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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
 

БАЗОВ ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ – DPANEL  
за обработка на информацията от електронни вагонни везни 

 
 
Основни функции: 
1. Предназначен за обработка на информацията от електронни вагонни везни. 
2. Работи под управлението на Windows XP (XP Pro). 
3. Програмата визуализира информацията от везната в реално време. 
4. Поддържа каталог на артикули (неограничен брой). 
5. Поддържа каталог на фирми (неограничен брой). 
6. Позволява ръчно въвеждане на тарата за всеки вагон. 
7. Позволява контрол на тарата на вагона чрез предварително измерена или 

въведена тара.  
8. Разпечатване на кантарни бележки за всеки вагон. 
9. Разпечатване на кантарна бележка за цялата композиция. 
10. Повторен печат на изходен документ. 
11. Поддържа база данни: 

• Бруто, тара и нето за всeки измерен вагон. 
• Вид на товара. 
• Име и адрес на клиент. 
• Дата и час на влизане и излизане от везната. 
• Номер и вид на отпечатания документ. 

12. Организиране на справки по различни критерии – календарен период, 
фирма, артикул, посока (вход или изход), работна смяна или вид изходен 
документ. 

13. Форматиране на справката (скриване на колони). 
14. Сортиране на справката по колона. 
15. Изчисляване на сумарни количества по сортирания критерий. 
16. Разпечатване на сумарните количества. 
17. Преглед на справката преди разпечатване (проверка на форматирането). 
18. Запис на справката в текстов файл за експорт към други програми. 
19. Реализиран е експорт на данни от програма DPANEL към интегрирана 

система за управление на бизнеса “MACONOMY”. 
20. Редактирането и корекциите на базата данни са защитени с пароли. 
21. Настройката на параметрите на програмата е защитена с парола. 
22. Възможно е разширение на възможностите на програмата по задание на 

Възложителя. 
 
Доставката включва: 
1. Инсталационно копие на програмата. 
2. Ръководство на потребителя. 
 
 

atark@mail.orbitel.bg  
Шоурум: София, жк "Лагера", бул. „Цар Борис ІІІ”, бл.44 - партерен етаж,  
тел./факс: 02 / 951 5297, e-mail: showroom@abv.bg 
Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустриална" №1,  
тел./факс: 02 / 936 8078 
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Други софтуерни продукти, производство на „АТАРК” ООД 
• Специализирана програма DPANEL за обработка на информацията от 

електронни автомобилни или платформени везни. 
• Програма за извличане на справки в реално време от базата данни на 

DPANEL от отдалечен компютър свързан по мрежа (LAN). 
• Специализирана програма DPANEL-METAL за работа в бази за вторични 

суровини.  
• Специализирана програма COLLECT AND QUERY за събиране и обработка 

на информацията, изпращана от отдалечени бази за вторични суровини, от 
програма DPANEL-METAL. 

• Специализирана програма DPANEL за работа на площадки за депониране 
на твърди битови отпадъци. 

• Базов програмен продукт Collect за работа с кранови везни. 


