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Въведение
Настоящият наръчник ви дава необходимия минимум
информация, която ви е необходима за да вземете
информирано решение, когато преценявате пробната
версия на Insider като CRM (customer relationship
management – управление на връзките с клиентите)
система и софтуерно решение за вашия бизнес.
Наръчникът обаче не спира до тук, а постепенно ви
въвежда в ключовите практически задачи, които ще трябва
да извършвате, след като преминете към пълната версия
на Insider. Така получавате и предимството до осъществите
гладък преход от пробната версия продукта към реалното
му използване във вашата действителна работна среда.

Как да използвате този наръчник
Целта на този наръчник е да ви запознае с вашата Insider
система и да ви помогне да навлезете бързо в нея и да
започнете да използвате Insider за реалните задачи на
вашата дейност. За да оползотворите наръчника в
максимална степен, четете темите в реда, в който са
представени тук, като в същото време, на компютъра си,
извършвайте процедурите с пробната версия на Insider.
Въпреки че наръчникът е предвиден да се чете
последователно, може също така да отидете направо на
конкретна тема, ако работата ви изисква да свършите
конкретна задача, която не търпи отлагане. В такива случаи
непременно се върнете после отново към мястото, до което
сте били стигнали, и започнете оттам пак да четете текста
последователно
Разбира се, не всички възможности на Insider могат да
бъдат обсъдени в кратък наръчник като този. Целта на тази
книжка е просто да ви покаже как да започнете. Поради
това, повечето от изброените функционалности в темите на
„Въведение в Insider” (и техният списък далеч не е пълен!)
са дадени само с цел информация и само за някои от тях
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ще намерите инструкции тук. За по-подробна информация
как да изпълнявате определени задачи в Insider, вижте
онлайн хелпа на програмата.

Как е организиран този наръчник
В Част I, Да започнем, представяме Insider и неговите
възможности заедно с информация за това, как да
инсталирате и стартирате програмата и ви запознаваме с
потребителския й интерфейс и с начина, по който тя
работи.
В Част II, Да започнем и да наберем скорост, ви
показваме как се изпълняват някои основни ежедневни
операции с Insider като добавяне на контакти, създаване на
задачи, издаване на фактури и т.н.
Част III, Да се залавяме за работа, е мястото, където ви
помагаме да настроите и индивидуализирате Insider за
реалните ви бизнес-нужди, както и да премахнете
примерната база данни, която върви с пробната версия. Тук
разглеждаме и една по-сложна задача – как да използвате
Insider за създаване на персонализирани циркулярни писма
до клиентите ви – настоящи или потенциални.

Конвенции за терминологията и
форматирането
Терминологична бележка:
В настоящия наръчник думите „компютър” и „машина” се
използват взаимнозаменяемо, както и думите „Insider” и
„програмата”.
Бележки за форматирането:
•

Екранните елементи, чиито имена са написани
върху тях, като напр. „менюто Изглед”, са показани
в този наръчник с удебелен шрифт.
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•

Екранните елементи, чиито имена не са написани
върху тях, са изписани като започващи с
обикновена главна буква и след нея малки букви,
като всичко това е без удебеляване, напр. „панелът
Резултати” (В този пример това означава, че
панелът няма име в програмата, но ние го наричаме
„панел Резултати” за по-голяма яснота.).

•

Въвежданото от потребителя е обозначено с
курсивен шрифт, напр. „напишете името на
продукта/услугата, в нашия случай, „Вертикален
скрипец.” (Това означава, че трябва да напишете
Вертикален скрипец във въпросното поле.)

Ремарки, използвани в този наръчник
Понякога, насред самите инструкции предоставяме
допълнителна информация под формата на три вида
ремарки: Предупреждения, Забележки и Съвети. Ето как те
изглеждат и за какво се отнасят:
Предупреждение:
Предупреждението представлява важна информация, която трябва
да знаете с цел да не допуснете потенциално възможни критични
грешки, които могат да попречат на Insider да функционира
правилно.

Забележка:
Забележката
представлява информация, която ви помага да
избегнете некритични грешки в работата си с Insider

Съвет:
Съветът е полезна информация, която ви помага да работите с
Insider по-бързо и по-лесно.
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Част I
Да започнем
В тази част:
•

Въведение в Insider – възможности и
функционалности

•

Как да инсталирате Insider

•

Опознавателна обиколка из екраните на Insider

•

Как да работим със записи на данни

Въведение в Insider
Insider е интегрирана система както за управление на
връзките с клиентите, така и за офис-управление. Той е
универсално приложение, което обслужва всички отдели и
дейности на вашата фирма – управление и администрация,
маркетинг, продажби, финанси. Insider интегрира данните
от всички тези дейности и отдели, правейки ги лесни за
достъп, сигурни за съхранение и налични за различни
видове анализи и отчети.
Insider предлага многофункционално управление на вашите
клиенти и контакти и ви помага да спестите време, да
подобрите продажбите, маркетинга и обслужването си.
Организирайте и управлявайте информацията за всички
ваши контакти и настоящи и потенциални клиенти на едно
място;
проследявайте
потенциални
клиенти
и
възможностите за продажба в хода на целия продажбен
цикъл.
Лесно
създавайте,
индивидуализирайте
и
проследявайте
маркетинговите
си
кампании.
Централизирайте информацията за вашите проекти, като
при това поддържате организираност и наблюдавате
всички задачи с автоматични напомняния. И още: Insider ви
позволява да поддържате продуктова база данни и да
създавате оферти чрез шаблони, които извличат
информация директно от тази база данни. Можете също

5

така да издавате фактури и да генерирате различни типове
отчети – както готови, така и индивидуализирани.
Insider ви помага да създавате, персонализирате и
проследявате кампании с използване на директен
маркетинг, без външна, специализирана помощ: с помощта
на подробен екран тип „формуляр” вие можете да
въвеждате всички данни, необходими за провеждането на
такива кампании; филтрирането на данните за клиентите и
потенциалните клиенти ви позволява да създавате целеви
списъци за мейлинги; функционалността на Insider за
циркулярни писма ви позволява да индивидуализирате
продажбени писма и рекламни публикации, създадени в
Microsoft Word; и не на последно място, можете да
проследявате резултатите на кампаниите за да определите
тяхната ефективност.
С помощта на Insider можете да управлявате
потенциалните и реалните клиенти от момента на
първоначалния контакт до приключването на сделката и да
постигнете по-резултатна комуникация и повече продажби.
Проследяването на потенциални клиенти в Insider е
ефективно и всеобхватно – то включва профил на контакта,
архив на комуникацията, документи, източници и дори
вероятността за сключване на сделка. С Insider можете да
наблюдавате вашите възможности за извършване на
сделки според етапите на продажбения процес и
вероятността за покупка, като проследявате всичко това от
първата комуникация с клиента до пълното приключване на
сделката.
Insider ви позволява да се справяте с лекота както с
външните, така и с вътрешните аспекти на дейностите във
вашата организация. Външни са онези аспекти от
дейността ви, които са насочени към пазара – управление
на реалните и потенциални клиенти (включително пълен
архив и данни на клиента), маркетингови кампании, оферти,
продажби и т.н.. Вътрешни аспекти са организационните
аспекти на дейностите и те се отнасят до вашия персонал,
техните задачи, бележки, докладни записки и т.н. Тук се
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включва също така и координацията на тези дейности сред
членовете на различните екипи и работни групи.
Всички тези възможности се реализират върху гъвкава, до
голяма степен индивидуализируема, структурна база, така
че вие можете да приспособите вашия Insider към
собствените си уникални бизнес-нужди: можете да
дефинирате
собствени
категории
и
под-категории
информация (като напр. типове и под-типове дейности),
фирмени отдели (както за вашата фирма, така и за
фирмите, които са ваши клиенти), валути, категории
контакти и много други, дори можете да слагате собствени
наименования и да използвате за каквито цели вие си
прецените някои от полетата в профилите на контактите ви.
С Insider можете да:
•

поддържате пълна база данни за контактите си,
включително подробни профили на клиентите с
архиви на направените им оферти и извършените
от тях покупки

•

управлявате всички видове дейности, като срещи,
телефонни обаждания, имейли, персонални задачи
и т.н. и да ги свързвате с профилите на
индивидуален или потенциален клиент

•

координиране на задачите и дейността
служителите
чрез
визуални
календари,
определяте отговорности и да изпращане
уведомления; при тяхното създаване, задачите
появяват автоматично в календарите на членове
персонала, които имат отношение към тях

•

бързо и лесно да обработвате цялата необходима
информация за практически всички видове данни
(напр. клиенти, продажби и т.н.) чрез вградените
възможности на Insider за сортиране и търсене

•

работите с оптимална производителност: Insider
има логичен интерфейс, който ви позволява бързо
да превключвате екраните; само с едно кликване
можете да се върнете към профила на текущия

на
да
на
се
на
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клиент; автоматично да въвеждате повтарящите се
или най-често използваните данни в регистрите и
т.н.
•

поддържате обширен и прегледно организиран
каталог на вашите продукти и услуги

•

цялостно да управлявате своите маркетингови
кампании, както организационно, така и финансово,
включително управление и дефиниране на целеви
групи, управление на бюджет, зачисляване на
дейности и отговорности, прикачване на документи
и т.н.

•

създавате автоматично персонализирани мейлинги,
използвайки MS Word

•

генерирате групови дейности, свързани с целева
група или кампания

•

анализирате маркетинговите си кампании

•

имате готови за употреба оферти за всякакви
случаи, като само да избирате подходящите уводни
и заключителни текстове от списък с налични
шаблони

•

генерирате оферти и фактури директно от профила
на клиента, както и на фактура от съответната
оферта

•

следите за плащанията и да генерирате съобщения
за събиране на просрочени задължения

•

следите и анализирате продажбите

•

прикрепяте
допълнителна
информация
под
формата на файлове към някои типове данни като
контакти, задачи, кампании, което е ефективен
начин за управление и достъпване на документи,
намиращи се разпръснати по локалната ви мрежа

•

експортирате удобно информация в MS Excel и MS
Word и да импортирате съществуващи данни
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•

поддържате свои собствени индивидуализирани
типове информация за контактите си

•

извършвате бърз анализ на всякакъв тип данни,
налични в системата ви, използвайки готови
аналитични модели, с помощта на вградената в
Insider система с елементи на изкуствен бизнесинтелект (базирана на модерната OLAP технология)
и
да
представяте
резултатите
визуално
посредством графики

•

генерирате отчети по различни теми (напр. клиенти,
оферти, задачи) от готови шаблони и дори да
разширите отчетните възможности на Insider като
добавите индивидуализирани шаблони, изцяло
отговарящи на вашите уникални бизнес нужди

•

и по-голямата част от това е толкова лесно – просто
избирате опция от менюто на десен клик или
влачите с мишката!

Хардуерни и софтуерни изисквания за Insider
Преди да инсталирате Insider се уверете, че компютърът ви
отговаря поне на минималните хардуерни и софтуерни
изисквания за управление на програмата. Следващата
таблица представя както тези изисквания, така и
препоръчителните стойности:
Таблица 1 – Хардуерни изисквания за инсталиране на
Insider
Компонент
Тип на процесора

Скорост на процесора
Капацитет на паметта
Видео

Минимум

Препоръчително

Pentium III
или
съпоставим

по-висок от Pentium
III
или съпоставим

500 MHz

1 GHz и по-висока

500 Mb

1 Gb и повече

32-битов цвят,
1240x760

32-битов цвят,
1280x1024
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Свободно място на хард
диска
(зависи от
инсталираните
софтуерни компоненти):
.NET Framework 2.0

280 Mb

1 Gb

SQL Server Express

600 Mb

600 Mb

Insider Client

60 Mb

60 Mb

Insider Server

6 Mb

6 Mb

Insider Service

6 Mb

6 Mb

Както можете лесно да прецените от таблицата, не бихте
могли да сбъркате, ако инсталирате Insider на устройство,
което има около 3 Gb свободно пространство.
Текущата версия на Insider се поддържа от следните
операционни системи (където има указани сервизни пакети
(service packs - SP), по-високите версии на тези пакети
също се поддържат):
• Windows Vista
• Windows Server 2003 SP1
• Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
• Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1
• Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
SP1
• Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
SP1
• Windows XP Professional SP2
• Windows XP Home Edition SP2
• Windows XP Tablet Edition SP2
• Windows XP Media Edition SP2
• Windows 2000 Professional Edition SP4
• Windows 2000 Server Edition SP4
• Windows 2000 Advanced Edition SP4
• Windows 2000 Datacenter Server Edition SP4
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Инсталиране на Insider – Моля, прочетете
ПРЕДИ да инсталирате
Процесът по инсталирането на Insider е доста праволинеен,
но изисква известни познания за локални мрежи и MS SQL
Server. Но дори и да не притежавате такива познания,
информацията в тази тема би следвало да ви бъде
достатъчна за да можете да си инсталирате Insider без
чужда помощ.
След като стартирате процеса от демо-диска или от
изтегления инсталационен файл, инсталатолът ще ви води
през стъпките на процедурата. В някои от стъпките ще Ви
бъде дадена възможност да промените настройките по
подразбиране и да конфигурирате по избор инсталацията
на вашия Insider
Настройките по подразбиране вършат добра работа за
целите на изпробването чрез демо-версия, както и в някои
типични случаи (при инсталиране върху самостоятелен
(който не е в мрежа) компютър или на сървърна машина),
но в зависимост от нуждите на реалната ви дейност може
да се наложи да промените тези настройки според това,
какво ви е необходимо във вашия конкретен случай.
Поради тази причина, ако ще инсталирате Insider за реално
използване, а не за изпробване чрез демо-версия, не
забравяйте да прочетете тази тема ПРЕДИ да пристъпите
към реалната инсталация – това ще ви помогне да
избегнете грешки при инсталирането и евентуално
необходимостта да преинсталирате програмата.
След като изберете опцията за български език в първия
прозорец на инсталатора и приемете лицензионното
споразумение във втория, следващият момент, в който
инсталаторът ще поиска от вас да вземете решение, е
когато трябва да се избере програмната папка:
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По подразбиране изборът е папка, наречена Insider-2009 в
програмната папка на Windows, т.е. C:\Windows\Program
Files\ Insider-2009, ако папката на вашия Windows е
C:\Windows. Ако това е първият път, когато инсталирате
Insider, папката Insider-2009 не съществува и ще бъде
създадена по време на инсталационния процес. Свободни
сте да промените програмния път така, че да отговаря на
вашите нужди (друго устройство, например), като въведете
желаният път директно в полето за пътя или като
навигирате до желаното място с помощта на бутона
Преглед… . Ако нямате особени причини да променяте
програмната папка, се препоръчва да използвате тази по
подразбиране.
Следващата стъпка е Избор на Компоненти:
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Тя ви дава възможност да изберете кои компоненти на
Insider да инсталирате. Няколко готови конфигурации са
дадени в падащия списък. За целите на този наръчник, нека
изберем Пълна инсталация. (За по-подробно обяснение
на тези опции за настройка, както и в случай, че
инсталирате и конфигурирате Insider за работа в мрежа,
прочетете „Индивидуализиране на инсталацията на вашия
Insider”.
В зависимост от избраната конфигурация, някои
допълнителни
инсталационни
програми
(като
инсталационната програма на MS Visual Studio 2005
Runtime) може да се пуснат по време на процедурата по
инсталацията на Insider и ще изискат да приемете
условията и на техните лицензионни споразумения.
В една от следващите стъпки програмата за настройка ще
поиска от вас да изберете SQL сървър от списъка на вече
инсталираните SQL сървъри. Ако досега не сте имали
инсталиран
SQL
сървър,
инсталираният
от
инсталационната програма на Insider сървър ще бъде
единственият в списъка и прозорецът за тази стъпка ще
изглежда така (В реалната инсталация вместо SUN (името
на компютъра) ще видите, разбира се, името на вашия
компютър.):

Обърнете внимание, че ако желаният SQL сървър не е бил
създаден, той може да бъде въведен ръчно в най-долното
поле. Изберете или въведете името на сървъра и след това
кликнете бутона Напред за да продължите. След като сте
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завършили тази стъпка, същият прозорец ще се появи
отново, но този път ще има бутон Готово, на мястото на
бутона Напред. Кликнете върху него за да продължите към
следващата стъпка.
След като SQL сървърът е инсталиран, ще получите покана
да въведете лиценза за вашия Insider:

За да продължите, маркирайте полето Използвай демо
версията и кликнете OK.
След като инсталацията на Insider приключи, в зависимост
от инсталираните опции, може да ви бъде поискано да
рестартирате компютъра. Иначе, на последния екран на
инсталатора ще ви бъде предоставена опция, която, ако
бъде маркирана, ще стартира Insider веднага след като
инсталаторът се затвори.
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Стартиране на Insider и влизане в
програмата за първи път
Ако сте направили стандартна инсталация на Insider,
иконата на Insider ( )ще бъде налична както на десктопа,
така и в лентата за бързо стартиране или на лентата за
задачите. Можете да стартирате Insider или оттам или от
менюто „Старт” на Windows. Insider не позволява
неоторизирано използване, затова всеки път, когато се
стартира показва прозорец за регистрация/вход и изисква
потребителско име и парола:

Потребителят по подразбиране, с който върви демоверсията, е admin. (Този потребител има неограничени
права за достъп и разрешения за ползване на програмата,
което ви позволява да влезете в Insider и да го настроите
за действителна употреба. По-късно ще създадете
допълнителни потребители с ограничени права, с които
вашите служители ще влизат и ще работят в програмата).
Паролата за потребителя по подразбиране е 123. (По-късно
ще я промените с нещо по-сигурно. Прочетете “Сменяне на
паролата на администратора” на страница 58.) Напишете
паролата
в
полето
Password.
Стойностите
по
подразбиране в полетата Server и Port са OK за текущо
инсталираната
конфигурация
(Пълна
инсталация).
Кликнете OK. След няколко секунди прозорецът на Insider
се отваря. Сега вече сте влезли в системата като
потребител admin.
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Забележка:
Всеки служител на фирмата трябва да има потребителско име за
Insider, създадено специално за него/нея (виж “Създаване на нови
потребители” на страница 68) и трябва да влиза в Insider само с това
уникално потребителско име и свързаната с него парола. Това е
необходимо не само от гледна точка на сигурността, но и за да се
обезпечи правилното функциониране на системата на Insider (напр.
всеки служител трябва да вижда своите собствени задачи и т.н.).

Излизане от Insider
Както при повечето приложения под Windows, има три
начина за излизане от Insider:
•

Можете да кликнете бутона
на прозореца на Insider:

•

Можете да изберете опцията Изход от менюто
Файл:

•

Можете да използвате клавишната комбинация Alt +
F4.

в горната дясна част

Да се ориентираме в програмата
Интерфейсът на Insider е изключително лесен за
използване. Ще ви се стори доста познат, ако имате
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известен опит с Microsoft Office Outlook. Подобно на Outlook,
Insider има Панел за навигация вляво и това, което
изберете в него, се показва в дясната зона (която е
наречена “Рамка за показване на информация”).

Графично представяне на потребителския
интерфейс на Insider
Преди да продължим нататък, сега е подходящ момент да
разгледаме прозореца на Insider и неговите основни части.
Отделете минута-две за да проучите илюстрацията по-долу
и обяснителната таблица която следва, за да се запознаете
с основните елементи на прозореца на Insider, тяхната
функция и използваната терминология.
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Заглавна лента: Показва името на софтуера и, в
средни скоби, името на текущо избрания екран.
Менюта: Командите, необходими за вашата работа,
са групиране в менюта, като например менютата
Файл и Изглед. Кликването върху менюто го отваря
и се показва групата команди него.
Лента с инструменти: Тук се намират най-често
използваните команди..
Рамка за навигация: Позволява ви да превключвате
между панелите в нея (Предпочитани, Маркетинг,
Продажби, Фактури, Справки и Настройки) и да
избирате екрана, в който искате да работите (напр.
в групата екрани от панела Предпочитани –
Дейности, Контакти или Календар.)
Рамка за показване на информация:
съдържанието на текущо избрания екран.

Показва

Бутони в Рамката за навигация: Всеки от тях
извиква определен екран на Insider. С тях
превключвате изгледа за да отидете на екрана, в
който искате да работите.
Панели на Рамката за навигация: Панелите в
Рамката за навигация групират заедно по няколко
екранни бутона. Това е логическо групиране в
зависимост от вида на дейностите, извършвани в
свързаните екрани. (Например, панелът Маркетинг
съдържа бутоните за екраните Кампании и Групи
контакти.)
Заглавни ленти на панелите на Рамката за
навигация: Кликването върху заглавната лента на
затворен панел отваря този панел и ви дава достъп
до бутоните в него
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Съвет:
Използвайте контекстните менюта
Много операции в Insider могат да бъдат изпълнени от повече от
един екран и по повече от един начина. По принцип има три начина
да се извърши една и съща операция: от менютата, от лентата с
инструменти и чрез контекстните менюта. (Всичките три начина не
важат за всички операции, но са в сила за повечето от тях.)
Контекстните менюта се отварят когато кликнете с десния бутон на
мишката върху обект или празно пространство в Рамката за
показване на информация, например върху записа на дейност когато
екранът Дейности
е отворен. Контекстните менюта показват
възможните за момента команди, които можете да ги извършите,
напр. Нов запис, Отваряне, Копие, и т.н.. Затова тези менюта се
наричат „контекстни”, а именно, понеже са чувствителни към това
къде в програмата се намирате и какво правите в момента.

Понеже контекстните менюта са леснодостъпни и винаги предлагат
набор от валидни команди, обикновено те са по-подходящи за
използване от командите, разположени в стандартните менюта над
лентата с инструменти на програмата. Ето един практически съвет:
когато се опитвате да правите нещо в Insider за първи път,,
непременно първо проверете с десен клик кои команди са налични в
контекстното меню. Има вероятност веднага да намерите най-лесния
начин да извършите операцията!

Придвижване из екраните на Insider
Рамката за навигация в лявата част на прозореца на Insider
е винаги видима. Използва се за да се придвижвате през
екраните на Insider. В рамката за навигация има бутони,
всеки от които съответства на конкретен екран на Insider,
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напр. Дейности, Контакти, и т.н.. Кликването върху бутона
за даден екран превключва изгледа на Insider и показва
съответния екран. Бутоните са подредени в групи,
поставени в отделни панели (Предпочитани, Маркетинг,
Продажби, и т.н.) и само един панел може да бъде отворен
в даден момент. За да отворите панела и да получите
достъп до бутоните в него, кликнете върху заглавната
лента на панела.
Съвет:
Върнете се бързо към последния избран контакт
Ако сте отворили профил на контакт в екрана Контакт и след това
сте отишли някой на друг(и) екран(и), не се налага да търсите бутона
Контакти рамката за навигация, за да се върнете отново към този
профил. Просто кликнете върху бутона Активни контакти (чийто
надпис сега ще показва името на този контакт) в лентата с менютата
и профилът на контакта ще бъде изведен на екран отново:

Да направим опознавателна обиколка Insider
Сега след като знаете как да се придвижвате из Insider,
нека разгледаме екраните му и да видим за какво служи и
как функционира всеки един екран. (В рамката за
навигация, кликнете отнасящия се до екрана бутон за да
превключите Insider към съответния екран.)
Панел Бутон
Предпочитани

Дейности

Екран

Обяснение

Дейности

Позволява ви да разглеждате,
създавате и управлявате
дейности. Дейностите са задачи
от типа „да направя”, които са
възложени и/или изпратени на
служителите. Те могат да бъдат
свързани с конкретен клиент
(„контакт”), могат да имат
начална и крайна дата и да
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Панел Бутон

Екран

Обяснение
бъдат показвани в Календара.
Има шест типа дейности:
Обаждане, E-mail, Факс,
Писмо, Среща, Задача. В
зависимост от избрания изглед,
показани са или само Отворени
дейности (тези, които все още
не са завършени), или и двете –
Отворени и Приключени
(завършени или отменени)
дейности.

Контакти

Календар

Контакт

Този екран е като адресен
указател, но със някои
допълнителни възможности.
Това ви позволява да създавате
и управлявате профили на
своите фирмени контакти.
„Контакт” обикновено е
организация, с която вашата
фирма работи като клиент,
потенциален клиент, партньор
или филиал, но също така може
да бъде и физическо лице –
например частен клиент или
служител от вашата фирма.
Индивидите от „контактите” в
организациите, с които
общувате са наречени „Лица за
контакт”.

Календар

Показва календар с планирани
дейности. Тук можете да видите
своите собствени дейности
(създадени от вас или
възложени на вас) и в
зависимост от вашите
потребителски права за Insider
(обикновено ако сте управител),
задачите на другите служители.
Можете да получите достъп до
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Панел Бутон

Екран

Обяснение
дейностите или да създавате
нови дейности директно от
Календара (т. е. не се налага да
отваряте екран Дейности, за да
направите това).

Маркетинг

Кампании

Позволява ви да създавате и
управлявате свои собствени
маркетингови кампании.

Групи
контакти

Позволява ви да създавате и
управлявате многобройни
целеви групи и подгрупи за
вашите маркетингови дейности
и кампании.

Оферти

Оферти

Позволява ви да създавате и
управлявате оферти, направени
за клиенти и потенциални
клиенти.

Артикули

Номенклатура на
артикулите

В този екран поддържате и
управлявате продуктите и
услугите на вашата фирма.

Фактури

Фактури

Позволява ви да създавате и
управлявате издадените на
вашите клиенти фактури.

Кампании

Целеви групи

Продажби
Фактури
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Панел Бутон

Екран

Обяснение

Справки
Настройки

OLAP анализ OLAP

OLAP означава OnLine
Analytical Processing –
многофункционална технология
за анализи и отчети с елементи
на изкуствен интелект. Този
екран ви позволява да
извършвате тренд-анализ на
продажбите, на финансовите и
други показатели. Той ви
предоставя готови за
използване аналитични модели
и ви показва резултатите
визуално в графики.

ПотребиПотребители телски
права

Позволява ви да настройвате
потребителите на Insider и да
управлявате техните роли
(Потребители или Управители)
и права за достъп.

Системни
данни

Номенклатури

Позволява ви да управлявате
различни категории системни
данни и да дефинирате тяхното
въвеждане, за да можете да
настройвате начинът, по който
Insider работи за вашия бизнес
модел. Такива категории
системни данни са Подтипове
към дейности, Прикачени
файлове, Категории контакти,
Отдели, и т.н..

Импорт на
данни от
Excel

Позволява ви да импортирате в
Insider данни от вашата
предишна система или от други
източници. Импортираните
данни трябва да са в MS Excel
2003 формат електронна
таблица (.xls файл)..

Импорт на
данни
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Панел Бутон

Конфигурация на
справки

Екран

Обяснение

Конфигуриране на
репорти

Позволява ви да качвате
предварително определени
отчети за използване с Insider.
Качените отчети трябва да
бъдат във формат Crystal
Reports for Visual Studio 2005
(.xcr файл).

Съвет:
Insider може да управлява допълнителна информация
Insider не само да управлява вашите задачи, контакти и кампании, но
също така ви позволява да добавяте и управлявате допълнителната
информация, свързана с отделните задачи, контакти и кампании,
като прикачвате файлове към тях. По този начин можете да
съхранявате в свързан вид цялата информация, отнасяща се до
конкретна задача, контакт или кампания. При това тази информация
ще е на разположение на вас и на вашите колеги само с едно
кликване на мишката.

Сортиране и групиране на записи
Както вече сте забелязали, много често информацията, с
която ще работите, е представена в Insider във вид,
подобен на таблица, в която отделните колони
представляват различни категории информация, а
редовете са отделните записи. Например, в екран
Дейности всеки ред представлява отделна задача (запис
на задача):
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В реални условия базата ви данни може бързо да нарасне
до стотици и хиляди записи. Затова от първостепенна
важност е да можете да сортирате и групирате тези записи
по подходящ начин за да имате смислен и управляем
изглед на записите.

Сортиране на записи
За да сортирате таблицата по конкретна категория (колона)
във възходящ ред, кликнете върху заглавието на колоната:

Кликването върху заглавието на колоната за втори път
сортира таблицата по тази колона в низходящ ред.

Групиране на записи
Insider притежава забележителната способност да групира
записите, които имат еднакво съдържание в сортиращата
колона и да представя това групиране в удобна
дървовидна форма. Това отново е екранът Дейности, но
този път записите в него са групирани:
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За да групирате записите, от табличен в дървовиден
изглед:
1. Решете по съдържанието на коя колона искате да
групирате записите.
2. С мишката довлечете заглавието на тази колона до
празното пространство непосредствено над заглавието
на реда. Успешното довличане се отбелязва с две
вертикални червени черти отгоре и отдолу на това
празно пространство:

3. Пуснете бутона на мишката. Изгледът на панела се
променя от табличен в дървовиден:
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Всеки възел от дървото се състои от записи, които имат
еднакви стойности в групираната категория (колона).
(На всяка една налична стойност в колоната сега
отговаря един възел.) Възлите са сортирани според
тези стойности във възходящ ред. Можете да обърнете
реда на сортиране чрез кликване върху заглавието на
групиращата колоната (намиращо се сега в празното
пространство).
4. За да видите записите, групирани в даден възел,
кликнете плюсчето от лявата страна на възела:

Така възелът се ще отвори, а записите в него ще се
покажат в него в подобен на таблица вид (сега на всеки
възел има отделна таблица):

5. За да възстановите първоначалния, табличен изглед на
панела, довлечете заглавието на групиращата колона
обратно в заглавния ред на таблицата. Успешното
довличане се обозначава с две червени вертикални
стрелки отгоре и отдолу на заглавния ред:
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Съвет:
Можете да групирате записите по повече от една колона. За да
направите това, просто довлечете заглавията на втората, третата и
т.н колони в празното пространство. Редът, по който групиращите
заглавия (заглавията на колоната в празното пространство) са
подредени от ляво надясно, определя реда на групирането.
(Записите се групират първо според съдържанието на групиращото
заглавие, разположено в най-ляво, след това – според следващото
до него от дясно и т.н.) Променяйте подредбата на групиращите
заглавия чрез влачене, докато постигнете желания ред на групиране.
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Част II
Да навлезем и да наберем скорост
В тази част:
•

Работа с контакти

•

Как да създаваме на задачи и да работим с
Календар-а

•

Как да добавяме на продукти и услуги

•

Как да създаваме на оферти за клиенти

•

Генериране на фактури

Работа с Контакти
Добавяне на нов контакт
1. Влезте в екрана Контакт. За да направите това,
кликнете върху бутона Активен контакт (вижте съвета в
темата „Придвижване през екраните на Insider”), или в
Рамката за навигация кликнете заглавието на панела
Предпочитани, ако е затворен, и след това бутона
Контакти:

Ще се отвори екрана Контакт, който ще зареди
автоматично последния показван профил. Прозорецът
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на вашия Insider би трябвало сега да изглежда горедолу така:

2. Натиснете клавишната комбинация Ctrl + N или
кликнете бутона Нов запис в лентата с инструменти:

Така екранът Контакт ще се изчисти, а мигащият курсор
в полето Име означава, че Insider е готов за въвеждане
на данни.
3. В полето Име напишете името на контакта, например
ако това е фирма, напишете името на фирмата.
4. Натиснете клавиша Tab за да преминете на
следващото поле.
5. По същия начин попълнете всички полета от раздела
Основни данни, за които имате налична информация.
Използвайте клавишите Tab и Shift + Tab за да се
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придвижвате напред и назад през полетата или просто
кликнете с мишката върху желаното поле.
Забележка:
1. Полето Лице за контакт ще бъде неразрешено. Това е така,
защото името на лицето за контакт не се въвежда от този раздел.
Не се тревожете за това. Ще въведете контакта няколко стъпки понадолу.
2. Някои от полетата имат падащи списъци и нещата могат да бъдат
избирани оттам, вместо да се пишат, ако са налични; ако не са,
просто напишете съответната информация в полето. Във втория
случай, при записването на данните (най-вероятно при стъпка 8),
програмата ще ви попита дали да добави въведеното от вас към
падащия списък за да може и то да бъде избирано от този момент
нататък. Потвърдете, ако искате въведеното от вас да бъде
добавено в списъка.

6. Ако финансовата информация за контакта е налична,
кликнете върху раздела Финансова информация и
въведете съответните данни.
7. Кликнете върху разделите Маркетинг и Допълнителни
данни за да видите дали информацията, която следва
да се съхранява, тук е налична в момента. Ако
разполагате с тази информация, въведете я и нея.
8. За да добавите лице за контакт кликнете върху раздела
Служители в средния панел на екрана:
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Така разделът Служители ще се покаже в горния панел
на екрана. Екранът ви в момента би трябвало да
изглежда така:

9. От падащия списък на полето Титла изберете титлата
на лицето за контакт (г-жа, г-н, проф., и т.н.).
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10. Натиснете клавиша Tab за да преминете към полето
Име..
11. В полето Име напишете собственото име на лицето за
контакт.
12. По същия начин попълнете всички полета от раздела
Основни данни, ако информацията е налична.
13. Когато приключите с въвеждането на данните за този
контакт, натиснете клавишната комбинация Ctrl + S или
кликнете бутона Запис в лентата с инструменти.
14. (По избор) За да превключите горния панел обратно
към раздела Основни данни, кликнете върху бутона
Контакти в лентата с инструменти:

Намиране на контакти
В екрана Контакт (Рамката за навигация > Предпочитани
> Контакти), можете да търсите конкретен контакт или
група контакти, които да отговарят на зададени от вас
критерии за търсене. За целта трябва първо да
превключите екрана в режим на търсене, а след това да
въведете критерии за търсене и да извършете търсенето.
Резултатите от търсенето са изброени в панела в долната
част на екрана (панел „Намерени записи”). Ето описание на
процедурата стъпка по стъпка:
1. В екрана Контакт кликнете бутона Търсене в лентата с
инструменти:

Така екранът ще се превключи в режим на търсене.
Можете да разберете, че се намирате в режим на
търсене, по цвета на най-горния панел, който става от
син на червен. Горният панел сега работи като филтър,
в който се въвеждат критериите за търсене (ключовите
думи).
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2. Въведете критериите си за търсене в полетата
(Напишете ги или ги изберете от падащия списък, ако ги
има там.). Можете да попълните толкова полета,
колкото е необходимо за търсенето (Превключете
разделите, ако е необходимо да въведете критерии за
търсене и в полетата на другите раздели). Например,
ако искате да намерите всичките си клиенти от
Франция, изберете Клиент от падащия списък на
Категория и Франция от падащият списък на Държава:

3. Кликнете върху
инструменти:

бутона

Намиране

в

лентата

с

Всички намерени резултати (вашите френски клиенти, в
нашия пример) ще бъдат показани в панела Намерени
записи и техният брой ще бъде указан в заглавието на
панела:
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Съвет:
Ако имате критерии за търсене (ключови думи), които често се
използват в определени полета, можете да „заключите” тези полета
за да показват автоматично тези критерии, когато превключите
екрана в режим за търсене. За да направите това, когато определена
ключова дума е показана в полето (може да е написана в режим
Търсене или просто показана в режим Изглед, това няма значение),
кликнете върху етикета на полето (името на полето, намиращо се
вляво от него). Така съдържанието на полето ще се заключи като
ключова дума за търсене по подразбиране за това поле.
„Заключването” се обозначава като цветът на шрифта на етикета
става червен. (Ако искате да „отключите” „заключено” поле, кликнете
върху етикета му отново.)
Тази функция е много удобна, ако искате да намерите контакти,
които са подобни на текущо показаните: просто заключете полетата,
в които търсените контакти би трябвало да имат общо съдържание с
показаните и извършете търсенето.

Добавяне на нова задача
Добавяне на нова задача от екрана Дейности
Задачите са записи на неща от тип „да направя”, а именно,
нещо, което трябва да се свърши от някого, като например
провеждане на срещи, телефонни обаждания, изпращане

35

на писма и т.н.. Задачите в Insider могат да имат
продължителност и крайни срокове и да са свързани с
определена кампания и/или клиент. Всяка задача в Insider
може да има назначен отговорник и да бъде
разпространявана чрез системата на Insider до вашите
колеги/служители, които имат отношение към нея. (Те ще
могат да я видят в екрана Дейности както и, в повечето
случаи, в Календар-а когато влязат в Insider с техните
потребителски имена и пароли.)
1. Влезте в екрана Дейности. За да направите това, в
Рамката за навигация кликнете върху заглавието на
панела Предпочитани, ако е затворен, и след това
върху бутона Дейности:

Ще се отвори екрана Дейности, а съществуващите
записи на задачи, ще бъдат показани в него.
Прозорецът на вашия Insider би трябвало сега да
изглежда горе-долу така:
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Забележка:
Точно кои дейности ще бъдат показани зависи от избрания
филтър за изгледа. Можете да филтрирате задачите по
потребител, т.е. така, че да се показват само тези задачи, които
ви касаят (които са ви зачислени или са създадени от вас) или
задачите на един или повече потребители по ваш избор (може
да бъдат и всички потребители, ако искате). За да филтрирате
задачите по потребител, използвайте бутоните Потребители и
Моите дейности в лентата с инструменти:

Можете също така да филтрирате задачите по статус, което
означава че можете да изберете да виждате или всички задачи
(отворени и затворени), или само задачите, които са отворени
(все още незавършени) към момента. Превключването на
списъка със задачите между всички задачи и само отворените
такива, става с включване и изключване на бутона Приключени
в лентата с инструменти:

Когато опцията Приключени е избрана, задачите със статус
Приключени са видими и се показват с червен шрифт в списъка
на задачите.
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Съвет:
Всяка нова задача остава с удебелен шрифт, докато
потребителят я отвори. По този начин, когато екранът е
настроен да показва задачите на други потребители, вие можете
да видите дали тези потребители са отворили (и прочели)
конкретна задача или не.

2. Натиснете клавишната комбинация Ctrl + N или
кликнете върху бутона Нов запис в лентата с
инструменти:

3. Полето Вид във формуляра има падащ списък с
наличните видове задачи.
Забележка:
Видовете задачи в Insider са твърдо кодирани и не могат да
бъдат променяни. Понастоящем Insider предлага следните
видове задачи: Обаждане, E-mail, Факс, Писмо, Среща, и
Задача. Видът на задачата има подвид, който може да се
конфигурира от потребителя. Много е вероятно подвида по
подразбиране да бъде неудовлетворителен или да не отговаря
на действителните нужди на вашия бизнес. Можете да
промените подвидовете от Настройки > Системни данни >
панел Системни данни > опция Подтипове към дейности.

За целите на този пример нека се придържаме към
вида на задачата под подразбиране – Задача.
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4. (По избор) Ако не искате тази задача да бъде показвана
в Календара, изчистете квадратчето за отметка
Показване в календара. В противен случай го оставете
маркирано (по подразбиране).
5. (Условна – ако видът Задача е бил избран) От падащия
списък на полето Подвид изберете желания подвид на
задачата, напр. Проучване.
6. Натиснете клавиша Tab за да преминете към
следващото поле..
7. В полето Тема напишете запомнящо се име за
задачата – например Проучване на независимите
собственици на фитнес центрове в югоизточния
регион.
8. Падащият списък на полето Контакт е проектиран да
показва контакта, за който се отнася задачата. Ако
задачата е в сферата маркетинга или продажбите това
обикновено е клиент или потенциален клиент. В нашия
случай задачата е проучвателна работа, която ще се
извършва заедно с маркетингова партньорска фирма,
така че от падащият списък изберете Системи за
директен маркетинг:

9. Падащият списък на Служител сега съдържа
служителите на избрания контакт, които сме записали в
неговия профил като лице за контакт. Кликнете за да
отворите падащия списък и изберете желания
служител:

10. (По избор) Ако задачата е свързана с кампания,
изберете я от падащия списък на Кампания:
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11. Ако задачата е свързана с кампания, изберете я от
падащия списък на Кампания:
a. Посочете и кликнете бутона Отговорн…:

Така ще се отвори диалоговото прозорче Избор на
видими потребители за да изберете един или
повече служители, които да бъдат отговорници за
задачата:

b. Кликнете върху знака плюс отляво на групите
потребители за да отворите желаната груп(а/-и) и
след това изберете подходящия служител(и).
c. Когато свършите с избирането на потребители,
кликнете бутона Запис и изход.
12. По същия начин добавете служител(и), които да
получат копие от задачата. (Задачата ще бъде
регистрирана в техния екран Дейности, когато те
влязат в Insider.). (Използвайте бутона Копие до…
точно под бутона Отговорн….)
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13. В рамката изберете подходящото начало и краен срок
на задачата, а също и начален и краен час, ако тази
опция е приложима. (Кликването на падащите списъци
Начало и Краен срок отваря календар; кликването
върху часовете/минутите в същото поле осветява
часовете и съответно минутите и ви позволява да
въведете желаните стойности.)
14. Кликнете в голямото текстово поле и напишете
описание
на
задачата.
Например:
Оценяване
потенциала на независимите собственици на фитнес
центрове в югоизточния регион и на разходите ни за
първоначалното навлизане в този пазар.
15. (По избор) Можете също така да прикачвате към
задачата някои свързани с нея документи. По този
начин и другите потребители, които имат отношение
към задачата, ще могат да ги достъпват без да се
налага да ги търсят на документния сървър на вашата
фирма или без да се налага да ги получават по имейл.
(За да управлявате приложенията, използвайте менюто
Прикачени или контекстното меню (с десен клик) в
областта за прикачени документи в долната част на
прозореца.)
16. Когато приключите със създаването на задачата,
кликнете бутона Запис и изход в лентата с
инструменти:
Така ще прозорецът се затвори и ще покаже записа на
задачата в екрана Дейности. По същия начин, задачата
е вече на разположение за всички потребители, които
сте избрали, било като отговорници (стъпка 11) или като
получатели (стъпка 12). Задачата ще бъде показана и в
Календар-а, ако квадратчето за отметка Показване в
календара е било маркирано. Ако към задачата е бил
избран и контакт, тя ще се показва и в профила на
контакта (екран Контакт, среден панел, раздел
Дейности).
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Добавяне на нова задача от Календара
Можете да използвате съвсем същата процедура като
описаната по-горе за да добавите нова задача от екрана
Календар. (Просто натиснете Ctrl + N или кликнете върху
бутона Нов запис.)

Добавяне на задача, свързана с текущия контакт
Можете да добавяте задача, свързана с текущо показвания
контакт директно от екрана Контакт (т.е. без да се налага
да отивате на Дейности). За да направите това:
1. Уверете се, че желаният контакт се показва в момента в
екрана Контакт, а в средния панел разделът Дейности
е избран. Ако има някакви задачи, свързани с този
контакт, те биха се показвали тук.
Съвет:
Приключените задачи се показват като зачеркнати.

2. Кликнете с десния бутон на мишката в средния панел и
от контекстното меню изберете Нова дейност:

Така прозорецът-формуляр ще се отвори за създаване
на нова задача; името на контакта ще бъде
предварително избрано в полето Контакт.
3. Продължете както е описано в “Добавяне на нова
задача от екрана Дейности”, стъпка 3 и по-нататък.
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Съвет:
Ако сте в екрана Контакт и трябва да създадете задача, несвързана
с текущия контакт, пак можете да го направите без да напускате
екрана Контакт: в стъпка 2, направете десен клик не в средния, а в
долния панел (панелът Намерени записи), и от контекстовото меню
изберете Създаване на дейности.

Придвижване в календара
Можете да се придвижвате в календара на Insider по
няколко начина (За да влезете в календара, отворете, от
Рамката за навигация отворете панела Предпочитани, ако
е затворен, и след това кликнете бутона Календар):
•

Избирайте датата, на която искате да отидете, като
я кликнете в тримесечния календар в панела,
намиращ се в горната дясна част на екрана:

•

Избирайте изглед като кликнете съответния бутон в
лентата с инструменти – Ден, Работна седмица,
Седмица или Месец:

•

Филтрирайте показаните задачи по потребител,
използвайки бутоните Потребители и Моят
Календар в лентата с инструменти.
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•

Превключвайте изгледа за показване на всички
задачи или само отворените задачи с бутона
Приключени в лентата с инструменти.

Добавяне на продукт или услуга
Добавянето на нов продукт или услуга в Insider е процес от
две стъпки: първо добавяте всички данни за продукта, без
цената му и записвате въведеното. След това добавяте
една или повече цени за продукта/услугата (Insider
позволява няколко цени за един продукт/услуга) и отново
записвате въведеното. Ето как изглежда процесът стъпка
по стъпка:
1. Влезте в екрана Номенклатура на артикулите. За да
направите това, в Рамката за навигация кликнете върху
заглавието на панела Продажби, ако е затворен, и
след това бутона Артикули:

Така ще се покаже екрана Номенклатура на
артикулите. В този екран продуктите и услугите, които
съответстват на текущо избрания възел от дървото в
панела Групиране, се показват в дъното на екрана в
панела Списък артикули. Информацията за осветения
продукт от списъка в панела Списък артикули се
показва в панела Данни за артикул над списъка.
Прозорецът на вашия Insider би трябвало да изглежда
горе-долу така:
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2. Уверете се, че в панела Групиране, е избран найгорния възел, Артикули.
Забележка:
Когато възелът Артикули е избран, всички продукти и услуги се
показват в панела Списък артикули; когато подвъзел на възела
Групи е избран, само продуктите/услугите, които са били
добавени към този възел се показват в панела Списък
артикули (Възелът Групи ви позволява да категоризирате
продукти и услугите си в групи по ваш избор, както е показано в
примерната база данни).

3. Натиснете Ctrl + N или кликнете бутона Нов артикул в
лентата с инструменти. Така панелът Данни за артикул
ще изчисти, а мигащият курсор в полето Код означава,
че Insider е готов за въвеждане на информация.
4. В полето Код напишете кода на вашия нов продукт,
напр. PC-BN1.
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Съвет:
Моментът е много подходящ да си изработите логична система
на кодиране за вашите продукти и услуги, ако все още нямате
такава. Добрата система на кодиране ще направи операциите,
свързани с продукти и услуги по-лесни, особено ако имате много
продукти/услуги. Примерната база данни например използва
латинско „P” за обозначаване на продукт и „S” за обозначаване
на услуга (от “service”), „C” – за търговско оборудване (от
“commercial”) и „H” за домашно оборудване (от “home”),
последвани от тире и абревиатура, произлизаща от името и
номера на продукта/услугата, с който се показва неговата
версия. Кодът “PC-BN1”, използван като пример в тази стъпка
означава „продукт, който е търговско оборудване с
наименование „Behind the Neck” („Вертикален скрипец”) и това е
версия ”1” на този продукт.

5. Натиснете клавиша Tab за да преминете към полето
Име..
6. В полето Име напишете името на продукта/услугата, в
нашия случай, Вертикален скрипец.
7. Натиснете клавиша Tab за да преминете към полето
ДДС%.
8. (Условна) Ако посочената стойност на ДДС в полето
ДДС% се различава от стойността, която искате да
използвате, напишете желаната стойност в полето,
например 20%.
9. Натиснете клавиша Tab за да преминете към полето
Мярка.
10. От падащия списък на полето Мярка, изберете бр.
(брой).
11. Натиснете клавиша Tab два пъти за да пропуснете
квадратчето за отметка Неактивен и да преминете към
полето Описание.
12. В полето Описание напишете кратка пояснителна
бележка за продукта. В този случай, тъй като
въвеждаме тренировъчно оборудване, описанието би
било нещо подобно: Тренажор StarFlex за трениране
на широкия гръбен мускул.
13. (По избор) Натиснете клавиша Tab за да преминете към
полето Бележки и да напишете допълнителна

46

информация за продукта, например: Осигурява
цялостно трениране за най-големият мускул на
тялото. В момента вашият панел Данни за артикул
би трябвало да изглежда точно така:

14. Натиснете Ctrl + S или кликнете бутона Запис на
артикул в лентата с инструменти..
Вашият нов продукт сега вече е записан в базата данни
на Insider, но трябва да добавите и цен(а/-и)..
15. В лентата с инструменти кликнете бутона Нова цена:
В по-долния панел, Цени, в таблицата, се появява нов
празен ред за въвеждане на цената:

16. (Условна) Ако трябва да смените валутата, направете
го от падащия списък на клетката Валута на реда
(клетката в колоната Валута):

17. В новия ред, кликнете в клетката Цена:
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18. В клетката Цена въведете желаната стойност,
например, 1750.
19. (По избор) Ако искате да добавите някакъв обяснителен
текст за тази цена, натиснете клавиша Tab за да
преминете към клетката Бележки и напишете текста
там.
20. Натиснете Ctrl + S или кликнете бутона Запис на
артикул в лентата с инструменти. Цената сега е
добавена към записа на продукта/услугата. Ако искате
да добавите още цени за този продукт/услуга, просто
повторете стъпки 15÷20.
Забележка:
Ако сте въвели повече от една цена за продукта/услугата,
непременно посочете коя е основната цена чрез маркиране на
квадратчето за отметка Базова цена в съответния ценови ред..
Съвет:
Към съществуващ продукт/услуга можете винаги да добавяте нова
цена като кликнете бутона Нова цена.

Създаване на нова оферта за клиент
1. Влезте в екран Оферти. За да направите това,
кликнете върху Рамката за навигация, после кликнете
върху заглавието на панела Продажби, ако е затворен,
и след това бутона Оферти:

48

Така ще се покаже екрана Оферти и със списък на
наличните към момента оферти. Прозорецът на вашия
Insider би трябвало да изглежда горе-долу така:

2. Натиснете Ctrl + N или кликнете върху бутона Нова
оферта в лентата с инструменти. Така ще отвори
прозорецът-формуляр
Нова
оферта, готов за
въвеждане на информация:

3. От падащия списък на полето Клиент, изберете
клиента, за който искате да създадете офертата
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(Падащият списък на полето Клиент показва имената
на вашите контакти.):

4. В полето Валидна до, точно под полето, Клиент
въведете крайния срок на офертата. Най-удобният
начин да направите това е да използвате падащия
календар на полето:

5. В средната част на раздела Данни, в дясната таблица,
отворете падащия списък на клетката Код на артикул
(клетката, под заглавието на колоната Код на артикул)
и изберете желания продукт/услуга:
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Избирането на продукт/услуга от падащия списък ще
доведе до автоматично появяване на името,
описанието и мярката на продукта/услугата в
съответните клетки в реда. Таблицата с попълнените
полета би трябвало да изглежда така:

6. (По избор) Количеството по подразбиране за
добавяните продукти/услуги е 1. Ако искате да го
промените, кликнете върху клетката Количество и
въведете желаната стойност:

7. Кликнете върху следващия (празен) ред за да запазите
въведените данни.
8. Ако искате да добавите друг продукт/услуга, повторете
стъпки 5÷7 в новия празен ред в таблицата. Можете да
добавите толкова продукти/услуги, колкото желаете.
9. Кликнете върху раздела Текстове за да изберете
текста на офертата.

10. От падащия списък на полето Уводен текст, изберете
най-подходящия уводен текст:

Избраният текст се появява в голямото текстово поле,
непосредствено под полето Уводен текст.
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11. (По избор) Редактирайте и променете текста в
текстовото поле, ако това се налага.
12. От падащия списък на полето Заключение изберете
подходящ заключителен текст на офертата:

Избраният текст се появява в голямото текстово поле
непосредствено под полето Заключение.
13. (По избор) Редактирайте и модифицирайте текста в
текстовото поле, ако това е необходимо.
14. Когато приключите с въвеждането на офертата,
натиснете Ctrl + S или кликнете върху бутона Запис на
оферта в лентата с инструменти.
15. (По избор) За да видите как ще изглежда офертата във
вид за разпечатване, кликнете бутона Преглед печат в
лентата с инструменти:
Предпечатният изглед ще се покаже в друг прозорец.
Оттук продължете или с разпечатване, или със
затваряне на прозореца.
16. За да разпечатате офертата, кликнете бутона Печат в
лентата с инструменти:
17. Когато приключите работа с офертата, затворете
прозореца. Така ще са върнете към изходния екран.
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Забележка:
Създаването на оферти включва и други неща, освен от описаните
тук. Например създаването на оферта с алтернативни опции,
зачисляване на различен отговорник от създателя на офертата (по
подразбиране това е потребителят, създал офертата), записването
на резултата от офертата след като е била направена на клиента и
др. Обяснението на всички тези опции обаче надхвърля целите на
този наръчник. Ако имате нужда от повече информация, моля
прочетете онлайн хелпа на Insider.
Съвет:
Можете да добавите оферта за текущия контакт от екрана Клиент: в
екрана Контакт, изберете раздел Оферти и кликнете с десния бутон
на мишката, където и да е в раздела под заглавията на колоните;
след това, от контекстното меню, изберете Нова оферта:

Така ще се отвори прозорецът-формуляр Нова оферта, в който
данните на текущо избрания контакт ще бъдат автоматично
попълнени в полето Клиент.

Създаване на фактура от оферта
При създаването на фактура от оферта, офертата
функционира като шаблон, от който автоматично се
попълват съответните данни в новосъздадената фактура.
За да създадете фактура от конкретна оферта:
1. В екрана Оферти намерете записа на офертата, от
която искате да създадете фактура.
Съвет:
Можете да намерите офертата по клиент в екрана Клиент,
раздел Оферти. Оттук нататък процедурата е същата..
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2. Кликнете два пъти върху записа на офертата. Така
записът офертата ще се отвори в прозорец-формуляр:

3. В лентата с инструменти на прозореца кликнете бутона
Създаване на фактура:
Така ще отвори нов прозорец-формуляр – Нова
фактура – с информацията от офертата автоматично
въведена в съответните полета:

4. Въведете и редактирайте необходимите данните в
полетата. Уверете се, че сте избрали подходящите Вид
документ и Начин на плащане.
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5. Когато приключите, натиснете Ctrl + S или кликнете
бутона Запис на фактура и след това затворете
прозореца.

Създаване на фактура без шаблон
Можете да започнете процеса по създаването на фактура и
от напълно празен формуляр. Използвайте тази процедура,
когато трябва да създадете фактура, която не е свързана с
някоя записана в Insider оферта. За да създадете фактура
без шаблон:
1. В екрана Фактури (Рамка за навигация > Панел
Фактури > Фактури), натиснете Ctrl + N или кликнете
бутона Нова фактура.
Така ще се отвори прозореца-формуляр Нова фактура
(вижте последната илюстрация в предишната тема).
Съвет:
Можете да започнете процеса по създаване на фактура и от
екран Клиент, раздел Фактури. Процедурата ще е същата, с
изключение на това, че текущият контакт ще бъде
предварително избран в полето Клиент.

2. Въведете информацията в полетата, където е
необходимо. Уверете се, че сте избрали правилните
Вид документ и Начин на плащане.
3. Когато приключите, натиснете Ctrl + S или кликнете
бутона Запис на фактура и след това затворете
прозореца.
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Част III
Да се залавяме за работа
В тази част:
•

Индивидуализиране на инсталацията на Insider

•

Как да създаваме
мейлинги

индивидуализирани

•

Как да отключим пълната версия

•

Как да изтрием мострените данни

масови

Индивидуализиране на инсталацията на
вашия Insider
Както вече знаете, когато Insider се инсталира, стъпката
Избор на компоненти от процедурата по настройване ви
предлага няколко набора от готови инсталационни
конфигурации:

Всяка от тези готови конфигурации е подходяща за
определена конкретна цел. Правилният избор зависи от
предназначението на машината, на която ще инсталирате
Insider: като Insider сървър, Insider работна станция, Insider

56

сървър, който ще се използва и като работна станция или
като самостоятелен компютър, несвързан с мрежа. (Виж
“Таблица 3 – Кога каква конфигурация да изберем”.)
Таблица 2 – Готови инсталационни конфигурации
Инсталация
само на базата

Инсталация
само на

Инсталация
само на сървиса

;

Пълна
инсталация

;
;

(със сървър)

Инсталация
само на

Insider Service

Пълна
инсталация

Компонент

Insider Client

;
;

Insider Database

;

;
;

Microsoft Server SQL
Express

;

;

Microsoft NET Frame-work
(неразрешен ако е вече
инсталиран)

;

Insider Server

;

;

;
;
;
;

;

;

А тук е указано коя готова конфигурация да изберете в
зависимост от вашите нужди:
Таблица 3 – Кога каква конфигурация да изберем
Ако този компютър е…

Изберете…

единственият компютър с Insider във вашия
офис

Пълна инсталация

сървърният компютър на вашата Insiderсистема, с който ще се свързват всички
други работни станции на Insider (този
сървърен компютър няма да се използва
като работна станция)

Инсталация
на сървиса

сървърният компютър на вашата Insiderсистема, с който ще се свързват всички

Пълна инсталация

само
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други работни станции на Insider и който
същевременно ще се използва и като
работна станция
работна станция на Insider (свързва се с
Insider сървър, инсталиран на друг
компютър)

Инсталация само
на
клиентското
приложение

вече конфигурирана работна станция на
Insider, на която искате да инсталирате
локална база данни за обучителни цели

Инсталация
на базата

само

Забележка:
1. Пълната инсталация (със сървър) и Инсталацията само на
сървъра са същите като Пълната инсталация и Инсталацията
само на сървиса, с изключение на това, че последните две не
пускат Insider сървъра като сървис на Windows и поради това той
не се стартира автоматично със стартирането на Windows, а и
винаги е необходимо някой да влиза като потребител в
сървърната машина за да може Insider да се използва в мрежа.
Изборите на Пълната инсталация (със сървър) и Инсталацията
само на сървъра са включени в настройката единствено за да
бъде осигурена съвместимост с предишни версии и няма никакъв
смисъл да ги използвате при „чиста” инсталация. Затова е
препоръчително да използвате съответно Пълна инсталация и
Инсталация само на сървиса.
2. Insider сървъра може да се намира и на друга машина, различна
от тази, на която е SQL сървъра.

Можете да изберете готова конфигурация от компоненти
(препоръчително), но също така можете да избирате и да
махате отделните компоненти. (Ако изберете отделни
компоненти, които като конфигурация не съвпадат с никоя
от готовите конфигурации, тогава конфигурацията се
обозначава като „Индивидуализирана”.)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ако сте избрали отделни компоненти, непременно се уверете, че НЕ
сте избрали и двете опции – и Insider Server, и Insider Service. Само
една от тях трябва да бъде избрана за инсталацията! (препоръчва
се Insider Service).
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Използване на Insider в мрежа
Ако влизате в компютър, който е работна станция (това е
компютър, който се свързва с Insider сървър, намиращ се
на друга машина), уверете се, че в прозореца за влизане, в
полето Server, е изписано или името на сървърния
компютър (илюстрацията в ляво) или неговия мрежов IP
адрес (илюстрацията в дясно) (а не стандартното име
localhost):

Забележка:
Insider не позволява влизане по едно и също време, със същото
потребителско име в две или повече машини.
Затова при
приключване на работата си с Insider, непременно излизайте от
програмата, така че да можете да влезете през друг компютър, ако
се наложи. Излизането от програмата след приключване на работата
е също така добра практика и от гледна точка на сигурността.

Индивидуализиране на Рамката за навигация
Променяне на размера на Рамката за навигация
Може да пожелаете да намалите широчината на Рамката
за навигация за да имате повече пространство (и да
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виждате повече данни) в Рамката за показване на
информация.
За да промените размера на рамката за навигация
поставете показалеца на мишката върху вертикалната
разделителна лента, която разделя Рамката за навигация и
Рамката за показване на информация. Когато показалецът
, провлачете
се превърне в двойна стрелка
разделителната лента наляво или надясно. Ако провлачите
вертикалната разделителна лента наляво (към Рамката за
навигация), пространството на Рамката за показване на
информация ще се разшири за сметка на Рамката за
навигация.

Пренареждане на бутоните в Рамката за навигация
Можете да пренаредите бутоните във всеки един от
панелите в Рамката за навигация – като просто влачите
бутоните с мишката нагоре или надолу докато постигнете
желаната подредба.

Преместване на бутон от един панел в друг
Можете да премествате който и да е бутон в Рамката за
навигация от панела, където той се намира по
подразбиране, в който и да било друг панел. Тази
функционалност се използва главно за преместване на найчесто използваните бутони в Предпочитани, защото това е
панелът, който се отваря по подразбиране, когато Insider се
стартира. По този начин няма нужда да отваряте до някой
друга панел за да си осигурите достъп до тези бутони.
Преместването на бутоните в рамката за навигация на
Insider е изключително лесна операция, извършвана с
влачене с мишката:
1. Кликнете и отворете панела съдържащ бутоните, които
искате да преместите. Да кажем, че работите много с
оферти и бихте искали да преместите бутона Оферти в
панела Предпочитани.
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2. Кликнете и отворете панела съдържащ бутоните, които
искате да преместите. Да кажем, че работите много с
оферти и бихте искали да преместите бутона Оферти в
панела Предпочитани.
3. След като показалецът на мишката е правилно
поставен върху заглавната част на желания панел
(Предпочитани), пуснете бутона на мишката. С това
бутонът е вече преместен.
4. (По избор) За да проверите дали бутонът се намира в
новото си местоположение, кликнете и отворете
заглавната част на съответния раздел (Предпочитани
в този случай):

Съвет:
Може да искате да копирате даден бутон, вместо да го преместите.
По този начин бутонът ще е на разположение и на двете места – в
първоначалното и в новото си местоположение. За да копирате
бутон:
В стъпка 2, натиснете и задръжте клавиша Ctrl. До стрелката на
мишката се появява плюсче. Когато пуснете бутона в стъпка 3, той
ще бъде копиран, а не преместен.
Бъдете внимателни, когато взимате решение да копиране на
бутон – в текущата версия на Insider, бутоните в рамката за
навигация не могат да бъдат изтривани, така че необмислената
употреба на тази функция може да доведе доста лесно до
„задръстване” на панелите в Рамката за навигация.
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Добавяне на информацията за собствената
ви фирма
Добавянето на информацията за собствената ви фирма в
Insider дава възможност информацията ви за връзка да
бъде показвана в офертите, отчетите и фактурите, които
програмата генерира. Това се осъществява чрез
функционалността Фирмени данни. Когато инсталирате
Insider за първи път, фирмените данни са настроени като
демо-компанията
„StarFlex”
и
нейната
фиктивна
информация за връзка. Вие трябва да промените тези
данни за да можете да започнете използване на Insider за
вашият действителен бизнес. (Ако демонстрационната база
данни не е заредена, тогава името на компаниятасобственик на копието на Insider е зададено като Insider
Owner и всички други полета за данни на тази компания са
празни.) За да добавите информацията за вашата фирма:
1. Уверете се, че е показан екранът Контакт: само тогава
опцията Фирмени данни се показва в менюто Файл.
2. От менюто Файл изберете Фирмени данни.

Профилът на фирмата-собственик (това е вашата
фирма) е показва в екрана Контакт
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3. Кликнете в полето Име и го променете с реалното име
на вашата фирма.
4. Направете същото с останалите полета, според
информацията, която желаете да се показва (Телефон,
Телефон 2, Факс, e-mail, и т.н..). Освен името на
фирмата ви, нито едно от останалите полета не е
задължително, но винаги е добре да предоставяте
възможно най-пълна информация за връзка с вашата
фирма.
Забележка:
В зависимост от съдържанието на инсталираната с Insider база
данни, вашата Държава, Област
и Град може да не
съществуват в падащите списъци на тези полета. В този случай
просто ги въведете ръчно в полетата и от този момент нататък
те ще бъдат добавени към падащия списък и ще бъдат
достъпни за избор. (Когато се опитате да запишете данните,
програмата ще ви попита дали искате да добавите тези имена в
списъците. Ако ги искате в списъците, непременно потвърдете.)

5. (Условна) Ако ДДС е различен от стойността под
подразбиране, променете тази стойност (в полето
ДДС% ) Нововъведената цифра ще стане новата
стойност по подразбиране за ДДС.
6. Кликнете раздела Финансова информация за да
въведете съответните данни в полетата.
7. Когато приключите с въвеждането на данните, кликнете
Запис.

Добавяне на логото на вашата фирма
Добавянето на фирменото ви лого в Insider позволява то
да бъде показвано върху офертите и фактурите, които
програмата генерира. За да въведете фирменото си лого:
1. Уверете се, че сте в екрана Контакт: само тогава
опцията Фирмено лого се показва в менюто Файл.
2. От менюто Файл изберете Фирмено лого:
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В диалоговият прозорец, който се отваря, уточнете пътя
и името на файла с изображението на логото:

Ако е необходимо, използвайте бутона Избери, който
отваря стандартен диалогов прозорец за избиране и
намиране на файлове с изображения.
3. Уверете се, че сте избрали правилния файл за
изображението (преглед на изображението се показва в
долната част на диалоговия прозорец) и след това
кликнете Запис.
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4. (По избор) За да видите как ще изглежда логото в
документите, генерирани от Insider, кликнете бутона
Печат. Така ще се покаже предпечатен преглед на
документа.
5. Ако е необходимо, редактирайте изображението с
програма графичен редактор и отново заредете логото
(стъпки 1÷4).
6. Когато приключите, кликнете Изход.
Забележка:
1. Ширината на логото трябва да бъде три пъти по-голяма от
височината му (това е съотношение широчина-височина 3:1), в
противен случай логото ви няма да се показва правилно.
2. Ако решите да махнете логото (например, ако прецените че
изображението се нуждае от редактиране за да се показва логото
както трябва), просто маркирайте квадратчето за отметка без лого
и после кликнете Запис.

Сменяне на паролата на администратора
Паролата по подразбиране на администратора е 123. Тя е
такава за да може се запомня и използва лесно и за да
можете
удобно
да
влизате
и
изучите
всички
функционалности на Insider през пробния период. Преди да
въведете каквито и да било истински данни и да започнете
реалната употреба на програмата във вашия бизнес, е
задължително да промените паролата на администратора.
Така ще си гарантирате сигурността на вашата дейност.
Реалната парола на администратора трябва да бъде
достатъчно сигурна и тя трябва да се знае единствено от
служителя, който изпълнява ролята на администратор за
Insider, и от собственика на фирмата.

Съвети за създаване на сигурна парола
Когато създавате парола на администратор за Insider,
имайте предвид следното:
•

Дългите пароли са по-сигурни от късите.
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•

Реални думи от лексиката на езика, такива които
можете да намерите в речниците, са по-несигурни
от произволните комбинации от букви, но са полесни за запомняне.

•

Комбинациите от думи, като shinynail или flyingrock
или tallwater, както и комбинациите от думи и
цифри, като infinity101 са по-сигурни като пароли
паролите, съставени от една-единствена дума.

•

Използването едновременно на главни и малки
букви в паролите ги прави по-сигурни, особено ако
главните букви не са в началото на думата.
Например паролата ShinyNail е по-сигурна от
shinynail, но shInynaIl е още по-добра.

•

Използването на небуквено-цифрови знаци като
!@#$% значително подобрява сигурността на
вашата парола.

•

Записването на паролата върху хартия или във
файл създава риск за сигурността, но може да
предотврати проблеми със забравянето на
паролата.

От практична гледна точка, вероятно най-добрият подход
към паролата е да се комбинират една или две думи със
цифри и да се запишат на лист хартия, който да бъде
съхраняван на сигурно място.

Стъпки за смяна на паролата
Следната процедура може да се използва за промяна на
паролата за всеки потребител, не само за администратора.
За да промените паролата на потребител:
1. Влезте в екран Потребителски права. (В Рамката за
навигация кликнете върху заглавието на панела
Настройки за да го отворите, ако е затворен, и след
това кликнете бутона Потребители.)
2. В панела Групи, направете двоен клик върху името на
потребителя, чиято парола искате да промените.
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Например ако искате да промените паролата на
администратора,
кликнете
два
пъти
върху
разклонението Admin (Administrator) в дървото
Потребители.

3.
4.
5.

6.
7.

Така ще се покаже прозореца Детайли за потребител,
който съдържа настройките за избрания потребител.
Отворете текстов редактор за чист (неформатиран)
текст като Notepad.
Напишете желаната нова парола в редактора.
Изберете (осветете) паролата и я копирайте в
клипборда на Windows (Ctrl + C). Уверете се, че сте
избрали цялата парола и никакви интервали до нея, ако
такива съществуват.
Преминете отново в Insider.
С влачене с мишката изберете всички звездички в
полето Парола. Сега всички звездички би трябвало да
са избрани:

8. Поставете новата парола (Ctrl + V). Ще забележите, че
осветяването го вече го няма и вероятно, че има
промяна в броя на показваните звездички (Броят на
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знаците в полето в този момент отговаря на броя на
звездичките.)
9. Кликнете бутона Запис и изход. Прозорецът Детайли
за потребител ще се затвори и новата парола за
потребителя ще влезе в сила. От този момент нататък
този потребител ще трябва да използва своята нова
парола.
10. Преминете отново към текстовия редактор и запишете
или премахнете файла, в който сте написали паролата.
Ако изберете да го запишете, непременно го
съхранявайте на сигурно място.
Забележка:
Можете да напишете паролата и директно в полето Парола като не
използвате текстов редактор, пропускайки по този начин стъпки 3÷6 и
10, но този подход лесно води до грешки, защото в полето Парола
не можете да видите какво пишете, а пък Insider не изисква от вас да
потвърдите новата парола

Възстановяване на изгубена парола
Като предпазна мярка за сигурност паролите в Insider не
могат да бъдат възстановявани. Ако потребителят забрави
паролата, администратора или друг потребител с
достатъчно права (обикновено с роля на Управител в
Insider), може да създаде нова парола за него. В случай, че
такъв потребител не съществува и паролата за
потребителя Admin е изгубена, тогава единственото
решение е Insider да се деинсталира като се запази
съществуващата база данни (тази опция ще ви бъде
предложена при деинсталацията). След това Insider трябва
да се инсталира отново без базата данни за да не бъде
вашата база подменена от демонстрационната база данни
(уверете се, че сте изчистили опцията База данни на
Insider, когато при инсталацията избирате опциите за
настройка на компоненти).
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Създаване на нови потребители
Трябва да създадете отделен потребител за всеки един от
вашите служители, които ще работят с Insider. За да
създадете нов потребител:
1. Влезте в екран Потребителски права (Рамка за
навигация > панел Настройки > Потребители.).
2. В панела Групи, кликнете и осветете възела
Потребители:

3. Кликнете върху бутона Нов в лентата с инструменти.
Така ще се покаже прозореца-формуляр Детайли за
потребител в режим за въвеждане на нов потребител:
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4. В полето Потребител напишете потребителско име за
служителя, напр. ivan.
5. Натиснете клавиша Tab за да преминете към полето
Име..
6. В полето Име напишете действителното име на
служителя, напр. Иван Иванов.
7. Натиснете клавиша Tab за да преминете към полето
Парола.
8. В полето Парола напишете парола за потребителя.
(Прочетете “Съвети за създаване на сигурна парола” на
страница 64, ако имате нужда от по-подробно упътване
за това.)
9. В голямото поле в дъното на прозореца, маркирайте
или квадратчето Потребители, или квадратчето
Управители, според това в коя от тези две групи
потребители на Insider желаете да зачислите този
потребител. Групата потребители определя какви права
ще има служителя в системата.
Съвет:
Членовете на групата Управители имат повече права от
членовете на групата Потребители. Основната разлика е, че
Управителите могат да виждат задачите (в екрана Дейности и в
Календар) на другите потребители на системата, докато
Потребителите могат да виждат само своите собствени задачи
(създадени от тях или зачислени на тях).

10. Попълнете и другите полета на формуляра, ако е
необходимо.
11. Когато приключите с въвеждането на информация в
полетата, кликнете бутона Запис и изход.
Съвет:
1. Можете да настроите потребителските права индивидуално за
всеки потребител от панела в дясно. (Изберете възела на
потребителя от дървото в панела Групи и след това редактирайте
настройките в десния панел.)
2. Можете да създавате собствени потребителски групи за да
управлявате множество потребители с еднакви права за Insider,
ако
предварително
дефинираните
групи
потребители
(Управители и Служители) са недостатъчни за вашите нужди.
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Създаване на индивидуализирани масови
мейлинги
Въведение
С Insider можете да създавате масови персонализирани
мейлинги, които да изпращате като имейли до много
получатели или като обикновени писма (например да
изпратите писмо до клиенти, с което да представите нов
продукт). За да генерира мейлинг, Insider използва
функционалността за циркулярни писма на MS Word (Insider
осигурява информацията за получателя, а MS Word –
текстът и форматът на писмото), така че вие трябва да сте
принципно запознати с циркулярните писма в MS Word за
да използвате тази функционалност на Insider. (Цялата
необходима информация по отношение на циркулярните
писма в Word я има в онлайн хелпа на MS Word, а също
така и в цялата друга съществуваща потребителска
документация за MS Word.) Естествено, трябва да имате и
Insider, и MS Word инсталирани и напълно функциониращи
на компютъра, на който възнамерявате да генерирате
циркулярните писма. Много е важно също така, внимателно
да прочетете инструкциите, които следват, защото начинът,
по който Insider генерира циркулярни писма на има
определени особености и вероятно няма да сте в
състояние да се справите, ако следвате единствено
стандартните инструкции в документацията на MS Word.
Използването на циркулярните писма се налага, когато
желаете да създадете набор от документи, които в
основното си съдържание са еднакви, но всеки отделен
документ съдържа и някаква променлива информация (като
името и адреса на получателя). Има две предварителни
условия за генерирането на циркулярни писма: наличието
на документ, наречен „основен документ”, съдържащ
текста, който ще се изпраща като писмо и на източник на
данни за променливата информация. В основния документ,
на местата за променливата информация (напр. имената на
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получателя и обръщението към него) е разположен
обикновен текст, а специални текстови контейнери (полета)
и реалното им съдържание се извлича от източника на
данни по време на процедурата на генерирането на
циркулярните писма. (Този източник на данни в нашия
случай е Insider.)
Преди да се заемете с генерирането на циркулярните
писма, трябва да подготвите основния документ в MS Word
с полетата за променливата информация, правилно
вмъкнати на съответните им позиции. След като имате
основния документ готов, вече можете да стартирате
процедурата за генериране на циркулярни писма: Word ще
създаде реалните персонализирани писма за всеки един
получател под формата на имейли или друг MS Word
документ, или директно ще ги разпечати на принтера ви.
Когато създавате циркулярни писма с Insider, основният
документ се генериран автоматично от шаблон на MS Word
(.dot файл). Това ви спестява необходимостта ръчно да
напасвате основния документ към базата данни, което би
било задължително, ако създавахте основния документ по
„нормалния” (без Insider) начин. Следователно, при
използването на Insider за циркулярни писма, вие първо
създавате не основния документ, а шаблон за основния
документ (Вижте подробностите в следващата тема.).
Забележка:
Базираните на Insider циркулярни писма работят както с MS Word
2003, така и с MS Word 2007. Ако е инсталиран MS Word 2007, той
работи в режим на съвместимост и създава документи във формат
на MS Word 2003 (с разширение .doc на името на файла).

Създаване на основния шаблон на документа
Въведение
Има два вида полета, които могат да бъдат вмъкнати в MS
Word документ: стандартни Word-полета, които са
мултифункционални и могат да се използват за найразлични цели, и специализирани полета за циркулярни
писма,
създадени
специално
за
нуждите
на
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функционалността за циркулярни писма. Обикновено (с
други източници на данни като електронни таблици на MS
Excel, бази данни на MS Access или текстови файлове)
променливите данни в основния документ се представят и
извличат чрез полета за циркулярни писма. В шаблона за
основния документ обаче полетата за променливите данни
трябва да бъдат стандартни Word-полета, а не полета за
циркулярни писма. Това прави създаването на основния
документ много по-лесно, тъй като вече не се налага да
избирате източник на данни за полетата. (Word-полетата
позволяват сложно програмиране и автоматизиране и
благодарение на това Insider може да свърже автоматично
полетата с източника на данните, когато процедурата за
генериране на циркулярни писма започне; в основния
документ, който се създава автоматично, когато
процедурата за генериране на циркулярни писма бъде
стартирана, Word-полета ще бъдат подменени с подменени
със съответните полета за циркулярни писма.)
Стъпки
1. В MS Word създайте или отворете документа, който ще
използвате като шаблон за основния документ.
2. (Условна) Изтрийте всеки текст, който е променлив, т.е.
всеки
текст,
който
би
трябвало
да
бъде
персонализиран, като напр. името на получателя.
3. Вмъкнете поле Word-полет за всеки блок от променлив
текст. За повече информация какви полета за какви
данни да вмъкнете, вижте темата „Разрешени имена на
полета за шаблона на основния документ”.
a. Поставете мигащия курсор върху позицията,
където променливият текст трябва да бъде
вмъкнат, напр. чрез кликване на това място.
b. Натиснете Ctrl + F9. Вмъква се празно
(неозаглавено) Word-поле поле. (Полето е
отбелязано с големи скоби – {}.)
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c.

Напишете името на полето между скобите.
(Вижте темата „Разрешени имена на полета за
шаблона на основния документ”.)

4. Когато приключите с въвеждането на полетата,
запишете документа като шаблон на MS Word (.dot
файл). (Използвайте функционалността на MS Word
„Запиши като…”.)
Разрешени имена на полета за шаблона на основния
документ
В таблицата по-долу са написани имената от Wordполетата, които можете да използвате шаблона на
основния документ (лява колона) и съответните имена на
полета за данните в Insider, както те се появяват на екрана
(дясна колона). (Например, ако искате да вмъкнете името
на лицето за контакт в шаблона (информацията, която се
появява в полето Лице за контакт в Insider), именувайте
съответното Word-поле Primary_Contact)
Име на полето – Insider
(всички полета на Insider са от
екран Клиент, раздел Основни
данни)

Име на полето –
Документ

Име

Contact

Лице за контакт (ако има повече от
едно лице за контакт, лицето
маркирано като „Основно” ще бъде
използвано)

Primary_Contact
(обърнете внимание на
долната черта между
двете думи)

Телефон

Phone

E-Mail

Email

Факс

Fax

Държава

Country

Област

Province

Град

City

П. код

ZIP

74

Адрес

Address

Интернет

WebURL

Отдел

Department

Генериране за циркулярните писма
Въведение
Генерирането на циркулярни писма до контактите, които
сте подбрали, може да стане както от екрана Клиент, така и
от екрана Групи контакти. Екранът Групи контакти е за
предпочитане, ако получателите на вашите писма напълно
или частично съвпадат с някоя от вашите целеви групи или
подгрупи. Ако не съвпадат, или създайте нова целева
(под)група, или ръчно изберете получателите от
съществуваща такава, или генерирайте циркулярните
писма от екрана Контакт. В последния случай, използвайте
функцията за търсене за да филтрирате записите, така че
резултатите от търсенето да съвпадат с профила на
целевия получател колкото е възможно повече.
Генериране на циркулярни писма от екрана Групи
контакти
1. Влезте в екрана Групи контакти. (В Рамката за
навигация кликнете върху заглавието на панела
Маркетинг за да го отворите, ако е затворен, и след
това кликнете върху бутона Целеви групи.)
2. В панела Целеви групи кликнете и изберете желаната
група или подгрупа от дървото на групите:
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Контактите, които са членове на тази група, ще бъдат
показани в долния панел в дясната страна на екрана:

3. (По избор) Сортирайте или групирайте записите, ако е
необходимо. (За повече подробности вижте “Сортиране
и групиране на записи” на стр. 23.)
•

Кликване с ляв бутон на мишката маркира или
премахва маркировката на единични записи

•

Ctrl + кликване с ляв бутон на мишката s
маркира запис и съхранява маркировката на
предишните избран(и) запис(и)

•

Shift + кликване с ляв бутон на мишката s
маркира обхват на записи и премахва
маркировката на всички избрани записи извън
този обхват

•

Ctrl + Shift + кликване с ляв бутон на мишката
избрани обхват от записи и съхранява
маркировката на всички записи извън този
обхват, избрани преди това

•

Ctrl + A избира всички записи

Избраните записи се осветяват:
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4. Кликнете с десния бутон на мишката върху избраните
записи и от контекстното меню изберете Серийни
писма:

Ще се появи стандартен прозорец за избор на файл и
ще ви подкани да изберете MS Word шаблона на
основния документ – само файлове с разширение на
името .dot ще бъдат показвани (Вижте “Създаване на
основния шаблон на документа” на стр. 71, ако имате
нужда от повече информация за този шаблон.):

5. С навигиране през папките, открийте и изберете
шаблона на основния документ и след това кликнете
Отвори. MS Word ще създаде 3 нови документа:
• Документ, който е същия като вашия шаблон
за циркулярни писма (със същото име, но
разширението на името на файла е променено
на .doc).
• Основен документ за циркулярно писмо, с
име “Document2.doc.” Използвайте този
документ, ако искате да изпратите вашите
писма като имейли, а не да ги разпечатвате. (За
повече
подробности
вижте
онлайн
документацията за MS Word.)
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•

Документ
съдържащ
готовите
персонализирани, с име “Form Letters1.doc.”
Този документ съдържа „крайния продукт” на
процедурата по генериране на циркулярни
писма във вид готов за печат.

Генериране на циркулярни писма от екрана Клиент
1. Влезте в екрана Контакт. (Рамка за навигация >
Предпочитани > Контакти)
2. В раздела Основни данни, извършете търсене за да
намерите контактите, на които искате да изпратите
писма. Уверете се, че критерият ви за търсене
определя възможно най-точно желаните получатели.
(За повече подробности как да извършите търсене,
вижте “Намиране на контакти” на стр. 32.) Намерените
резултати ще бъдат показани в панела Намерени
записи, в дъното на екрана:

3. (По избор) Сортирайте или групирайте записите, ако е
необходимо. (За повече подробности, вижте “Сортиране
и групиране на записи” на стр. 23.)
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4. По-нататък, процедурата е същата като описаната в
предишната тема, “Генериране на циркулярни писма от
екрана Групи контакти”, стъпки 4÷6

Отключване на пълната версия
За да превключите от времевоограничената демо версия
на Insider към пълната, неограничена версия на
програмата, трябва да закупите Insider и да получите
лицензен файл или от вашия търговец/консултант за
Insider, или директно от ИРМ ЕООД (www.insider.bg). След
като получите лицензния файл, за да отключите пълната
версия на вашия Insider, направете следното:
1. От менюто Помощ, изберете Лиценз…:

Ще се покаже диалоговото прозорче Лиценз за
въвеждане на лицензния файл в програмата:

2. В текстовото поле въведете името на лицензионния
файл и пълния път на файла. (Използвайте бутона
Избор за да отидете до мястото, където се намира
файлът и да го изберете.)
3. След като пътят и името на лицензионния файл са
правилно въведени в полето, кликнете бутона OK.
Вашият Insider сега би трябвало вече да е лицензиран,
а пълната му версия – отключена..
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Изтриване на примерните данни
Когато пристъпите реалното използване на Insider, ще
трябва да изтриете примерната база данни, с която върви
демо версията на Insider, както и всички тестови данни,
които
евентуално сте въвели при първоначалното
изпробване на програмата. За да направите това, в който и
да е екран, кликнете и изберете записа, който искате да
изтриете (или повече от един запис, ако това е
необходимо). След това с десния бутон на мишката
кликнете върху избраното и от контекстното меню изберете
Изтриване или Изтриване на избраното, според това, коя
опция е налична в текущия контекст.
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Insider
Наръчник за бързо навлизане
с примери

ИРМ ЕООД, София, бул. България 60/В/5, тел. 808 5959,
факс 808 5940, e-mail info@insider.bg, www.insider.bg

