
Framing Calculator version 1.0

Framing Calculator е софтуер създаден за улесняване работата на 
ателиетата за рамки. Негова цел е изчисляването на цената на рамките. 
Софтуерът е мултиплатформен (може да се използва под различни операционни 
системи) и поддържда база от данни за поръчките които е приело ателието.

Използването на софтуера е възможно само от регистрирани потребители. 
Те биват Администратори и нормални потребители. 

Нормалните потребите притежават следните права:
▪ добавя нова поръчка
▪ преглежда наличните поръчки
▪ променя наличните поръчки
▪ търси поръчки 

Администраторите притежават следните права:
▪ всички права на обикновения потребител
▪ добавят, изтриват и променят профили и информация за тях
▪ добавят, изтриват и променят стъкла и информация за тях
▪ добавят, изтриват и променят паспартута и информация за тях
▪ добавят, изтриват и променят потребители и информацията за тях
▪ виждат поръчките на потребителите
▪ записват базата от данни

Кратко описание за използване на софтуера.
1. Стартиране

При стартиране на програмата се изисква избиране на потребител и 
въвеждането на паролата му.



1. Главното меню
Менюто зависи от правата на потребителя използващ програмата.
− нормален потребител

При стартиране с права на нормален потребител виждаме най-отгоре 
лента с основното меню, което е подредено по следния начин:

• Поръчки
• Нова
• Всички
• Търсене
• Изход

• Помощ
• За нас 

Под лентата с основното меню виждаме бързото меню и неговите икони:
• Нова поръчка
• Всички
• Търсене

Най-отдолу на екрана виждаме таблица с изтичащите поръчки.



− администратор

При стартиране с права на нормален потребител виждаме лента с 
основното меню, която садържа „Поръчки“ , „Профили“, „Стъкла“, „Паспарту“, 
„Администрация“ и „Помощ“. То е подредено по следния начин:

• Поръчки
• Нова
• Всички
• Търси
• Изход

• Профили
• Нов профил
• Всички

• Стъкла
• Ново стъкло
• Всички

• Паспарту
• Ново паспарту
• Всички

• Администрация
• Нов потребител



• Потребители
• Прехвърляне на поръчки
• Запис на базата
• Фирмена информация

• Помощ
• За нас

Под лентата с основното меню виждаме бързото меню и неговите икони:
• Нова поръчка
• Всички
• Търсене
• Профили
• Стъкла
• Паспарту

 Най-отдолу на екрана виждаме таблица с изтичащите поръчки.
2. Нова поръчка

Имаме възможност да пресмятаме цената както на единична рамка така и на 
двойна и тройна. При въвеждането на нова поръчка се попълват полетата 
и се натиска бутона „Добави в таблицата“ след това за натиска бутона 
„Запази“. При положение че сме объркали нещо може да изберем рамката 



от таблицата и с натискане на бутона „Изтриване от таблицата“ да 
премахнем рамката от поръчката.

3. Всички поръчки

Тук виждаме всички поръчки в базата данни. Поръчките се показват като 
виждаме всяка отделна рамка, при избиране на „Групирай“ поръчките се 
групират по Номер на поръчката. От тук също така можем да видим, променим 
и принтираме поръчка.



4. Търсене на поръчки

Търсенето се осъществява по различни критерии и се осъществява при 
въведена буква в полето.

5. Нов профил, ново стъкло, ново паспарту

При добавяне на нов профил се 
попълват задължителните полета 
и се натиска бутона „Запази“.



При добавяне на стъкло се 
попълват задължителните полета и 
се натиска бутона „Запази“. 

 

При добавяне на ново паспарту се 
попълват задължителните полета и 
се натиска бутона „Запази“.

6. Профили, стъкла, паспартута

Чрез тези менюта 
виждаме всички 
записани данни в 
базата за 
определената 
категория. Също така 
можем да 
извършваме Търсене, 
Добавяне, Промяна и 
преглед – чрез 
съответните бутони.



7. Нов потребител

 При добавяне на нов 
потребител се въвежда 
потребителско име и парола, 
избират се също правата за 
достъп на потребителя и се 
натиска „Запази“.

8. Потребители
Данните за потребителите могат да се 

променят и изтриват чрез 
едноименниите бутони. Чрез бутона „Е 
добавил“ можем да видим кой 
потребител какви поръчки е приел.

9. Прехвърляне на поръчките

Чрез Прехвърляне на 
поръчки се прехвърлят 
данните от един потребител 
на друг. Пример: това се 
прави за да може да се изтрие 
потребител.

10.Запис на базата



Чрез бутона “Export” запазваме данните в базата във файл!

11.За нас


