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Какво е S-Trade Lite? 

Процесна системa за управление и анализ на търговско-складовата дейност: 
 
S-Trade Lite е софтуерна система, предназначена специално за управление на търговско-складови 
дейности, обхващаща широк спектър от процеси, като:  

 проследяване движението на стоки 

 следене на задълженията на контрагентите 

 отразяване на счетоводно значими документи 
 
Продуктът има за цел максимално да улесни фирмената отчетност и да предостави нужната информация за 
анализи на развитието на търговската дейност.  
 

Функционална информационна система с множество възможности: 

 

 Контрол и отчетност по движението на стоково-материални 
ценности: доставка, складиране, продажба 

 Заприходяване и продаване на стоки по баркод 

 Контрол и отчет върху движението на стоки между 
множество обекти 

 Отбелязване на еквивалентност между артикулите, 
основни доставчици на стоките и шаблони за 
окомплектоване или рецепти 

 Поддържане на минимална наличност от дадена стока 

 Измерване на тенденции, трендове и сезонност в 
продажбите  

 Въвеждане и контрол на складови и счетоводни документи 

 Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им 

 Търсене на стоки по код, име и каталожен номер 

 

Защо S-Trade Lite? 

Оптимизация на персонала и фирмените ресурси: 
 

 Повишава ефективността на търговците, за да обслужите 
повече клиенти за по-малко време  

 Съставя финансови и стокови справки за ефективно 
анализиране на рентабилността на всеки обект поотделно и 
за фирмата като цяло, за да можете да отпимизирате разходите си 

 Стриктно следи задълженията на клиентите и 
задълженията към доставчиците така, че ефективно да планирате 
паричните си потоци 

 Позволява подробен анализ на търсенето на всяка 
стока, за да поддържате наличности според оборотността на 
стоките във всеки сезон 

 Обединява в единна система информация за приходите, 
разходите, доставките, продажбите и останалите дейности на 

цялата фирма 

 Предоставя на управлението справки с необходимта информация за състоянието и развитието на 
фирмата  

 Редуцира драстично времето за обучение на персонала за работа с продукта чрез удобния си и 
интуитивен интерфейс  
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Как оптимизирате със S-Trade Lite? 

База за навременни управленки решения: 
 
S- Trade Lite предлага набор от инструменти за планиране, отчитане и анализ на търговската 
дейност. В системата тези отчети фигурират под името справки и са над 20 на брой, като например: 

 

 Продажби по период 

 Печалба (т. 1) 

 Стоки под минимум (т. 2)  

 Препоръчителни заявки спрямо минимуми 

 Проследяване движението на стоки 

 Задължения на клиенти (т. 3) 

 Доставки по стоки или доставчици 

 Касови и фактурни наличности 

 Складова наличност по обекти 

 Ценова листа – каталог (т. 4) 

 

 
Справките са автоматични, интерактивни, с възможност за филтриране и добавяне на информация. 
Резултатите от справките може да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен и твърд носител и да се 
изпращат по e-mail. Ето примери за някои от най-често ползваните справки 
 

 
  

 

 

Справката „Печалба” Ви 
позволява да извлечете за 

определен период от 
време (седмица, месец, 
година) най-значимата 
информация, а именно 

обща печалба, печалба от 
клиент, стока или група 

стоки. 
 

Справката „Стоки под 
минимум” извежда списък 

на стоките, чиято 
складова наличност към 

момента е под заявената 
минимална наличност. 

Полезна е при планиране 
на доставките. 
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Колко удобен е S-Тrade Lite? 

Автоматизация и сигурност на документацията: 
 

 Изгражда вериги от документи с автоматично рекапитулиране на разлики 

 Поддържа неограничен брой наличности, валути и ценови групи (цени на едро, на дребно, за 
Метро, Билла и т.н.), както и индивидуални клиентски ценови листи 

 Поддържа връзка с фискален принтер и баркод четец за по-бърза и точна обработка на артикулите 

 Поддържа наличност по складови клетки за големи складови помещения 

 Позволява задаването на автоматични отстъпки по предварително зададени критерии 

 Позволява определяне на правата за достъп на всеки потребител 

 Позволява всички методи на изчерпване (LIFO, FIFO, средна цена) 

 Прави възможно отбелязването на артикулно описание, минимална наличност, основен доставчик и 
втора мерна единица 

 Поддържа информация за множество контрагенти и множество адреси за един контрагент 

 Позволява анулиране и повторно отпечатване на документи 

 Автоматично номерира данъчните документи с отчитане на единната номерация по ЗДДС 

 Гарантира сигурност на документацията благодарение на SQL сървъра, в който продукта запазва 
данните 

 Позволява да подписвате документите с цифров подпис и да корегирате дизайна на разпечатките 
на документите 

 Спомага за вътрешно-фирмената комуникация, както и корпоративната комуникация на 
компанията с нейните контрагенти 

Справката „Ценова листа 
– каталог” извежда списък 

с цени на всички стоки, 
групи стоки или стоки за 

конкретен обект 
съобразно избраната 

ценова група. 

Справка „Задължения на 
клиенти” извежда, списък 

на клиентите с 
непогасени задължения в 

определен период от 
време и срокове на 

разплащане, което дава 
възможност да планирате 

очакваните парични 
постъпления за бъдещи 

периоди. 
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 Дава възможност за обединението на търговската и счетоводната дейност на Вашата фирма като 
свързва информацията от S-Trade Lite със  счетоводната система S-Account (при закупуването на S-
Account, система за счетоводство от марката S-Office)  

 Позволява допълнително да свържете S-Trade Lite с POS терминали и електронен магазин, 
интегриран в системата, както и да добавите EDI стандарт (за Метро, Билла, Фантастико, ХИТ, 
Пикадили и т.н.) към системата 
 

Кой стои зад S-Trade? 

 Фирма Степ-Софт ООД, мисия и корпоративни цели: 

 
Да предоставим на клиента продукти с най-новите 
технологии при най-добро съотношение качество/цена и 
да предложим максимална индивидуализация в 
съответствие с конкретните нужди.  

 

С тази идея започнахме през 1995 година. Денс, с над 500 клиенти на ERP 
системата и над 4000 клиенти на отделни нейни части, продължаваме да 
търсим най-добрите решения за модерния бизнес.   

 

Услуги, предлагани с продуктите от пакета S-Office 

 Степ-Софт предлага широка гама от продукти,  специализирани за компании от различни отрасли, 
например: S-Manufacture, за производствена дейност; S-Account, за счетоводна дейност; S-BookStore, 
за книгоиздаване; S-Advertising, за рекламна дейност; S-Motor, за бизнес с авто-части; за повече 
информация, посетете нашия уеб-сайт: www.stepsoft.bg  
 

 Закупувайки продуктите с марката S-Office нашите клиенти разчитат на постоянна, систематична и 
времево адекватна поддръжка и помощ от страна на нашите квалифицирани специалисти  

 

 Клиентите на Степ-Софт получават едногодишна безплатна актуализация на продукта съгласно 
гаранционните условия, както и техническа помощ, системно администриране и консултантски услуги 

 

Някой от нашите клиенти 

 
 
 

Надяваме се, че повярвахте в нашата идея! 

http://www.stepsoft.bg/
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Бул. "Шипченски проход" 63, етаж 12 
София 1574 

www.stepsoft.bg, office@stepsoft.bg 
Тел. (02) 971-1690; (02) 971-1691 

(02) 870-1021; (02) 870-7569 
(088) 543-9498; (089) 543-9498 

Факс: (02) 8700197 
 

http://www.stepsoft.bg/
mailto:office@stepsoft.bg

