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Вступ
Вітаємо Вас у Кабінеті користувача SM POS. З його допомогою Ви зможете швидко та зручно створювати,
переглядати та редагувати довідники, отримаєте доступ до необхідних звітів, будете здатні віддалено передивлятися
та змінювати конфігурацію SM POS та ще багато іншого. Ми хочемо зробити Вашу роботу з SM POS ще зручнішою та
приємнішою. Будемо щиро вдячні за відгуки та пропозиції.
Команда SM POS.

Важливо!
Для роботи з Кабінетом в SM POS має бути встановлена дійсна ліцензія.

SM POS здійснює обмін з Кабінетом згідно правил, встановлених у розділі налаштувань “Сервер”. Якщо необхідно примусово ініціювати
обмін з Кабінетом, скористуйтесь комбінацією `5%` при закритому чеку.
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Реєстрація, вхід та керування обліковим записом
Реєстрація користувача
Робота з Кабінетом можлива лише після реєстрації та створення облікового запису.
Для реєстрації відкрийте меню “Вхід” та оберіть пункт “Реєстрація”.

У формі “Реєстрація користувача” заповніть усі поля:

Email
Пароль
Ще раз
Ім’я
Прізвище
Телефон

Дійсна адреса Вашої електронної поштової скриньки
Пароль входу. Довжина паролю має бути не менше 4 символів. Радимо вигадати складний пароль
або використати запропоновоний браузером.
Повторіть ввод пароля.
Ваше їм’я. Радимо вказувати спражнє ім’я, тому що ця інформація буде використовуватись у інших
формах та листах.
Ваше прізвище. Радимо вказувати спражнє прізвище, тому що ця інформація буде
використовуватись у інших формах та листах.
Дійсний номер телефону.

Натисніть кнопку “Реєстрація”. Якщо деякі поля були заповнені некоректно, вони будуть підсвічуватись рожевим
кольором, а спливаюча підказка вкаже, що саме зроблено не так.
Якщо все зроблено вірно, буде відображено повідомлення
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Після його підтвердження на вказаний у формі реєстрації email буде надіслано листа, в якому міститься
посилання для активації Вашого облікового запису. Після того, як Ви перейдете за цим посиланням, обліковий запис
буде активовано і Ви отримаєте доступ до усіх можливостей Кабінета.

Вхід
Вхід до Кабінету виконується через меню «Вхід». У формі входу необхідно вказати адресу електронної пошти та
пароль, що були використані для реєстрації.
Якщо Ви не пам'ятаєте пароль, можна скористуватись посиланням «Я не пам'ятаю пароль». Після підтвердження
на вказану адресу (якщо вона дійсно належить зареєстрованому користувачу) надійде лист з посиланням, яке дає
можливість одноразового входу до Кабінету. Після такого входу обов'язково встановіть новий пароль у Вашому
«Профілі».

Вихід
При вході у Кабінет створюється сеанс, який є дійсним протягом декількох годин з моменту останніх дій
користувача у Кабінеті. Якщо браузер буде закрито а потім знову відкрито на сторінці Кабінету, а час сеансу ще не
сплив, вхід буде зроблено автоматично – без введення email та паролю. Це зроблено для зручності користування
Кабінетом.
З метою забезпечення неможливості входу до Кабінету у такому автоматичному режимі радимо явно
завершувати сеанс роботи за допомогою пункта «Вихід» меню «Користувач».

Редагування профіля
За допомогою пункта «Профіль» меню «Користувач» можна змінити інформацію (крім адреси електронної
пошти), що була вказана при реєстрації.
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Головне меню та меню “Користувач”
Кабінет має адаптивний інтерфейс, який змінюється в залежності від розміру окна браузера.
Звичайно головне меню розташоване у лівого краю вікна браузера. Посилання для доступу до меню
«Користувач» розташоване у верхній частині головного меню і має вигляд стилізованого портрета зеленого кольору.

Пункти меню відображаються або у вигляді піктограм та тексту, або лише у вигляді піктограм. Керувати цим
можна за допомогою елемента < (перейти у режим «Тільки піктограми») та > (перейти у режим «Піктограми та
текст»).
Якщо ширина вікна браузера зменшується, вигляд Кабінету дещо змінюється.

Тепер посилання на меню «Користувач» знаходиться у верхньому правому кутку вікна, а зліва від нього
знаходиться піктограма-посилання, що відображає головне меню.

7

© AVB 2021-2022

Кабінет користувача SM POS

Редакція 1.2.2

Стан SM POS
Пункт головного меню “Стан SMPOS” дає змогу переглядати стан підключених до Кабінету екземплярів SM POS
(пристроїв).
На панелі інструментів розташовані кнопки можливих дій.
Таблична частина містить інформацію про стан пристроїв. Детальний опис роботи з таблицями наведено у розділі
Робота з таблицями.
У навігаторі відображається номер поточного запису у таблиці, кількість відображених у таблиці записів та
признак (*) використання відфільтрованого набору записів.
Контекстне меню, яке відображається при натисканні правої кнопки миші або «довгому» кліку на пристрої з
тачскріном, надає швидкий доступ до дій з пристроями у списку.
Перехід до звітів
пристрою

Перехід до конфігурування
пристрою
Панель інструментів

Навігатор
Пошук у
списку

Фільтр
записів

Експорт списку
ліцензій

Інформація про стан
Кожен рядок таблиці містить інформацію про стан одного пристрою.
Якщо з останнього сеансу зв’язку пристрою з Кабінетом минуло більше 3 годин, текст відображається сірим
кольором.
Якщо необхідно привернути увагу до стану пристрою, у стовпці “Увага” відображається знак
, а відповідне
поле (поля) – червоним кольором.
Контролюються наступні параметри:
Час пристрою. Увага привертається, якщо він відрізняється більше ніж на 55 хвилин від часу серверу Кабінету.
Тривалість фіскальної зміни. Увага привертається, якщо зміна триває більш ніж 22 години.
Час у оффлайні. Увага привертається, якщо час безперервної роботи в оффлайні перевищує 24 години.
Загальний час у оффлайні. Увага привертається, якщо загальний час роботи в оффлайні у поточному місяці
перевищує 144 години.
Термін дії сертифікату. Увага привертається, якщо термін дії сертифікату спливає через 15 або менше діб.
Термін дії ліцензії. Увага привертається, якщо термін дії ліцензії спливає через 7 або менше діб.
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Робота з довідниками та звітами SM POS
Пункт головного меню “Дані SM POS” дає змогу переглядати та редагувати довідники SM POS, а також
отримувати звіти.

Довідник товарів
Розділ «Товари» призначений для перегляду та редагування довідника товарів.
Розділ обирається у заголовку розділу. У цьому ж заголовку обирається торгівельна мережа та секція (підрозділ).
На панелі інструментів розташовано навігатор та кнопки можливих дій.
Зліва розташоване дерево каталогів, яке дає можливість швидкої навігації по довіднику.
Список товарів відображається у вигляді таблиці. Детальний опис роботи з таблицями наведено у розділі Робота
з таблицями.
У навігаторі відображається номер поточного запису у таблиці, кількість відображених у таблиці записів та
признак (*) використання відфільтрованого набору записів.
Контекстне меню, яке відображається при натисканні правої кнопки миші або «довгому» кліку на пристрої з
тачскріном, надає швидкий доступ до дій з довідником.
Вибір торгівельної мережі

Вибір розділу

Вибір секції
Імпорт

Зберегти на сервері
Експорт

Заголовок розділу
Панель інструментів

Імпорт цін та кількості
Фільтр
Навігатор
Створення нового
товару

Пошук
Видалити товар(и)
Контекстне меню
Копіювати товар(и)
Редагування товару
Дерево каталогів

Таблиця зі списком товарів
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Створення нового товару
Для створення нового товару необхідно скористатися кнопкою
панелі інструментів або відповідним
пунктом контекстного меню. При цьому відкривається панель “Параметри товару/послуги”.

Каталог
Ознака, чи є це описом каталога, а не товара. Каталоги допомагають створити деревовидну структуру довідника
та спростити ручний вибір товарів при продажах у SM POS.

Елемент накладної
Ознака, чи э товар елементом накладной. Товари у накладной повинні мати однаковий штрихкод (штрихкод
накладной). При скануванні чи ручному введенні такого штрихкоду у чек будуть додані всі товари, що мають такий
штрихкод та ознаку “Елемент накладної” у наявній кількості.

Код
Код товару (артикулу). Має бути унікальним у межах довідника. Може мати значення від 1 до 999999. При
створенні товару Кабінет автоматично запропонує найменше унікальне значення. Можна використати
запропоноване значення або ввести своє.

Штрихкод
Штрихкод товару. Може бути або реальним штрихкодом, або кодом швидкого набору (числа від 1 до 999), або
штрихкодом накладной. Якщо це код швидкого набору, впевніться у тому, що він не співпадає з кодом артикулу
іншого товару.
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Товари, які мають код або штрихкод, що дорівнює 10, 11, 12, 13, 14, відображаються на кнопках швидкого вибору
SM POS. Гарною ідеєю буде структурувати довідник за допомогою каталогів та встановити значення 10-14 для
елементів дерева вищого рівня. Це дуже спростить ручний вибір/пошук товарів (у разі відсутності або пошкодженні
штрихкоду) та буде незамінним у разі продажу послуг.

Назва
Назва товару/послуги.

Ціна
Звичайна ціна товару/послуги. Значення 0 означає вільну ціну, тобто під час продажу такого товару буде запитано
його ціну.

Кількість
Наявна кількість товару. Для послуг можна встановити будь-яке значення. Якщо виконати у SM POS відповідні
налаштування, можна заблокувати можливість продажу товарів понад наявну кількість. Такий контроль буде
працювати навіть у разі, коли декілька екземплярів SM POS віднесені до однієї секції (підрозділу).

Відділ
Відділ, до якого віднесено товар. Використовується для об'єднання товарів у групи. Також, у випадку
використання автоматичного розділу чека, парні та непарні номери відділу визначають номер підчеку. Відділи 13,
14, 15 та 16 мають особливе призначення та використовуються для ознаки належності товару до акцизних та тари.

Податок
Літера податкової групи, до якої віднесено товар.

Ваговий
Ознака подільності товару. Якщо виконати у SM POS відповідні налаштування, можна заблокувати можливість
продажу неподільних товарів у кількості, що не є цілою. Також, у випадку, коли SM POS використовується разом з
вагами, при продажі вагових товарів на ваги буде відправлена ціна та з них буде зчитана вага товару.

УКТЗЕД
Код УКТЗЕД товару.

У каталозі
Каталог, до якого віднесено товар.

Додатковий штрихкод
Додатковий штрихкод товару. На відміну від основного штрихкоду, може містити, окрім цифр, ще й літери.

Зображення товару
Зображення товару/каталогу, що буде відображатися на кнопках швидкого вибору/вибору у каталозі.

Код тари
Код тари. Якщо для товару задано код тари, то при його продажу товарна позиція у чеку буде виглядати як
продаж пари – самого товару та тари. При цьому ціну товару буде зменшено на ціну тари.

Дата1, Дата2, Парам3, Парам4
Додаткові характеристики товару, які використовуються при друку етикеток (якщо принтер етикеток
використовується разом з SM POS).

Дисконтні знижки
Відсоткові значення знижок для 8 груп знижок. Детальніше про карти та групи знижок див. у «Керівництві
користувача SM POS”.

Додаткові ціни
Додаткові ціни товару, шо починають діяти у разі досягнення порогового значення кількості товару у чеку.
Порада. Якщо для товару необхідно мати ціну 0, встановіть порогову кількість 1 та додаткову ціну 0.
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Редагування опису товару
Для редагування опису товару необхідно скористатися кнопкою
панелі інструментів, відповідним пунктом
контекстного меню або подвійним кліком на відповідному товарі. При цьому відкривається панель “Параметри
товару/послуги”, яка описана у розділі Створення нового товару.
Увага! Код товара – це його унікальний ідентифікатор. Не змінюйте його без крайньої потреби. Якщо його
буде змінено, інформація по цьому товару у розділі “Звіти” може виглядати некоректно.

Групове редагування опису товару
Для групового редагування опису декількох товарів необхідно спочатку відмітити їх за допомогою селектору
записів (див. Робота з таблицями), після чого скористатися кнопкою
панелі інструментів, відповідним пунктом
контекстного меню або подвійним кліком на будь-якому товарі. При цьому відкривається панель “Параметри
товару/послуги”, яка описана у розділі Створення нового товару.
Поля, які мають різне значення для обраних товарів, будуть відображатись як “…” або блідим кольором у випадку
прапорців “Каталог”, “Елемент накладної” та “Ваговий”.
У разі підтвердження групової зміни параметрів кнопкою “Зберегти” будуть змінені лише ті поля, для яких були
встановлені нові значення.

Створення копії товару
Для створення копії одного чи декількох товарів необхідно скористатися кнопкою
панелі інструментів або
відповідним пунктом контекстного меню. Якщо необхідно скопіювати не поточний товар, а декілька, спочатку
оберіть їх за допогою селектору записів (перший стовпець зліва).

Видалення товару
Для видалення одного чи декількох товарів необхідно скористатися кнопкою
панелі інструментів або
відповідним пунктом контекстного меню. Якщо необхідно видалити не поточний товар, а декілька, спочатку оберіть
їх за допогою селектору записів (перший стовпець зліва).
Увага! Не видаляйте товари без крайньої потреби. Інформація по видаленому товару у розділі “Звіти”
може виглядати некоректно.

Пошук та фільтр
Для пошуку або фільтрації за крітерієм необхідно скористатися кнопками
відповідним пунктом контекстного меню. Детальніше див. розділ Пошук та фільтрація.

панелі інструментів або

Імпорт цін та кількості
Для імпорту цін та/або кількості товарів скористайтесь кнопкою
формат файлу, який планується імпортувати. Після цього оберіть сам файл.

панелі інструментів та оберіть у списку

Формати файлів, що підтримуються

JSON
Довідник цін та кількості у вигляді JSON-структури.
Приклад:
[

{"code":29,"price":4600,"count":89000},
{"code":30,"price":0,"count":9000},
{"code":31,"price":3800,"count":17000},
{"code":32,"count":15000},
{"code":34,"price":3800}]
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XML
Довідник цін та кількості у вигляді XML-документа.
Приклад:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<data>
<goods code="29" price="4700"></goods>
<goods code="30" price="1234" count="19000"></goods>
<goods code="31" price="3900" count="43000"></goods>
<goods code="32" price="4100" count="31000"></goods>
<goods code="34" price="4200"></goods>
</data>

CSV
Файл у вигляді текстових строк, кожна з яких відповідає одному запису та містить поля, розділені символом “;“
або “,“. Найчастіше використовується для обміну з електронними таблицями, наприклад, Excel.
Обов’язковим є лише перше поле, яке містить код товару. Поля йдуть у наступному порядку:
Код, Ціна (у копійках), Кількість (у тисячних).
Приклад:
29;4500;34000
30;;10000
31;4200;
34;2700;12000

Імпорт довідника
Для імпорту довідника товарів скористайтесь кнопкою
панелі інструментів та оберіть у списку формат
файлу, який планується імпортувати. Після цього оберіть сам файл.
Формати файлів, що підтримуються

PGL
Бінарний файл даних у внутрішньому форматі SM POS. Використовуйте його, коли необхідно створити
копію довідника, що був раніш експортований.
JSON
Довідник у вигляді JSON-структури. Може бути створений будь-якою сучасною програмою обліку.
XML
Довідник у вигляді XML-документа. Може бути створений будь-якою сучасною програмою обліку.
CSV
Файл у вигляді текстових строк, кожна з яких відповідає одному запису та містить поля опису товару, розділені
символом “;“ або “,“. Найчастіше використовується для обміну з електронними таблицями, наприклад, Excel.
Обов’язковими є лише перші 7 полів. Пусті поля наприкінці строки можна не вказувати.
Поля йдуть у наступному порядку:
Код, Штрихкод, Ціна (у копійках), Кількість (у тисячних), Назва (строка у лапках), Ваговий (0-ні,1-так), Податок
(0-А,1-Б,..), Відділ (0-перший, 1-другий, …), ДодФлаги, ДодШтрихкод (строка у лапках), УКТЗЕД (строка у лапках),
Дата1 (строка у лапках “дд.мм.рр”), Дата2 (строка у лапках “дд.мм.рр”), Тара (код), Каталог (код), Параметр3,
Параметр4, 8 значень ДискЗнижка (у 0.01%), 8 значень ПорогКількість (у тисячних), 8 значень ДодЦіна (у копійках).
Приклад:
29;4823063112840;4500;50000;"Сік Апельсин Сандора 0,95л";1;0;1;0;"";"";"01.02.03";"";38;17;0;0;100;100;200;300;;;700;;5000;;;;;;;;3500
30;4823063112987;0;-8000;"Нектар Вишневий Сандора 0,95л";0;1;1;0;"";"";"";"";0;17;0;1
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Експорт довідника
Для експорту довідника товарів скористайтесь кнопкою
панелі інструментів та оберіть у списку формат
файлу, у який планується експортувати довідник. Після цього оберіть каталог та файл, в якому буде збережено
інформацію.
Формати файлів, що підтримуються – ті ж самі, що й у разі імпорту.

Збереження довідника на сервері
Для того, щоб будь-які зміни, що зроблені у довіднику товарів, вступили в дію, їх необхідно зберегти на сервері.
Для цього скористайтесь кнопкою

панелі інструментів або відповідним пунктом контекстного меню.

Інформація про кількість та продажі товарів
Кількість товару, яка відображається у таблиці, не враховує продажі поточної та необроблених робочих змін по
всіх екземплярах SM POS, що віднесені до обраної секції. Після обробки протоколів змін (яка, у разі невикористання
облікової системи, виконується автоматично після закриття зміни) кількість коригується з урахуванням
продажів/повернень товарів в оброблених змінах.
Продажі товарів, які відображаються у таблиці, враховують усі продажі/повернення, які зроблені у поточній та
необроблених робочих змін по всіх екземплярах SM POS, що віднесені до обраної секції. Після обробки протоколів
змін (яка, у разі невикористання облікової системи, виконується автоматично після закриття зміни), ці
продажі/повернення будуть враховані у кількості товарів.
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Звіти
Розділ «Звіти» призначений для перегляду звітів про роботу SM POS.
Розділ обирається у заголовку розділу. У цьому ж заголовку обирається торгівельна мережа та екземпляр SM
POS.
На панелі інструментів розташовано поле зі списком для вибору типу звіту та кнопки можливих дій.
Зліва розташована панель, яка містить селектор періоду та список протоколів (змін).
Увага! Слід розрізняти протокол (зміну) SM POS та фіскальну зміну ПРРО/РРО. Протокол SM POS починається з
будь-якої дії у програмі, що зроблена після закриття попередньої зміни (наприклад, вхід/вихід з програми,
реєстрація касира, редагування довідника, конфігурування, …). Початок зміни SM POS не призводить до відкриття
фіскальної зміни ПРРО/РРО. Фіскальна зміна ПРРО/РРО починається тільки зі службової операції внесення/видачі
готівки або з чеку продажу/повернення. Якщо фіскальна зміна ПРРО/РРО не починалася, індикатори початку та кінця
зміни SM POS відображаються сірим кольором та замість часу початку фіскальної зміни вказується “не фіскальна”. У
іншому випадку відображається індикатор фіскальної зміни та час її початку.
Вибір торгівельної мережі

Вибір розділу

Вибір екземпляру SM POS

Заголовок розділу
Панель інструментів
Період часу
Вибір типу звіту
Індикатор фіскальної
зміни ПРРО/РРО

Список протоколів
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X/Z-звіт
Звіт містить підсумки обраної зміни. Для поточної зміни це – X-звіт (нефіскальний, містить поточну інформацію),
для інших змін - Z-звіт (копія фіскального денного звіту).
Якщо в SM POS використовується розділ чеку, звіт містить як загальні підсумки, так й підсумки по кожному
принтеру окремо.

Звіт містить його номер, дату/час початку та кінця зміни (у випадку X-звіту дата/час кінця не визначені), дату/час
встановлення ставок податкових груп, які діяли під час зміни, а також ставки податку та акцизу для податкових груп,
по яких були ненульові обороти у зміні.
Далі йдуть блоки підсумків по операціях продажу та повернення. Якщо продажів або повернень не було,
відповідний блок підсумків відсутній.
Блок кожного типу містить:
- суму по кожному виду оплати (готівка, картка і т.д.);
- кількість чеків цього типу;
- обороти по податкових групах та суми податків/акцизу;
- обороти по відділах.
Завершується звіт інформацією про суму готівки у сейфі на кінець зміни (поточну для X-звіту), суми та кількість
службових операцій внесення/вилучення готівки.

16

© AVB 2021-2022

Кабінет користувача SM POS

Редакція 1.2.2

Експорт звіту
Для експорту звіту скористайтесь кнопкою
панелі інструментів та оберіть у списку формат файлу, у який
планується експортувати звіт. Після цього оберіть каталог та файл, в якому буде збережено інформацію.
Формати файлів, що підтримуються

XML
Звіт у вигляді XML-документа.
JSON
Звіт у вигляді JSON-структури.
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Звіт за період
Звіт містить підсумки за всіма змінами обраного періоду.

Інформація у періодичному звіті структурована аналогічно X/Z-звіту за виключенням того, що вказується діапазон
чеків та дат, по яких він сформований.
Якщо у обраному періоді параметри податкових груп змінювались, звіт буде розбитий на розділи (діапазони),
кожний з яких містить інформацію по змінах з співпадаючими значеннями описів податкових груп.

Експорт звіту
Для експорту звіту скористайтесь кнопкою
панелі інструментів та оберіть у списку формат файлу, у який
планується експортувати звіт. Після цього оберіть каталог та файл, в якому буде збережено інформацію.
Формати файлів, що підтримуються

XML
Звіт у вигляді XML-документа.
JSON
Звіт у вигляді JSON-структури.
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Звіт по продажах
Звіт містить підсумки продажів/повернень по обраній зміні у розрізі товарів.
У панелі інструментів розташовано поле зі списком для вибору принтера (всі, перший чи другий), навігатор,
кнопки пошуку, фільтра та експорту.
Список товарів відображається у вигляді таблиці. Детальний опис роботи з таблицями наведено у розділі Робота
з таблицями. У нижній частині таблиці містяться підсумки по записах, які відмічені за допомогою селектора.
У навігаторі відображається номер поточного запису у таблиці, кількість відображених у таблиці записів та
признак (*) використання відфільтрованого набору записів.
Контекстне меню, яке відображається при натисканні правої кнопки миші або «довгому» кліку на пристрої з
тачскріном, надає швидкий доступ до пошуку та фільтра.
Тип звіту

Вибір принтеру

Навігатор

Пошук

Фільтр

Експорт

Панель інструментів

Селектор усіх записів

Селектор запису
Підсумки

Пошук та фільтр
Для пошуку або фільтрації за крітерієм необхідно скористатися кнопками
відповідним пунктом контекстного меню. Детальніше див. розділ Пошук та фільтрація.

панелі інструментів або

Експорт звіту
Для експорту звіту скористайтесь кнопкою
панелі інструментів та оберіть у списку формат файлу, у який
планується експортувати звіт. Після цього оберіть каталог та файл, в якому буде збережено інформацію.
Формати файлів, що підтримуються

XML
Звіт у вигляді XML-документа.
JSON
Звіт у вигляді JSON-структури.
CSV
Файл у вигляді текстових строк, кожна з яких відповідає одному запису та містить поля, розділені
символом “;“. Найчастіше використовується для обміну з електронними таблицями, наприклад, Excel.
Поля йдуть у наступному порядку:
Код, Назва (строка у лапках), Каталог (строка у лапках), Податок (0-А, 1-Б, ...), Відділ (0-перший, 1-другий, …),
Кількість продажів (у тисячних), Сума продажів (у копійках), Знижка продажів (у копійках), Кількість повернень (у
тисячних), Сума повернень (у копійках), Знижка повернень (у копійках), Кількість загалом (у тисячних), Сума загалом
(у копійках), Знижка загалом (у копійках).
Приклад:
"29";"Сік Апельсин Сандора 0,95л";"Безалкогольные";0;0;79000;307593;2207;1000;4140;460;78000;303453;1747;
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Звіт по продажах за період
Звіт містить підсумки продажів/повернень за всіма змінами обраного періоду.
У всьому іншому аналогічний звіту по продажах за зміну.
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Чеки
Цей тип звіту дає можливість переглядати чеки зміни.
У правій частині розташовано список чеків зміни. Чеки продажу відображаються звичайним кольором, чеки
повернення – червоним.
Зміст чеку відображається зліва.
Чек можна переглядати у 2 режимах – графічному (у вигляді друкованого чеку за виключенням деяких деталей)
та у вигляді протоколу.
Чек у графічному вигляді має посилання для його перевірки у сервісі перегляду чеків ДПС.
Перегляд чеку у вигляді протоколу може бути корисним у разі, коли необхідно передивитися дії касира/продавця
при його формуванні. Наприклад, побачити відмови від якихось товарних позицій.
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Протокол
Цей тип звіту дає можливість переглядати протокол зміни. Протокол містить інформацію про дії касира, операції
та службову інформацію, яка може бути корисна для аналізу нештатних ситуацій.
Протокол можна переглядати у 3 режимах – стисло, деталі та повний.

Стисло
Це основний режим перегляду. У ньому відображаються лише дії касира та виконані операції. Його зручно
використовувати для пошуку ризикових або незвичних дій касира – відмови, завеликий час формування чеку та інше.

Деталі
Деталізація будь-яких дій у SM POS. Розширений варіант режиму «Стисло».

Повний
Повний варіант протоколу, в якому до інформації, що відображається у режимі «Повний», додаються діагностичні
записи.
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Конфігурування SM POS
Пункт головного меню “Конфігурування SMPOS” дає змогу переглядати та редагувати конфігураційні профілі SM
POS.
У заголовку обирається торгівельна мережа.
Зліва розташована панель пристроїв та профілів, які відображаються у вигляді дерева.
На панелі інструментів розташовано поле зі списком розділів профіля та кнопки можливих дій.
У панелі налаштувань відображаються налаштування обраного розділу профіля.
Вибір торгівельної мережі
Створити профіль

Копіювати профіль
Імпорт профіля

Зберегти на сервері

Панель інструментів
Розділ профіля
Пристрій
Профіль

Експорт профіля

Панель пристроїв та
профілів

Панель налаштувань

Розділи та налаштування повністю повторюють зміст екрана “Налаштування” при роботі з SM POS у
інтерактивному режимі, за одним виключенням:
Увага! Пароль до особистого ключа встановлюється лише у інтерактивному режимі роботи з SM POS.
Особистий ключ при необхідності може бути надісланий до SM POS у шифрованому контейнері.
Шифрування виконується за алгоритмом AES безпосередньо у браузері з використанням вказаного Вами
паролю. Пароль ніде не зберігається та нікуди не надсилається. Цей пароль потрібно буде ввести у вікні запиту,
яке відобразиться у SM POS, для розшифрування контейнеру.
Увага! Не використовуйте пароль ключа у якості паролю контейнера!
Ці умови забезпечують виконання п. 2 статті 12 Закона України «Про електронні довірчі послуги» щодо
неможливості доступу інших осіб до Вашого особистого ключа.
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Що таке профіль
Профіль – це сукупність налаштувань застосунку SM POS. У SM POS завжди існує головний профіль з ім’ям
`#main#`. За бажанням можна увімкнути режим “Декілька профілів”. Для цього необхідно скористатися відповідним
перемикачем у розділі “Інтерфейс” налаштувань SM POS. Кожен додатковий профіль – це окремий набір
налаштувань SM POS.
Увага! Перемикач “Декілька профілів” відображається тільки у головному профілі.
Якщо увімкнено режим “Декілька профілів”, то при старті SM POS пропонується обрати необхідний, після чого
дані профіля використовуються у якості поточних налаштувань SM POS.
Фактично, кожен профіль створює окрему “копію” SM POS – з власними налаштуваннями, ПРРО, довідниками,
протоколами (звітами), ліцензією.
Навіщо це потрібно? Наприклад, у разі, коли декілька незалежних ФОПів хочуть використовувати 1 пристрій зі
встановленним SM POS. Для кожного ФОПа створюється профіль з власним ПРРО та іншими налаштуваннями. У
налаштуваннях кожному ФОПу призначається власна секція (підрозділ). Крім того, при необхідності у Кабінеті з
допомогою Адміністрування можна встановити права доступу таким чином, що кожен ФОП зможе редагувати та
переглядати тільки власні довідники та протоколи змін.
Зверніть увагу – неможливо видалити існуючий профіль.

Створення профіля
Для створення нового профілю скористайтесь кнопкою
панелі інструментів. Необхідно задати ім’я профіля,
яке повинно містити тільки латинські букви та цифри, або спеціальне значення `#main#` для головного профіля.
Після цього буде створено новий профіль з налаштуваннями “за замовчуванням”.

Копіювання профіля
Для створення копії профілю скористайтесь кнопкою
панелі інструментів. Необхідно задати ім’я профіля,
яке повинно містити тільки латинські букви та цифри.
Після цього буде створено новий профіль з копією налаштуваннь.

Імпорт профіля
Для імпорту налаштувань скористайтесь кнопкою
панелі інструментів та оберіть у списку формат файлу,
який планується імпортувати. Вкажіть ім’я профілю (за замовчуванням буде запропоновано виконати імпорт
налаштувань у поточний профіль.
Після цього оберіть сам файл.
Увага! У разі імпорту відбувається автоматичне збереження усіх налаштувань на сервері.
Формати файлів, що підтримуються

CFG
XML-файл, що містить налаштування SM POS. Використовуйте його, коли необхідно створити копію
налаштувань, що були раніше експортовані.
JSON
JSON -файл, що містить налаштування SM POS.

Експорт профіля
Для експорту профілю скористайтесь кнопкою
панелі інструментів та оберіть у списку формат файлу, у
який планується експортувати налаштування. Після цього оберіть каталог та файл, в якому буде збережено
інформацію.
Формати файлів, що підтримуються – ті ж самі, що й у разі імпорту.
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Збереження налаштувань на сервері
Для того, щоб будь-які зміни, що зроблені у налаштуваннях, вступили в дію, їх необхідно зберегти на сервері. Для
цього скористайтесь кнопкою

панелі інструментів.

Важлива інформація! SM POS здійснює обмін з Кабінетом згідно правил, встановлених у розділі налаштувань
“Сервер”. Якщо необхідно примусово ініціювати обмін з Кабінетом, скористуйтесь комбінацією `5%` при закритому
чеку. Для того, щоб налаштування, завантажені у SM POS, почали діяти, необхідно виконати перезапуск застосунку.
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Адміністрування
Пункт головного меню “Адміністрування” дає змогу переглядати та редагувати список торгівельних мереж, секцій
(підрозділів), підключених до Кабінету екземплярів SM POS, а також керувати правами доступу користувачів Кабінету
до цих ресурсів.
Зліва розташована панель мереж, секцій та пристроїв, які відображаються у вигляді дерева.
На панелі інструментів розташовані кнопки можливих дій.
У панелі налаштувань об’єкта відображаються налаштування обраного елемента (мережі, секції або пристрою).
Додати мережу

Додати секцію

Додати пристрій

Видалити обраний елемент

Панель інструментів
Зберегти на сервері
Панель налаштувань об’єкта

Панель налаштувань дозволів
Панель мереж

Редагувати дозволи

Додати дозволи

Видалити дозволи

У найпростішому випадку мережа може складатися лише з однієї секції та одного пристрою (екземпляра) SM
POS. А великі мережі можуть містити десятки та сотні секцій та пристроїв. Незалежно від розміру мережі, керування
та адміністрування нею однакове та досить нескладне.
Екземпляри SM POS, для яких встановлено однакову секцію, мають спільний довідник товарів та залишки.
Кожен екземпляр SM POS має власні протоколи змін.
Мережа має унікальний (у межах Кабінету) ідентифікатор (ім’я, що складається з цифр) – UID.
Для роботи з Кабінетом у розділі «Сервер» налаштувань SM POS у інтерактивному режимі (тобто на самому
Android-пристрої) необхідно обрати відповідний тип серверу, вказати ім'я пристрою (має бути унікальним у межах
мережі), UID мережі, секцію та пароль.
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Мережа
Створення
Для створення мережі скористуйтесь кнопкою
“Додати мережу” панелі інструментів. Буде створена нова
мережа, в якій поки що немає ані секцій, ані пристроїв, ані UID. Залиште запропоновану назву або вкажіть власну.
Назва мережі повинна бути унікальною. Збережіть налаштування на сервері відповідною кнопкою панелі
інструментів. Під час першого збереження мережі сервер створить її UID та додасть Вам дозвіл з повними правами
доступу.

Налаштування
Для мережі можна налаштовувати її назву та дозволи.

Права доступу
При створенні мережі сервер автоматично додає Вам дозвіл з повними правами доступу. Якщо працювати з
мережею у Кабінеті будете тільки Ви, ніяких додаткових налаштувань дозволів виконувати не потрібно.
У іншому випадку скористайтесь наступною інформацією.
Ви можете надати дозвіл з правами доступу до Вашої мережі будь-якому іншому користувачу Кабінета.
Для цього скористуйтесь кнопкою

“Додати дозволи”.

Email користувача
Необхідно вказати email зареєстрованого користувача Кабінету.
Адміністратор
Якщо цей флаг встановлено, користувач, якому надано дозвіл, зможе виконувати Адміністрування мережі, тобто
отримає тіж самі можливості, що й Ви.
Увага! Не надавайте прав Адміністратора мережі будь-кому без крайньої потреби. Якщо потрібно
надати права Адміністрування лише для окремих секцій (підрозділів) або екземплярів SM POS, зробіть це для
відповідних об'єктів.
Дозволені дії
Повний доступ до усіх секцій
Якщо цей флаг встановлено, користувач має права на перегляд та редагування довідників усіх секцій мережі.
У разі, коли потрібно надати певний доступ лише до окремих секцій (або обмежити доступ лише переглядом),
налаштуйте необхідні права доступа лише для відповідних об'єктів.
Повний доступ до усіх пристроїв
Якщо цей флаг встановлено, користувач має права на перегляд інформації, конфігурування та доступ до
протоколів усіх пристроїв (екземплярів SM POS) мережі.
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У разі, коли потрібно надати певний доступ лише до окремих пристроїв (або обмежити доступ лише, наприклад,
конфігуруванням), налаштуйте необхідні права доступа лише для відповідних об'єктів.
Для редагування раніше наданних дозволів скористайтесь кнопкою
Видалити раніше надані дозволи можна за допомогою кнопки
видаліть дозволи, надані особисто Вам.

“Редагувати дозволи”.
”Видалити дозволи”. Будьте уважні – не

Видалення мережі
Для видалення мережі необхідно скористатися кнопкою “Видалити об’єкт” панелі інструментів.

Увага! Видалення мережі видалить також усі секції та пристрої, а також усі дані
(довідники та протоколи), що з ними пов’язані. Ця операція є незворотньою!
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Секція
Створення
Для створення секції оберіть мережу у панелі мереж, після чого скористуйтесь кнопкою
“Додати секцію”
панелі інструментів. Буде створена нова секція. Залиште запропоновану назву або вкажіть власну. Назва секції
повинна мати довжину до 8 символів. Дозволено використання лише латинських літер, цифр да символу ‘_’.

Налаштування
Для секції можна налаштовувати її назву та дозволи.

Права доступу
При створенні мережі сервер автоматично додає Вам дозвіл з повними правами доступу до усіх секцій. Якщо
працювати з секцією у Кабінеті будете тільки Ви, ніяких додаткових налаштувань дозволів виконувати не потрібно.
У іншому випадку скористайтесь наступною інформацією.
Ви можете надати дозвіл з правами доступу до Вашої секції будь-якому іншому користувачу Кабінета.
Для цього скористуйтесь кнопкою

“Додати дозволи”.

Email користувача
Необхідно вказати email зареєстрованого користувача Кабінету.
Адміністратор
Якщо цей флаг встановлено, користувач, якому надано дозвіл, зможе виконувати Адміністрування секції, тобто
отримає тіж самі можливості, що й Ви.
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Увага! Не надавайте прав Адміністратора секції будь-кому без крайньої потреби. У більшості випадків
достатньо надати дозвіл на перегляд та зміну довідника.
Дозволені дії
Перегляд довідника
Якщо цей флаг встановлено, користувач має права на перегляд довідника секції. Якщо Ви плануєте надати
користувачу права на перегляд протоколів пристрою, рекомендується також дозволити перегляд довідника. Якщо
цього не зробити, інформація, зокрема, про назву товара у всіх звітах буде недоступною.
Зміна довідника
Якщо цей флаг встановлено, користувач має права на зміну (редагування) довідника. Якщо цей флаг встановлено,
необхідно також встановити флаг «Перегляд довідника».
Для редагування раніше наданних дозволів скористайтесь кнопкою
Видалити раніше надані дозволи можна за допомогою кнопки
видаліть дозволи, надані особисто Вам.

“Редагувати дозволи”.
”Видалити дозволи”. Будьте уважні – не

Видалення секції
Для видалення секції необхідно скористатися кнопкою “Видалити об’єкт” панелі інструментів.

Увага! Видалення секції видалить також усі дані (довідники), що з нею пов’язані. Ця
операція є незворотньою!
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Пристрій
Створення
Для створення пристрою оберіть мережу у панелі мереж, після чого скористуйтесь кнопкою
“Додати
пристрій” панелі інструментів. Буде створено новий пристрій. Залиште запропоновану назву або вкажіть власну.
Назва пристрою повинна мати довжину до 64 символів. Дозволено використання лише латинських літер, цифр та
символу ‘_’.

Налаштування
Для пристрою можна налаштовувати його назву, пароль та дозволи. Назва та пароль пристрою, що налаштовані у
Кабінеті, повинні співпадати з назвою та паролем, які встановлені у самому SM POS.

Права доступу
При створенні мережі сервер автоматично надає Вам дозвіл з повними правами доступу до усіх пристроїв. Якщо
працювати з пристроєм у Кабінеті будете тільки Ви, ніяких додаткових налаштувань дозволів виконувати не
потрібно.
У іншому випадку скористайтесь наступною інформацією.
Ви можете надати дозвіл з правами доступу до Вашого пристрою будь-якому іншому користувачу Кабінета.
Для цього скористуйтесь кнопкою

“Додати дозволи”.
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Email користувача
Необхідно вказати email зареєстрованого користувача Кабінету.
Адміністратор
Якщо цей флаг встановлено, користувач, якому надано дозвіл, зможе виконувати Адміністрування пристрою,
тобто отримає тіж самі можливості, що й Ви.
Увага! Не надавайте прав Адміністратора пристрою будь-кому без крайньої потреби. У більшості
випадків достатньо надати дозвіл на перегляд інформації та конфігурування або доступ до протоколів.
Дозволені дії
Перегляд інфрмації
Якщо цей флаг встановлено, користувач має права на перегляд загальної інформації про пристрій.
Конфігурування
Якщо цей флаг встановлено, користувач має права на перегляд та зміну конфігурації пристрою.
Доступ до протоколів
Якщо цей флаг встановлено, користувач має права на перегляд протоколів (звітів) пристрою.
Для редагування раніше наданних дозволів скористайтесь кнопкою
Видалити раніше надані дозволи можна за допомогою кнопки
видаліть дозволи, надані особисто Вам.

“Редагувати дозволи”.
”Видалити дозволи”. Будьте уважні – не

Видалення пристрою
Для видалення пристрою необхідно скористатися кнопкою “Видалити об’єкт” панелі інструментів.

Увага! Видалення пристрою видалить також усі дані (протоколи змін), що з ним пов’язані.
Ця операція є незворотньою!

Збереження адміністративних налаштувань на сервері
Для того, щоб будь-які зміни, що зроблені у Адмініструванні, вступили в дію, їх необхідно зберегти на сервері.
Для цього скористайтесь кнопкою

панелі інструментів.
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Ліцензії
Пункт головного меню “Ліцензії” дає змогу переглядати та редагувати список ліцензій SM POS, які ви маєте чи
контролюєте. Також можна подовжити строк дії ліцензії по передплаті та виконати деактивацію ліцензії у разі
необхідності.
На панелі інструментів розташовані кнопки можливих дій.
Список ліцензій відображається у вигляді таблиці. Детальний опис роботи з таблицями наведено у розділі Робота
з таблицями.
Якщо строк дії ліцензії завершується менш, ніж за 5 днів, вона відображається у списку червоним кольором.
Недійсна ліцензія має сірий кольор.
У навігаторі відображається номер поточного запису у таблиці, кількість відображених у таблиці записів та
признак (*) використання відфільтрованого набору записів.
Контекстне меню, яке відображається при натисканні правої кнопки миші або «довгому» кліку на пристрої з
тачскріном, надає швидкий доступ до дій з ліцензіями.

Додавання ліцензії
у список

Експорт списку
ліцензій

Редагування
опису ліцензії

Панель інструментів

Видалення
ліцензії зі списку
Пошук у
списку

Подовження
строку дії ліцензії
Деактивація
ліцензії

Фільтр
записів

Додавання ліцензії у список
Для того, щоб додати ліцензію у ваш список, необхідно скористатися кнопкою
або обрати відповідний
пункт контекстного меню.
У панелі опису ліцензії введіть код ліцензії та необов’язковий коментар. Цей коментар зручно використовувати
для ідентифікації ліцензіі у разі, коли їх декілька.
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Редагування опису ліцензії
Для того, щоб редагувати опис будь-якої ліцензії у списку, необхідно скористатися кнопкою
відповідний пункт контекстного меню.

або обрати

Видалення ліцензії зі списку
Для того, щоб видалити ліцензію зі списку, необхідно скористатися кнопкою
або обрати відповідний пункт
контекстного меню.
Видалення ліцензії зі списку ніяким чином не впливає на її стан, що зберігається на сервері.

Подовження строку дії ліцензії
Для того, щоб подовжити строк дії ліцензії, необхідно скористатися кнопкою
або обрати відповідний пункт
контекстного меню. Ця дія можлива лише для типу ліцензії “Передплата”.
У панелі “Подоження ліцензії” введіть код поповнення та натисніть “Підтвердити”. Якщо код вірний, у полі
“Передплата” з’явиться кількість передплачених днів. Через деякий час ця кількість днів буде додана до дати “Діє
до”.

Деактивація ліцензії
Іноді може виникнути потреба почати використовувати SM POS на іншому пристрої (не на тому, на якому ліцензія
була активована). У цьому разі необхідно виконати деактивацію ліцензії.
Для того, щоб деактивувати ліцензію, необхідно скористатися кнопкою
або обрати відповідний пункт
контекстного меню.
Після підтвердження цієї операції ліцензію буде деактивовано.
Увага! Максимальна кількість дозволених деактивацій – 5. Мінімальний проміжок часу між деактиваціями
становить 30 діб.

Пошук та фільтр
Для пошуку або фільтрації за крітерієм необхідно скористатися кнопками
відповідним пунктом контекстного меню. Детальніше див. розділ Пошук та фільтрація.

панелі інструментів або

Експорт списку ліцензій
Для експорту списку ліцензій скористайтесь кнопкою
панелі інструментів та оберіть у списку формат
файлу, у який планується експортувати список. Після цього оберіть каталог та файл, в якому буде збережено
інформацію.
Формати файлів, що підтримуються

JSON
Список у вигляді JSON-структури.
XML
Список у вигляді XML-документа.
CSV
Файл у вигляді текстових строк, кожна з яких відповідає одному запису та містить поля опису ліцензії, розділені
символом “;“. Найчастіше використовується для обміну з електронними таблицями, наприклад, Excel.
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Робота з таблицями
Кабінет SM POS використовує таблиці, які дають можливість зручно працювати з великими (десятки та сотні
тисяч) наборами записів.
Таблиця має заголовки стовпців, зону відображення записів та, опціонально, підсумки стовпців.
Перший стовпчик таблиці (селектор записів) має спеціальне призначення – він дозволяє обирати (відмічати)
записи для виконання з ними групових дій. У заголовку цього стовпчика розташовано селектор, який дозволяє
встановити/зняти відмітку з усіх записів.
Якщо таблиця має поля підсумків стовпців, то у них відображається сумми усіх відмічених записів. Це дозволяє
зручно отримати підсумкові значення як для усіх записів, так й для якийсь їх групи.
Таблиця може мати контекстне меню. Для його виклику натисніть праву кнопку миші у зоні відображення
записів. На пристрої з тачскріном скористайтеся довгим натисканням у тій же зоні.
У деяких таблицях подвійний клік на запису викликає панель його редагування.
Поточний запис таблиці підсвічується кольором. Для переміщення по набору записів можна використовувати
мишу або клавіши керування курсором.
Селектор усіх записів

Заголовки стовпців

Роздільник стовпців

Селектор запису

Підсумок стовпця
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Керування стовпцями
Шириною, порядком та відображенням стовпців у таблиці можна керувати.
Для зміни ширини стовпця достатньо підвести курсор миші до роздільника стовпців, натиснути ліву кнопку та,
утримуючи її, перемістити роздільник у бажане місце. Фіксація ширини відбувається при відпусканні кнопки миші. На
пристроях з тачскріном треба натиснути на необхідний роздільник та перетягнути його у бажане місце.
Для зміни порядку слідування стовпців та керування їх відображенням натисніть праву кнопку миші у зоні
заголовку. На пристрої з тачскріном скористайтеся довгим натисканням у зоні заголовку.
Відобразиться панель керування стовпцями.
Ви можете встановити/прибрати ознаку відображення стовпця, а також змінити порядок. Якщо стовпці є
многорівневими, перемістити стовпець можна тільки у межах рівня.
Кабінет автоматично запам’ятовує налаштування стовпців, тому при наступних переглядах таблиці у тому ж
браузері повторне налаштування не знадобиться.
Ознака відображення
стовпця

Поставити стовпець
перед попереднім

Поставити стовпець за
наступним
попереднім
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Сортування
В деяких таблицях записи можна сортувати по будь-якому полю. Для сортування зробить подвійний клік на
заголовку відповідного поля. Записи будуть відсортовані у порядку зростання. Повторні подвійні кліки змінюють
порядок сортування на протилежний. Якщо зробити подвійний клік на заголовку відсортованного поля, утримуючи
клавішу Shift або Ctrl на клавіатурі, сортування буде вимкнено.

Швидкий пошук
В деяких таблицях можна скористатися механізмом швидкого пошуку по обраному полю. Для виклику панелі
швидкого пошуку зробіть клік на заголовку необхідного поля.
Крітерій пошуку

Режим співпадіння

Закрити панель
швидкого пошуку

До наступного
співпадіння

До попереднього
співпадіння

Кількість
співпадінь
Номер
поточного
співпадіння

Співпадіння
виділено
кольором

Режим співпадіння
За допомогою кнопки “Режим співпадіння” можна вказати, яким чином буде перевірятися відповідність значення
поля крітерію пошуку. Режим змінюється циклічно при натисканні на кнопку.
Режими:
…абв… співпадіння з будь-якою частиною значення поля
абв
повне співпадіння зі значенням поля
абв…
співпадіння з початком значення поля
…абв
співпадіння з кінцем значення поля
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Пошук та фільтрація
В деяких таблицях можна скористатися потужним механізмом пошуку та фільтрації записів за складним крітерієм.
Зазвичай панель пошуку або фільтру викликається за допомогою контекстного меню або відповідної кнопки у панелі
інструментів.
Якщо панель пошуку/фільтра була викликана за допомогою контестного меню, назва та зміст поля, на якому
меню було викликано, буде додано до крітерію з умовою “Повне співпадіння”.
Повторний пошук з тим же крітеріем можна зробити або повторним викликом панелі пошуку, або скористатися
клавіатурою – F3 буде шукати наступне співпадіння, Shift+F3 – попереднє.
Для скасування фільтру та відображення повного набору записів скористайтеся кнопкою «Скасувати».
Кабінет запам'ятовує 20 останніх крітеріїв пошуку/фільтру. Обрати збережений крітерій можна у полі зі списком у
правому верхньому куті панелі.
Вибір збережених
крітеріїв

Крітерій пошуку/фільтра
Список полів для
пошуку/фільтра
Вставити поле у
крітерій
Список функцій для
пошуку/фільтра
Вставити функцію у
крітерій
Враховувати
регістр літер
Скасувати фільтр
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Крітерій пошуку/фільтра
Крітерій – це одне або декілька порівнянь поля або виразу зі значенням/шаблоном (або теж виразом), поєднані
логічними умовами ТА, АБО.
Наприклад:
1. [Ціна]>10 ТА [Назва] ЯК "*Молоко*"
Цьому крітерію відповідають записи, у яких поле “Ціна” має значення більше 10 та у назві яких зустрічається
слово “Молоко”, перед та після якого може бути довільна кількість будь-яких символів.
2. [Назва] ЯК "Кефір*" АБО [Назва] ЯК "Сметана*"
Цьому крітерію відповідають записи, поле “Назва” яких починається зі слів “Кефір” або “Сметана”, за якими може
бути довільна кількість будь-яких символів.
Оператори, що використовуються у крітерії
`<`, `>`, `<=`, `>=`, `=`, `<>` - оператори порівняння `менше`, `більше`, `менше або дорівнює`, `більше або дорівнює`,
`дорівнює`, `не дорівнює`.
`ЯК` - порівняння з шаблоном. Шаблон – це строка, у якій символи * та ? мають спеціальне призначення: *
означає довільну кількість (в тому числі й 0) будь-яких символів, ? означає 1 будь-який символ.

`+`, `-`, `*`, `/`, `%`, `**` - звичайні аріфметичні оператори `додати`, `відняти`, `помножити`, `поділити`, `залишок від
ділення` та `піднести до степеня`.
`(`,`)` - звичайні аріфметичні дужки для зміни пріорітету виконання операторів.
`ТА` - поєднання 2 виразів умовою ТА – тобто для виконання крітерію повинні бути істинними обидва вирази.
АБО - поєднання 2 виразів умовою АБО – тобто для виконання крітерію повинен бути істинним хоча б один вираз.
`НЕ` - змінює значення виразу на протилежне.
Порівняння текстових значень може бути як регістро-незалежним – тобто, 'мОлоКО' та 'МоЛоко' вважаються
однаковими, або враховуватись регістр – тобто, 'молоко' та 'Молоко' це не теж саме. Вибір режиму порівняння
здійснюється флагом 'Регістр'.
Приклади:
1. ([Кількість]-[Продажі])<0
Записи, у яких різниця між полем 'Кількість' та 'Продажі' від'ємна.
2. [Ціна]>100 ТА ([Ціна] % 0.5)<>0
Записи, у яких поле 'Ціна' більше 100 грн та не кратне 50 копійкам.
3. [Назва] ЯК "*цукерк*" ТА НЕ([Штрихкод] ЯК "482*")
Записи, у яких назва містить підстроку 'цукерк', до та після якої може йти довільна кількість будь-яких символів та
поле 'Штрихкод' яких не починається з '482'.
4. ([Ціна]<1 АБО [Ціна]>100) ТА [Податок]="Б"
Записи, у яких поле 'Ціна' менше 1 грн або більше 100 грн, у яких до того ж поле [Податок] відповідає податковій
групі 'Б'.
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