пробния период, данни ще бъдат съхранявани единствено локално на 
самото устройство. 
 

2. Инсталация на мобилно приложение 

 

 
Влезте в профилът си и изберете бутон „Изтегли приложение за Android“, който можете да намерите 

в горният ляв ъгъл на всяко едно меню, а след това системен бутон “Download”/”Изтегли”. 
 

http://www.aurorapos.eu/
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Стартирайте .apk файла от мобилно устройство и потвърдете инсталацията. 
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Работа с WEB/ Back office 

1. Основни менюта 
 

 

Извеждане на справочна информация във вид на 
диаграми в реално време. 

Проследяване на извършените продажби по артикули, 
бонове и фактури. 

Редактиране на данните на фирмата и създаване на 
нови обекти, терминали(Front office) и градове. 

Въвеждане на нови стоки и услуги. 

Проследяване на доставките, въведени през мобилното 
приложение. 

Създаване на нови клиенти и доставчици. 

Създаване профили на отделните служители. 

Дефиниране на артикулни описатели, като групи, 
специални описатели, типове артикули и търговски 
марки. Дефиниране на мерни единици, ДДС групи и 
платежни средства. 

Извеждане на множество справки. 
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2. Терминали. 
Терминалът представлява отделното касово място в търговския обект. Всеки един терминал 

трябва да бъде свързан/ асоцииран с отделно мобилно устройство/ таблет. 
 

2.1. Създаване на нов терминал. 

В случай, че разполагате само с един обект, можете да пропуснете първите две стъпки. 

2.1.1. В меню „Компания“ изберете подменю „Град“ и въведете местонахождението на 
обекта. 

По подразбиране е въведен градът, посочен при регистрация. 

2.1.2. В меню „Компания“ изберете подменю „Обекти“ и въведете наименованието на 
обекта. 

По подразбиране е въведено името на фирмата. 

2.1.3.  В меню „Компания“ изберете подменю „Терминали“ и кликнете върху бутон „Нов 
терминал“, въведете посочените параметри и запишете промените. 

 
След извършване на тези стъпки, можете да асоциирате Терминалът с мобилно устройство и да 

стартирате работа с касовия модул. Тази операция може да видите в раздел „Работа с таблет/ Front 
office“.  

 
2.2. Освобождаване на терминал. 

Освобождаването на терминал е функция, достъпна 
само за такива, които са асоциирани с мобилно устройство. 

В случай, че желаете да прекъснете връзката между 
мобилното устройство и BackOffice системата, маркирайте 
бутона в долния десен ъгъл на съответния терминал, след 
което потвърдете. Приложението вече работи в локален 
режим 

• Ако продължите да работите с мобилното 
приложение, всички данни ще се пазят на 
мобилното устройство; 

• След извършване на продажба, приложението ще 
алармира, че терминалът не е свързан; 

• Ако желаете да възстановите връзката, изберете 

бутон , който ще ви върне до стартовия 
екран на приложението. Повторете стъпките 
посочени в раздел „Работа с таблет/ Front office“, 
T.2; 

• Ако изберете команда „Изтрий ВСИЧКИ данни“, от 
менюто в горния десен ъгъл на приложението, 
всички продажби ще бъдат изтрити и няма да се 
синхронизират с BackOffice/WEB модула. 
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3. Артикули. 
*За да въведете нови продукти е небходимо предварително да дефинирате мерни единици и ДДС 

група, в меню „Номенклатури“ и доставчици в меню „Контрагенти“, подменю „Доставчици“. 
В меню „Артикули“ изберете бутон „Нов - артикул“, намиращ се в горния десен ъгъл, след което ще 

зареди следният прозорец: 
 

 
 
Въведете всички задължителни параметри (отбелязани с *) и запишете. След извършване на тези 

действия продуктът е успешно добавен в менюто за избор на мобилното приложение. 
 
Системата позволява поддържане на доставна цена до третият знак след десетичната запетая. 
 
Системата предоставя възможност да 

маркирате избрани продукти като „Фаворит“ 
за да бъдат по-бързо откриваеми в менюто 
при продажба. 

 

Също така можете да избирате статуси 
на артикулите, за да предотвратите 
изтриване на продукти, които временно са 
спрени за продажба. 
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4. Служители 
 
4.1. Въвеждане на служители 

За да създадете профил на нов служител изберете меню „Служители“, 
а след това бутон „Нов-служител“, намиращ се в горния десен ъгъл. 

 
Въведете пълното име на служителя, парола и e-mail, които ще сужат за вход през мобилното 

приложение и изберете типът служител. След това запишете промените. 
Служителят е въведен и вече може да избира своя профил за вход в мобилното приложение. 

 

 

4.2. Профили 
Системата предлага 3 типа служители, в зависимост от достъпът им до отделните 

функционалности на мобилното приложение. 
 
 

Бонове Артикул Доставки Заявки Клиенти Доставчици 
Фискално 

у-во 
Справки 

Admin         
Operator         
Manager         
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Работа с таблет/ Front office 

Мобилното приложение се стартира от иконата: 

 
1. Стартиране на мобилно приложение  

При стартиране зарежда следния екран: 

 
 
Разполагате с две опции: 

 

A. Да регистрирате таблета към Вашия 
AuroraPOS акаунт; 

 

B. Да заредите Демо данни.  
  

1.1. Работа с Демо данни.  

След стартиране на мобилно приложение AuroraPOS изберете 
бутон „Демо данни“. Въведете парола: 123456 и кликнете върху бутон 
“Login”. Вече можете да тествате всички функционалности на  
мобилното приложение, без това да оказва влияние върху 
действителната информация на вашата фирма. 

 

За да се върнете към стартовия екран, изберете бутон - , 
намиращ се в горния десен ъгъл на екрана и маркирайте – „Изтрий 
ВСИЧКИ данни“. След това действие приложението ще се затвори. 
Стартирайте го отново и изберете опцията, с която искате да 
продължите.  

  
1.2. Регистриране на таблет с акаунт в www.aurorapos.eu. 
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*За да извършите тази операция е необходимо предварително да сте създали терминал в Back 
Office/ www.aurorapos.eu (Създаване на нов терминал.7стр.) 

От началния екран изберете бутон „Регистриране“. Въведете потребителското си име и парола 
и изберете бутон „Get terminals“. На екрана ще се визуализират всички свободни1 терминали. Изберете 
този, с който искате да асоциирате мобилното устройство и изберете бутон „Login“. 

 
Тази команда ще ви отведе до екран за въвеждане на парола.  

• Ако не сте създали предварително профили на отделните служители(Въвеждане на служители 
- 9стр.) използвайте паролата за вход към профила ви в www.aurorapos.eu. 

Ако сте създали потребители в BackOffice модула, изберете потребител от падащото меню и въведете 
съответната парола. 

 

 

• Изберете бутон „Login“. 
 

 

Вече можете да работите с касовия модул.  
 

• Ако сте въвели предварително 
артикулите, които предлагате, то те ще 
бъдат активни за продажба 

• Ако не сте въвели артикули, можете да 
го направите и през мобилното 
приложение.(Въвеждане на нов 
артикул. - 18стр.) 

 

  

                                                   

1 Под свободни се има предвид терминал, които не са асоциирани с мобилно устройство. 

http://www.aurorapos.eu/
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2. Интерфейс 
 

 
 

 
Изход от текущия профил. *За да се излезе от текущия профил е 
необходимо всички сметки да се приключени 

 

Системни съобщения 

 

Допълнително меню включващо: 

• Настройки – общи настройки, настройки на печатащо устройство, 
настройка на везна, настройка на ваучери; 

• Update на приложението с актуална версия; 

• „Отвори чекмеджето“ – при свързано такова, избирането на 
командата отваря касовото чекмедже; 

• „Изтрий ВСИЧКИ данни“ – изтрива всички локални данни; 

• „Shut Down“ – изключва приложението. 

 

 
Стойност на текущата сметка. 

 

Отстъпка от общата стойност на текущата сметка. Бива 2 вида: 

• Процент; 

• Сума. 

 
Канцелиране на текущата сметка. 

 
Плащане по текущата сметка. 

 
Артикули, отбелязани със звезда при въвеждане. 

 
Най-продавани артикули. 
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Последен бон. 

 
Рекапитулация за деня. 

 
Рекапитулация за деня по артикули. 

 
Свободна продажба. 

 
Сектор за търсене на артикули, ваучери и баркодове. 

 
Ваучери. 

 
Баркод скенер. 

 
Въвеждане на нов артикул. 

  
  

3. Извършване на продажба 

 

3.1. Избор на артикули 
 

3.1.1. Ръчен избор. 
От менюто с предварително въведение артикули в дясно изберете тези, които жеалаете да 

добавите към сметката. Повторно избиране на артикула добавя единица количество към сметката.  
 
3.1.2. Сканиране на артикул. 
При свързване на баркод скенер към устройството и въвеждане на баркодове за отделните 

артикули, можете да използвате функциалността по следния начин: 

• Маркирайте сектора за търсене;  

• Сканирайте баркода на артикула;  

Артикулът е добавен към сметката. Повторно сканиране добавя единица количество към 
сметката. 

 

3.1.3. Свободна продажба.  

Ако желаете да извършите продажба, която не е обвързана с конкрете артикул, въвдете сумата 
в сектора за свободна продажба и изберете бутон „PLU“. Стойността на свободната продажба е 
добавена към сметката. 

 

3.2. Промяна на количеството в текущата сметка  

• Маркирайте текущото количество на артикула в сметката. В дясно ще се появи цифрова 
клавиатура. Въведете желаното количество и потвърдете. 

• Маркирайте артикула в сметката. От двете страни на количествената стойност ще се появят 
плюс и минус, с които можете да регулирате количеството. 
 

3.3. Добавяне на отстъпка.  

• Отстъпка от общата стойност на сметката – Изберете бутон „%“, селектирайте типът отстъпка (В 
процент или сума) и въведете желаната стойност.  
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*Бутонът  добавя 100% отстъпка. 

Отстъпка от конкретен артикул – Маркирайте артикула от текущата сметка. Изберете бутон 
, селектирайте типът отстъпка (В процент или сума) и въведете желаната стойност. 

• Премахване на отстъпка – маркирайте лентата с отстъпка в текущата сметка. Изберете бутон 

. 
 

3.4. Премахване на артикули от сметката. 

Маркирайте артикулът, който искате да премахнете. Изберете бутон . 
 

3.5. Сканиране на ваучер.  

• Маркирайте сектора за търсене;  

• Сканирайте баркода на ваучера; 
 

 

3.6. Отваряне на допънителна сметка.  

В случай, че желаете да отворите допълнителна сметка преди приключване на текущата, 

изберете някоя от свободните: . След добавяне 
на артикули по дадена сметка, на мястото на изображението се визуалисира общата стойност по 
сметката.  
 

3.7. Плащане/ Приключване на текущата сметка.  

 
Отворете сметката, която искате да приключите и изберете бутон за плащане; 

3.7.1. Плащане в брой. 
• Клиентът предоставя точната сума – Изберете бутон „В брой“; 

• Клиентът не предоставя точната сума – Маркирайте сумата за плащане и въведете 
предоставената стойност на цифровата клавиатура. 

• Клиентът не предоставя точната сума – Селектирайте купюрите, предоставени от клиента. 
 
3.7.2. Плащане с карта.  

*За извършване на този тип плащане е необходимо да има свързан банков терминал към 
мобилното устройство. 

• Изберете бутон „С карта“ и извършете транзакцията на банков терминал. 



 
 

 

  

 15 

 

3.7.3. Комбинирано плащане. 
• Въведете сумата и изберете бутон за тип плащане;  

• Изберете бутон за тип плащане за остатъкът от сумата.  
 

3.7.4. Приключване на сметката.  

След приключване на плащане на екрана се визуализира разписката по сметката. При липса на 
настройки за автоматичен печат на фискален бон, е небходимо да го потвърдите от бутон „Фискален 
бон“ -> „Печат“. 

Изберете бутон „Следваща продажба“ и продължете работа. 
 

4. Издаване на фактура. 
 

 

4.1. Непосредствено след плащане. 
• Изберете бутон „Фактура“. 

• Предварително въведен контрагент - Въведете наименованието на клиента и изберете бутон 
„Търси“. 

• Нов клиент – Изберете бутон „Нов“ и въведете данните на лицето. 

• Селектирайте клиента и изберете бутон „OK“. 

• Потвърдете издаването на фактура. 
 

4.2. След приключване на продажба. 

Изберете бутон , а след това меню „Бонове“. Селектирайте продажбата, по която искате да 
издадете фактура и изберете бутон „Invoice“. 

• Предварително въведен контрагент - Въведете наименованието на клиента и изберете бутон 
„Търси“. 

• Нов клиент – Изберете бутон „Нов“ и въведете данните на лицето. 

• Селектирайте клиента и изберете бутон „OK“. 

• Потвърдете издаването на фактура. 
*След издаване на фактура бутонът „Invoice” става сив и неактивен. 

 

 Данните не са синхронизирани с Back office. 

 Данните са синхронизирани. 

 Не е издадена фактура по продажбата. 

 По продажбата е издадена фактура. 
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5. Сторно 

• Изберете бутон , а след това меню „Бонове“;  

• Селектирайте продажбата, по която искате да извършите сторно; 

• Маркирайте артикула, който искате да сторнирате; 

• При необходимост коригирайте количеството, което искате да сторнирате, чрез цифровата 
клавиатура(при маркиране на количествената стойност) или чрез бутоните плюс и минус( при 
маркиране на артикула); 

• Изберете бутон „OK“. 
*При сторниране на продажба, по която е издадена фактура, системата автоматично издава кредитно 
известие към същата. 
 

6. Доставки 

 

• Изберете бутон , а след това меню „Доставки“; 

• Изберете бутон „Нов“; 

• Изберете тип на документа: 
o Стокова разписка; 
o Фактура. 

•  Изберете доставчик: 
o Предварително въведен контрагент – Въведете наименованието на доставчика и 

изберете бутон „Търси“. 
o Нов доставчик – Изберете бутон „Нов“ и въведете данните на лицето. 

• Селектирайте доставчика и изберете бутон „OK“. 

• Изберете статус на документа; 

• Въведете параметрите на доставката; 

• Изберете артикули, чрез ръчен избор или сканиране на баркод; 

• Запишете доставката. 
 

6.1. Клониране на доставка. 
• Отворете доставка със статус „Записан“; 
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• Изберете бутон . 
 

6.2. Печат на документ за доставка. 
• Отворете документ за доставка. 

• Изберете бутон . 
 

7. Заявки. 

 

• Изберете бутон , а след това меню „Заявки“; 

• Изберете бутон „Нов“; 

• Изберете тип на заявката(Към доставчик/ Към централен офис); 

• Изберете статус на заявката(Прогнозна/ Изтрита/ Активна/ Завършена); 

• Изберете артикули, чрез ръчен избор или сканиране на баркод; 

• Запишете заявката. 
 

7.1. Бърза заявка – Автоматично са въведени артикулите продадени за деня. 
• Изберете бутон „Бърза заявка“; 

• Изберете тип на заявката(Към доставчик/ Към централен офис); 

• Изберете статус на заявката(Прогнозна/ Изтрита/ Активна/ Завършена); 

• Запишете заявката. 
 

7.2. Клониране на заявка. 
• Отворете заявка; 

• Изберете бутон . 
 

8. Артикули. 

Изберете бутон , а след това меню „Артикули“. 
 



 
 

 

  

 18 

 
 

8.1. Редактиране на артикули. 

• Изберете бутон , намиращ се пред всеки един артикул; 

• Направете желаните корекции; 

• Запишете промените. 
 
 
 
 

8.2. Въвеждане на нов артикул. 
 

• Изберете бутон „Нов“. 

• Въведете необходимите параметри. 

• Запишете промените. 
 
Артикулът е създаден. При налична връзка с интернет 
артикулът ще е наличен и в BackOffice. 
 

➢ При създаване на артикул през приложението, 
можете да добавяте изображение или да 
снимате продукта на момента с камерата на 
устройството. 
 

➢ Могат да се добавят и нови артикулни групи, 
търговски марки, описатели и доставчици, в 
момента на въвеждане, чрез избиране на 

бутон .  
 

➢ Добавянето на баркод се извършва от 
подменю „Баркодове“.  
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➢ Системата предоставя възможност за 

обвързване на отделните артикули със сериен 
номер. 

 
При въвеждане на нов артикул, изберете отметка 
„Изисква се сериен номер“. При маркиране на 
подобен артикул за добавянето му в клиентска сметка, 
системата ще изисква въвеждането на сериен номер 
или сканирането му, при наличие на баркод и скенер. 
 

 

 
9. Ваучери. 
Системата позволява създаване на ваучери с отстъпки, които да се предоставят на клиентите, при 
достигане на определена стойност на сметката. Ваучерите се генерират автоматично върху касовия 
бон с баркод, който се сканира при следваща продажба. 

• От меню  изберете „Настройки“, а след това раздел „Ваучери“. 

• Дефинирайте  
o Наименование; 
o Минимална сума за издаване на ваучер; 
o Сума на ваучера; 
o Брой дни валидност; 

• Ваучерът е създаден. 

 

Работа с billing система 

 


