




Цел на представянето?



Визия

Бизнесът зависи все повече от 
софтуера. Всяка фирма 
заслужава информационна 
архитектура, която да засилва 
конкурентните й възможности. 



Визия
 Да бъдем партньори с клиентите си - 
така можем да създаваме повече, да 
се развиваме по-бързо и да ставаме 
по-силни.

Да споделяме 
удоволствието и 
забавлението от 
ученето. 
Да имаме смелостта да се променяме заедно.



Мисия

- заедно създаваме най-доброто 
софтуерно решение за всеки 
клиент

Хора 

Идеи, 

Технологии

 



Стратегия

Оптимизиране на 
информационната 
архитектура на всеки клиент, 
за да получава качествена 
информация. 



Тактика

● Използване на нови 
технологии за достъп

● Мобилни приложения
● Анализиране на 
информацията 

● Нагледни средства за 
представяне, за по-бързо 
вземане на решения



КТК ERP Софтуерен пакет - 
история

В началото не бе словото, а един славен 
тандем:  Програмист-Счетоводител

Започнахме преди 18 години … 



КТК ERP Софтуерен пакет - 
история

Фен клуб!



КТК ERP Софтуерен пакет – 
възход!?!

 Многоплатформени 
Интернет базирани програми

DOS програми

WINDOWS програми

WINDOWS  клиент-сървър програми



КТК ERP Софтуерен пакет – 
развитие?

 



Много, различни и 
на пръв поглед 

несвързани 
програми, които 
използват обща 

база данни. 
 

Какво е КТК Софтуерен пакет?





Елена Ралева - консултант
Иван Ризов  - консултант

Нели Хълтъкова - програмист
Пламен Григоров - програмист 

 

Кой ще разказва за
 КТК Софтуерен пакет?



КТК Счетоводство

...

Елио



КТК Счетоводство

КТК Счетоводство 
е ветеран от КТК 

Софтуерен пакет. 

Познавате го в детайли. 

Ще акцентираме 
на новите функции



КТК Счетоводство - 
Нови функции

Заключващи дати

Активни и неактивни сметки 
и контрагенти



КТК Счетоводство - 
Нови функции

Шаблони за осчетоводяване



КТК Счетоводство - 
Справки 

В Оборотна ведомост по сметки е добавена справка за Обороти 
по месеци. В таблицата се показват месец, година, Дт оборот, Кт 
оборот  и графика



В Оборотна ведомост по сметки може да се отваря 
оборотна ведомост по разчети, след като се маркира 
разчетна сметка
 

КТК Счетоводство - 
Справки 



КТК Счетоводство - 
Дневници ДДС 

Проверка за празен номер на документ - показва записа 
като грешка

Подредби - има възможност за подредба на дневника по 
избор -  по папки, по реда на въвеждане и дата, по вид 
сделка и т.н
Филтри – може да зададете стойност за филтриране по 
всяка колона
 



КТК Каса

Иван



КТК Каса

За да не изглежда вашата 
каса така, използвайте

 ПП КТК Каса!

Иван



КТК Каса - Функции

 Въвеждане на
 ПКО, РКО, Авансови отчети със или без 

осчетоводяване. 
Водене на множество каси и банки

Справки. 
ОПР.



КТК Каса - Функции

 Скрита, чудесна функционалност: 

Потребителят не вижда осчетоводяването 
– то е автоматично.

Идеята е достъпност за хора без познания 
в счетоводството.



КТК Каса - Бъдеще

 Предстои преработване на този модул. 

Опростяване от гледна точка на въвеждане

Работа през браузър – Web Каса



КТК Склад

Иван



КТК Склад

 КТК Склада не е склад. 
Това приложение е 

изпълнено с 
функционалности. Самото 

то е функционалност!



КТК Склад

Множество допълнителни признаци за 
документи, артикули и контрагенти:

Сделки/Договори/Проекти/Потребителски 
списък/Пояснения и др.

Различни групирания по Артикули, 
Контрагенти, Цени и др.



КТК Склад - плащания

Следене на задължения и вземания.
Забрани за издаване на фактури

Кредитни лимити. 
Падежи на плащане.



КТК Склад - договори

Модул договори: 
Автоматично следене на 
периоди за фактуриране по 
договори за абонамент или 
др.



КТК Склад – Оферти, ...

Оферти, Проформи, 
Складови и Счетоводни 
документи 
Покупки и продажби, 
обвързване с договори за 
доставка



КТК Склад - производство
С възможност за произвеждане на много 
продукти или всички продадени - One click.
Автоматично осчетоводяване на изписването 
на продадените стоки или вложените 
материали.
НМР  - Пропорционално на 
Количество труд или на 
Материалната себестойност
 на произведеното.



КТК Склад – Нови функции

Дела и документи – 
показване в таблица с 
групиране, за да има 
възможност за задаване на 
условия по всяка колона, 
подредба и групиране



КТК Склад – Нови функции
Коректив ДДС

Разход склад Коректив ДДС : Има поле за 
коректив ДДС и в разход склад подобно на това 
в приход



Информация за 
дати на заключване

КТК Склад
 – Нови функции



КТК Склад – Нови функции
Контрагенти

Активен и неактивен  – стар и нов
Морал на плащане - дали плаща редовно или не
Досие - прикачване на документи
Групиране по време на въвеждане на нов контрагент



КТК Склад – Нови функции
Артикули

Фотоси
Активен и неактивен – стар и нов
Групиране по време на въвеждане на нов артикул
Продажна мярка



КТК Склад – Нови функции
Артикули



КТК Склад – Нови функции
Служители

Списък на служителите – роли, групи и 
длъжности.
Връзка с извършена услуга или продаден 
артикул в съдържанието на документа



КТК Склад
Справките!

Те са в основата на анализа за 
дейността на вашата фирма. Но 
всичко зависи от коректното 
въвеждане на данните от 
потребителя.



КТК Web Склад

Защо го направихме? 
- ......за потребителя, освен 

това е подходящ и за 
магазини, фирми с много 

търговски обекти и т.н.



КТК Фактуриране

Как работи? - Работи по същия начин както и КТК 
Склад.

Единствената разлика е във въвеждането

. 
Освен въвеждането което познават повечето от вас 

има и второ ниво, което се характеризира с:
Изключителна опростеност на въвеждане на 

данни, като едновременно с това всичко важно е 
скрито от потребителя.



КТК Фактуриране

Функционалност.
Запазват се всички познати функции.

Полза.
Коректност на въведените данни с цел 

използването им за БА.



КТК Фактуриране



КТК ТРЗ 

Нели



КТК ТРЗ - Ретро изненади

Изчисляване на осигурителни вноскиИзчисляване на осигурителни вноски
 върху минималните прагове върху минималните прагове

Обратни изчисленияОбратни изчисления
✔ основна заплатаосновна заплата
✔ брутна премиябрутна премия
✔ изчисляемо ДВПХизчисляемо ДВПХ

Шаблони за съставяне на справкиШаблони за съставяне на справки

Съставни бонуси и допълнителни възнагражденияСъставни бонуси и допълнителни възнаграждения
✔ заповед за изплащанезаповед за изплащане
✔ справка за изплатени бонусисправка за изплатени бонуси



КТК ТРЗ - Ретро изненади

procedure 
Удръжки по видовеУдръжки по видове
✔ Справка – обща и групиранаСправка – обща и групирана
✔ Осчетоводяване на удръжки по видовеОсчетоводяване на удръжки по видове

ССправка за болничниправка за болнични
✔ СправкаСправка
✔ РегистърРегистър
✔ Служебна бележкаСлужебна бележка

Справки при проверка от НАП и ИТСправки при проверка от НАП и ИТ

Обобщена ведомост за периодОбобщена ведомост за период



Справка за начислени сумиСправка за начислени суми
✔ шаблонишаблони
✔ средна брутна заплатасредна брутна заплата

КТК ТРЗ - Ретро изненади



КТК ТРЗ - Ретро изненади

Справка за изплатени сумиСправка за изплатени суми
✔ шаблонишаблони
✔ проследяване на корекциипроследяване на корекции



КТК ТРЗ - Ретро изненади

Универсална служебна бележкаУниверсална служебна бележка

Всичко за тримесечния данък по чл.43Всичко за тримесечния данък по чл.43
✔ изчисляванеизчисляване
✔ печат на платежно нарежданепечат на платежно нареждане
✔ декларация по чл. 55 ЗДДФЛдекларация по чл. 55 ЗДДФЛ

Напомнящи съобщения и бележкиНапомнящи съобщения и бележки



КТК ТРЗ - Нова функционалност

Справка за отработени и други часовеСправка за отработени и други часове



КТК ТРЗ - Нова функционалност

Справка за разходите по групиСправка за разходите по групи



КТК ТРЗ - Нова функционалност

Регистър на трудовите книжки Регистър на трудовите книжки 
Документи за отпечатванеДокументи за отпечатване



КТК ТРЗ - Нова функционалност
Ново в Платежни нарежданияНово в Платежни нареждания

Ново в КИД 2008Ново в КИД 2008



КТК ТРЗ - Нова функционалност

Нова методика за изчисляване на осигурителните Нова методика за изчисляване на осигурителните 
вноски – от 01.01.2014 г.вноски – от 01.01.2014 г.



КТК Активи

Елио



КТК Активи
Къде са ми активите?

Осчетоводих ли новия 
актив?

В коя сметка го 
сложих?

След като си 
прехвърлих 
амортизациите, 
правил ли съм 
промени?

На помощ идва новия 
модул КТК Активи



КТК Активи - Основни функции

Написахме ги отново
С един документ се завежда и осчетоводява 
актив

Автоматично изчислява счетоводна и данъчна амортизация 
Осчетоводяването 
на начисленията 
по месеци става 
с натискане 
на един бутон



КТК Активи - 
Полза за потребителя

● Спестява време при въвеждането, 
обработките за амортизационни 
отчисления, осчетоводяването

● Лесно е да се  променят атрибути на 
актив

● Пази се история за всяка промяна
● Лесно е да се отпише или замрази актив
● Предпазва от грешки



КТК Активи - 
Полза за потребителя



ПОЧИВКА!

Събираме анкетите



КТК Финансови отчети и Бюджет

Елио



КТК Финансови отчети и Бюджет

Все по-тъмно става ... 
Колко спечелихте?
Какви данъци платихте?
Колко получихте и колко 
дадохте?



КТК Финансови отчети и Бюджет
Съдържа основните 
финансови отчети 
необходими на  управлението 
за анализ:

Обобщава информацията, 
създавана от отделните 
модули в КТК Софтуерен 
пакет, която касае 
оперативната, 
инвестиционната и 
финансовата дейност на 
фирмата.

Дава възможност за 
управленски анализ.

Време е за равносметка



КТК Финансови отчети и Бюджет - 
Основни функции

Лесно се създават собствени отчети 
-Дефинират се статии и сметки към тях, които могат да дадат 
различен поглед върху финансовата информация
-С помощта на формули, може да се извършват различни 
действия при пресмятане на сумите по статиите

Автоматична обработка  за отнасяне на салда и обороти по 
сметки, към съответните статии, в които са дефинирани
Проверки за валидност на данните

Настройка на бюджет по елементи на разходите – по 
статии от ОПР



КТК Финансови отчети и Бюджет - 
Улеснения

Дефиниране на много сметки с маркиране
Всеки отчет може да бъде забранен за редакция

Изравняване на закръгления в хиляди лв.



КТК Финансови отчети и Бюджет

Дефиниране 
на собствени 
финансови 
отчети.

Приходите са 
показани два 
пъти, 
групирани 
различно



КТК Анализ на вземанията
●

●

Елио



КТК Анализ на вземанията

Парите ги няма!!!!

Имате да вземaте - не знаете от кого?
защо?

и колко?

Не можете да плащате!!!

Как допуснахте да сe случи?

Трябва да се вземат мерки



КТК Анализ на вземанията – 
основни функции

Програмата поддържа списъци: 

 - контрагенти и лица за контакт

 - интервали на периода за забавяне

 - действия - изпращане на писма, SMS-и, 
предаване на колекторска фирма
 - фази за което да се задейства следващата

Данните за вземанията се импортират 
периодично от файл в Excel формат или се 
изтеглят директно от базата данни на КТК 
Софтуерен пакет



КТК Анализ на вземанията – 
основни функции

Анализ на данните

 - възможност за избор на различни филтри - за групиране на данните

 - следене на различни показатели -период за събиране на вземанията, период на 
събиране преди падеж и период на забава

 - данни за просрочени вземания по различни периоди, данни за вземания преди 
падеж

 - детайлизиране на данните за текущия месец, предходен месец, предходна година

 - диаграми и статистики, печат

Изпълнение (създаване и изпращане) на предупрежденията - съобразно избраните 
действия и определените фази



КТК Анализ на вземанията – Функции

Аналитичен панелАналитичен панел

ИнтервалиИнтервали

Действия и фазиДействия и фази

ПредупрежденияПредупреждения



КТК Анализ на вземанията – Демо

Анализ на вземанията Демо

file://scrad/X-FILES/KTK%20DOKUMENTI/fan%20club/2013%20predstaviane%20Anel/analiz_vzemania.wmv


КТК Бизнес анализи

Какво ни трябва, за да анализираме?

Милена



КТК Бизнес анализи

Искаме повече детайли



КТК Бизнес анализи

Искаме поглед отгоре



КТК Бизнес анализи - Функции

Консолидирани данниКонсолидирани данни

Изследване на връзкиИзследване на връзки

ФилтриранеФилтриране

Графична визуализацияГрафична визуализация



КТК Бизнес анализи - Демо

КТК Бизнес анализи - Демо

file://scrad/X-FILES/KTK%20DOKUMENTI/fan%20club/2013%20predstaviane%20Anel/biznes_analizi.wmv


КТК Бизнес анализи

Освен функциите, които видяхте, се 
предвиждат и разиграване на сценарии:

● сравнение на две диаграми
● сценарий 'какво ако?' - промяна на 
продажни цени, съответно промяна на 
продадените количества

Създаване на 'фабрични филтри' по 
потребителска заявка. Готови са 
предварително и работят по-бързо



КТК ТРЗ Ново!
с директна връзка с общата база данни 

на КТК Софтуерен пакет

Предимства:
Осчетоводяването на ведомостта създава 
записи директно в Счетоводството
Данните за служителите се въвеждат само на 
едно място

Милена



КТК ТРЗ Ново!
с директна връзка с общата база данни 

на КТК Софтуерен пакет

Достъп до извършената работа от всеки – КТК 
Клиенти, КТК Проекти, КТК Склад и услуги
Пълна себестойност на продуктите
Детайли за разходите за заплати, данъци и 
осигуровки – по отдели, по екипи, по хора

Милена



КТК ТРЗ Ново!
служители

Милена



КТК Работа с клиенти

Елио



КТК Работа с клиенти

Как да привличаме 
клиенти?

Елио



КТК Работа с клиенти

Какво искат?
Какво им трябва?

Как да им го предложим?
Колко време ще им е нужно?

Какво ще поискат след ... год.?

Трябва да знаем всичко за тях!



КТК Работа с клиенти

Управление на взаимоотношенията с клиенти с цел 
фирмите-потребители да увеличават приходите си 
като:
● подобрят обслужването и работата с клиенти
● оптимизират процеса на договаряне с клиентите
● задържат съществуващите и привличат нови клиенти
● по-ефективно реализират продуктите и услугите си



КТК Работа с клиенти
основни функции

Системата поддържа база данни със структурирана 
информация за:

● Клиенти – данни за фирмата, адреси и лица за контакт
● Закупените от тях продукти и извършените услуги
● Обаждания с искания, оплаквания, рекламации
● Проведени срещи и разговори, изпълнени задачи, обещания 

Сканирани документи

Справки и анализи на поведението при плащане на клиента

Дава възможност да се следи удовлетвореността на клиента, 
както и взаимоотношенията с фирмата ни

Информацията се ползва от други наши приложения 



КТК Работа с клиенти -
Полза за потребителя 

Създава и използва собствена информационна система за 
обслужване на клиентите и взаимодействието с тях
Информацията се набира и ползва в процес на контакт с 
клиента
Системата позволява вземане на решения, свързани с 
клиентите 
Показва нагледно с диаграми вземанията от клиента, данни 
отнасящи се към самия клиент, както и данни отнасящи се към 
дейността на фирмата



КТК Работа с клиенти - Функции

ДейностиДейности

ЗадачиЗадачи

КлиентиКлиенти



КТК Работа с клиенти - Демо

Demo
C:\2013 predstaviane\krk.wmv
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КТК Организатор

Милена



КТК Организатор

Положението е лошо – 
всичко е едно върху друго 

... 

 

Не знаете откъде да 
започнете с 

работата си. Кое 
беше спешно, кое 

беше важно?

Имате някакви 
идеи ...



Идея за организатор No 1



Идея за 
организатор 

No2



Идея за организатор No3



Започвате с подръчни средства



Инвестирате 
време и пари 

за нещо
по-така



● КТК Задачи – към проекти, създадени от 
проекти 

● Заявки за одобрение на разходи
● КТК Напомни ми! Самостоятелни аларми, 

свързани със задачи, с етапи, с 
'предвидени ситуации'

КТК Организатор



● КТК Сигнали (хелпдеск) – всеки 
потребител има парола за достъп, избира 
програма, отбелязва дали е спешно, 
избира към кой да насочи сигнала. 
Получателят на сигнала се известява по 
е-майл

● Подалият сигнала вижда, че сигнала е 
видян – от кого и в колко часа

● Има и дубльор на получателя на сигнала, 
ако отстъства

● КТК График – екипи, дневник

КТК Организатор



КТК Организатор

Схема 'болен мозък'

file://scrad/X-FILES/KTK%20DOKUMENTI/fan%20club/2013%20predstaviane%20Anel/draw.png


Мобилни справки

  Искате да погледнете на 
телефона си и както 
виждате времето, да 

видите колко ви дължи 
някой клиент или колко има 

налични пари по банки и 
каси или ...

Пламен



Мобилни справки



Мобилни справки



Мобилни справки



Мобилни справки



Мобилни справки



Мобилни справки

Сигурно имате много идеи – запишете си ги!
Ще дойде време да ви питаме какво искате :) 



КТК Проекти

Милена



КТК Проекти

Милена



● Обединява данни 

от всички програми
● Себестойност 
и печалба 
по проект

 

КТК Проекти

Милена



● За всеки проект 
може да се 
дефинират етапи и 
подетапи

● Етапът свършва 
към определена 
дата или след края 
на предишен етап

● Към всеки етап – 
отговорник, срок 

 

КТК Проекти

Милена



● За всеки етапи се планират  задачи и 
подзадачи

● Уведомяване по е-майл за нова задача, за 
приключена задача

● Наблюдатели към проект, към задача
● Етикети – свободно групиране на задачи

 

КТК Проекти

Милена



● Етапът е приключен, когато всички
 задачи са изпълнени

● Коментари, прикрепени към задача
● Задачи = дейности от КТК Клиенти

 

КТК Проекти

Милена



● Справки за етапи, за 
проеки

● Диаграма на Гант
● Дефиниране на 
ситуации, свързани с 
аларми

КТК Проекти

Милена



Още за
 КТК Софтуерен пакет!

Наем на модули от КТК 
Софтуерен пакет

Достъп до пълната 
функционалност на 
модулите, всички опции са 
активни. 



Още за
 КТК Софтуерен пакет!

КТК наем на сървър – 
хардуер и системен 
софтуер:
Достъп до WINDOWS 
работна среда през 
Интернет, до 500MB 
дисково пространство, 
системно администриране 
на бази данни и 
приложения от КТК 
Софтуерен пакет



КРАЙ 
на представянето 
на КТК 
Софтуерен пакет!

край?



НЕ!
Правим и 
други неща



УЕБ РЕШЕНИЯ

Пламен



ИЗРАБОТКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ



●

●

ИЗРАБОТКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

БЛОГОВЕ
Информация,  информация, информацияИнформация,  информация, информация

HILAB (Лаборатория за изследване на HILAB (Лаборатория за изследване на 
ползваемосттс на продукти и услуги )ползваемосттс на продукти и услуги )

Блогове, информационни сайтове, корпоративни Блогове, информационни сайтове, корпоративни 
сайтове, страници в социални мрежисайтове, страници в социални мрежи



ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕЛЕТРОННА 
ТЪРГОВИЯ



ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕЛЕТРОННА 
ТЪРГОВИЯ

Продуктов каталогПродуктов каталог

Електронен магазинЕлектронен магазин

Интеграция с КТК СкладИнтеграция с КТК Склад



ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИРМЕНИ ПОРТАЛИ



ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИРМЕНИ ПОРТАЛИ

Какво е фирмен портал?Какво е фирмен портал?

ФункционалностФункционалност

ПредимстваПредимства

ВъзможностиВъзможности



ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА ТЪРСАЧКИ И ИНТЕРНЕТ 
МАРКЕТИНГ



ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА ТЪРСАЧКИ И ИНТЕРНЕТ 
МАРКЕТИНГ

Анализ на сайтАнализ на сайт

Оптимизация на сайтОптимизация на сайт

Интернет маркетинг – стратегии и бюджетиранеИнтернет маркетинг – стратегии и бюджетиране



Искало ли ви се е?
Случвало ли ви се е?

Абонаментна поддръжка на 
компютри и периферия

Милена



Абонаментна поддръжка на 
компютри и периферия

Поправка на компютри



Абонаментна поддръжка на 
компютри и периферия

Изграждане на мрежи

Консултации и 
закупуване на 

компютри



Защита от вируси и 
неправомерен достъп 

Абонаментна поддръжка на 
компютри и периферия



Почистване 
на 

компютри

Абонаментна поддръжка на 
компютри и периферия



KTK ROSA – Requisution Order 
System for Approval 

● Система за одобрение на 
разходи, на база на 
Бюджет по разходни 
центрове и продукти

● Потребителите въвеждат 
искания за разходи, към 
които трябва да има 
обосновка, договори и 
др.документи, прикрепени 
към искането

Милена
Милена



KTK ROSA 

Различни схеми на одобрение:

По сума – до определено ниво

По длъжност - последен 

По брой на одобряващите

Уведомяване по е-майл на следващия 
мениджър за одобрение



KTK Разни програми
● БИМИ - Българско музикално изпълнителско 

изкуство
● Пакетаж – отбелязване на партидите и 

пакетиране
● СПП - Софтуер за подбор на персонал
● РР - Рекламен регистър и др.
●

●



БЪДЕЩЕТО?



БЪДЕЩЕТО  е в облаците!



Вече счетоводителите няма да се 
молят за ново екзе, а за облак!



● Искайте, и ще ви се даде; 
търсете, и ще намерите; 
хлопайте, и ще ви се 
отвори ... Матея 7:7-8

● Искате и не получавате, 
защото зле искате ...
Яков 4:3

БЪДЕЩЕТО?



Мисията ни: 

Заедно с вас, нашите клиенти, 
с наши и ваши идеи, 
с помощта на новите технологии

 да си направим 
живота по-лесен, 

а бизнеса

 – по-успешен!



Други идеи 
за 
бъдещето?



КРАЙ

?



НАГРАДИ

- за най-популярно 
име на тайфунчето

- за най-
оригинално име на 
тайфунчето 



Специална 
награда!
Участие в 
програмирането 
на модул по 
избор от web-
базираните ...



Специална 
награда!
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