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1. Какво представлява програмата „Пътен Лист“ 

Пътен лист - Фючър Стандарт е уеб-базирана програма за генериране на пътни листове 
и управление на фактури за горива. Програмата позволява по елегантен начин 
създаването и отпечатването на пътни листа. Закупуването на кочани с пътни листове, 
загубата на създаден пътен лист, липсата на подредба на фактурите за горива към 
пътните листове вече е в историята!  

Основни функционалности на програмата:  

Създаване на пътни листове от предварително въведени фактури 
за гориво, маршрути и автомобил; 

Копиране на съществуващ пътен лист; 
Генериране на множество пътни листа от въведени фактури за 

гориво; 
Импорт на фактури за гориво от CSV или Excel-файл; 
Експорт на множество пътни лист към PDF; 
Експорт на данни към Excel; 
Различни необходими справки; 
Експорт на справки към Excel или PDF; 

 
 

2. Преглед на началната страницата 

След като сте успели да се регистрирате успешно началната страница на „Пътен 
Лист“ има следния вид: 

 

 
 
В ляво сивият панел съдържа Вашата потребителска информация: дата и час на 
последното Ви влизане в програмата, име на съответната фирма, ЕИК, адресна 
регистрация и имейл на съпорта. Падащото меню  включва активни полета: 
-Календар; 
-Пътни листа; 
-Фактури за гориво; 
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-Автомобили; 
-Маршрути; 
-Служители; 
-Справки; 
-Настройки; 
-Контакт. 
 
В следващите точки ще се запознаем по-подробно с всяка една опция от 
главното меню. 
 
 

3. Въвеждане на автомобил 
 
За да въведете Вашите автомобили е необходимо от падащото меню да 
изберете опцията Въвеждане на автомобил, като полетата, отбелязани със *, са 
задължителни за попълване.   

 
 
Изписвате регистрационния номер, модел и марка на превозното средство, 
както и съответното гориво. По желание годината на производство и броят на 
местата. Задължителните полета Разход лято-градско и Разход зима-градско 
дават информация за разхода на гориво в градски условия съответно в литри 
през летен и зимен сезон. Съответно имаме и полета за зимен и летен разход, 
но при извънградски условия. Необходимо е да запишете и актуалното 
състояние на километража на автомобила в програмата, както и наличното 
гориво съответно в литри. След като е попълнена нужната информация 
избирате Запази. 
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След като сте въвели всички автомобили чрез бутона +Нов автомобил, 
системата позволява тяхното редактиране и актуализация, посредством символа 
Молив, в началото на всеки ред. На края на реда има и опция за триене на 
информацията за превозното средство. При погрешно изтриване на дадено 
возило чрез бутона +Нов автомобил може отново да се регистрира превозното 
средство.  
В горния десен ъгъл има опция за експортване на таблицата като Excel. 
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4. Въвеждане на фактура за гориво 
 
От Основното меню избирате опцията Фактури за гориво. В полето Автомобил 
в падащото меню са всички налични автомобили, които сте регистрирали. 
Необходимо е само да изберете модела, за който ще регистрирате фактура. 
Веднъж избран, в светло сиво се появява информацията, която вече сте 
попълнили за съответния модел, пример Форд Мустанг, Регистрационен номер, 
Бензин. Задължителни полета тук са Тип гориво, литри, стойност и дата на 
фактурата. Номер и град на издаване са по желание. След като сте попълнили 
нужната информация отново давате Запази. 

 
 
След като въведете всички фактури програмата позволява тяхното управление. 
Може да филтрирате по автомобил, град, дали да се показват всички фактури, 
или само приключените/неприключените. Както се вижда на снимката долу 
автоматично се сумират литрите и паричната им равностойност. Отново имате 
опция за експортване в Excel. 
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5. Въвеждане на служител 
 
Въвеждането и управлението на служителите и отделите става чрез опцията 
Служители в главното меню. За  добавяне на нов отдел и служител се използва 
опцията + Нов отдел/Нов служител. 
 

 
 
За добавяне на нов отдел е необходимо да запишете в полето Отдел 
съответното име и да натиснете символа Дискета, за да запаметите, както е 
показано по-долу. 
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За да въведете информация за нов служител е необходимо да изберете +Нов 
служител. Задължително е Име на служителя; ЕГН/КОД, Телефон за връзка, 
длъжност и отдел са опции, като Отделът разполага с падащо меню със 
съответните по-рано въведени звена. Когато сте готови избирате Запази.  
 

 
 
След като сте въвели всички служители по съответните отдели програмата 
отново позволява Редактиране/Актуализация на съответния служител, както и 
да бъде изтрит. В горния десен ъгъл отново се намира опцията за експортване в 
Excel. 
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6. Създаване на маршрут 

За да въведете маршрут от Главното меню избирате съответно опцията 
Маршрут. Добавянето на нов маршрут става отново от + полето.  

 

 

От падащото меню избирате съответно град за начална, междинна (ако е 
необходимо) и крайна точка. Вписвате целия пробег (в км.) за този маршрут и 
каква част от него е в градски условия. По този начин системата сама ще 
изчисли разходите за градско и извънградско. След като сте въвели всички 
маршрути, както и в горните случаи, можете да 
редактирате/актуализирате/триете съответния ред, който има нужда от 
промяна или вече не Ви е нужен. Отново в горен десен ъгъл програмата 
позволява експортване в Excel. 
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7. Създаване на пътен лист 
 
За да впишете нов пътен лист е необходимо от Главното меню да изберете 
опцията Пътни Листа. Избирате полето +Нов пътен лист. Задължителни за 
попълване са Автомобил, Водач и Дата. В падащото меню са налични всички 
превозни средства и служители, които вече сте въвели по-рано. Избирате 
съответните, свързани с конкретния пътен лист, който искате да впишете. 

 
 

След като сте избрали съответния Водач и Автомобил системата автоматично 
попълва маршрута, по който е вписан водачът, както и маршрута, който е 
отбелязан по-рано за съответното превозно средство. Вписани са също 
началният километраж, наличното гориво и разходът в градски и извънградски 
условия. Системата разполага с полета за допълнителна информация: дали е 
долято масло, гориво и т.н. Те се попълват ръчно при необходимост или 
автоматично, ако има въведена фактура за разход за масло/гориво. В полето 
Престой се попълват часовете за престой. Според разходната норма „Разход на 
час“ се изчислява изразходваното гориво. Ползва се само ако е въведена 
разходна норма на съответния автомобил!  
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Полетата Разрешил излизането и Приел и проверил са задължителни. От 
падащото меню избирате имената на съответните служители, извършили 
дейността. Избирате датата от календара и щом сте попълнили всичко натискате 
Запази. 
 

 
 
 Управлението на вече въведените пътни листа става много лесно. Системата 
позволява филтриране на информацията за конкретни автомобили и водачи. 
Също така автоматично изчислява общия им пробег, както и разхода им за 
гориво. Ако са нужни редакции и актуализация отново ползвате символа Молив 
в началото на реда на всеки пътен лист. Налични опции са отпечатване на 
Пътния лист, Копиране, Експорт в PDF и Excel. В полето за информация е вписано 
наличното гориво в резервоара в началото и края на маршрута, началният и 
краен километраж на автомобила, както и самият маршрут. 
 
 

8. Настройки на програмата 
 
За да промените настройките на програмата както и данните за фирмата е 
необходимо от Главното Меню да изберете полето Настройки. Автоматично за 
начало на летния сезон е въведена датата 01.04., а за начало на зимния- 01.10.  
В полето Начален номер на пътния лист се определя от кой номер да започват 
пътните листа. При създаването на нов пътен лист се ползва кратката версия на 
програмата. Номерът на пътния лист е последователен и не е свързан с 
автомобила. В полетата Данни за фирма се попълват нужните редакции и 
актуализации. След като сте попълнили нужната информация отново давате 
Запази.  
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В Настройки програмата позволява смяна на паролата. За целта избирате 
Промени, въвеждате настоящата парола, изписвате новата, потвърждавате я и 
сте готови. 
 

 
 
 
 

9. Календар пътни листа 
 
След като от Главното Меню изберете Календар, имате опцията да видите 
Календар автомобили и Календар водачи. В Календар автомобили може да 
филтрирате само информация за конкретно превозно средство или за всички 
автомобили, извършвали превози за съответния период. Както се вижда по-
долу на примера Рено Колеос е пътувал на 03.08, пробег 91км., а VW Golf- на 
01.08. и е изминал 30км., според зададения по-рано негов маршрут.  
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Календарът на програмата позволява избиране на предходни периоди. 
 
 
Ако искате да видите Календара на водачите избирате от Главното Меню 
Календар подменюто Календар водачи. Тук имате опция да филтрирате по име 
на конкретен служител, или всички водачи за разглеждания период. Както се 
вижда по-долу, служителят Георги Георгиев е пътувал на 01.08 и е изминал 
30км., а Ангел Ангелов на 03.08., пробег 91км. Отново можете да избирате 
промяна на разглеждания период, предходен месец и т.н. 
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10. Справки 
 

Полето Справки позволява проследяване на Пътните Листа, Фактурите и 
Маршрутите.  
 

 
 
  При Справка пътни листа от падащото меню избирате конкретен aвтомобил и 
водач, въвеждате периода, който Ви интересува, избирате дали да се покаже 
съответният маршрут и когато всичко е попълнено натискате полето Покажи 
резултатите.  
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Ако изберете да се покажат всички автомобили и водачи, които сте въвели, ще видите 
общата сума на пробега на всички водачи, общия разход, наличното гориво и остатъка, 
началния и крайния километраж за съответния автомобил. Тук системата позволява 
още филтриране по Отдел и Длъжност. 

За  Справка фактури избирате съответното подменю.  

 

Отново от падащото меню програмата дава опция за избиране на конкретен 
автомобил, както и град. От филтъра можете да изберете какъв вид фактури да се 
покажат: приключени, неприключени или всички. Също така и вид на горивото. След 
като се покажат всички въведени фактури за конкретния период програмата 
автоматично изразходеното гориво в литри и паричната му стойност. Отново е 
възможно експортването в Excel. 

За Справка маршрути е необходимо от главното меню Справка да изберете 
подменюто Справка маршрути. 
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Имате отново опция да изберем маршрутите на конкретен автомобил/водач или 
всички. В полето ползване може да изберете каква е била целта на пътуването: 
служебно, лично, охрана и т.н. Пробег, разход и доливано гориво се смятат 
автоматично от програмата. Изписани са началният и крайният километраж, както и 
наличното и останалото гориво на съответния водач за конкретния ползван автомобил.   

За да видите маршрутите е необходимо да отметнете прозорчето Покажи маршрут. 

 

Както се вижда по-горе в примера, Георги Георгиев е пътувал служебно в София на 
01.08., пробег 30км. градско, след доливане на резервоара и съответния разход 
системата автоматично изчислява остатъка гориво, както и крайния километраж на 
автомобила. 
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За повече контакти:  
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