
ВЪВЕДЕНИЕ 

#$Философия на продукта 

Целта на ИмотиНТ е да срещне продавачите и купувачите на недвижими имоти. 
Заявките на купувачите и предлаганите имоти от продавачите се регистрират отделно 
в базата данни на програмата. Чрез функциите на ИмотиНТ за всеки имот могат да 
се намерят заявките, които той удовлетворява и обратно. За всяка заявка могат 
да се намерят имотите, които отговарят на критериите за търсене наложени от 
заявката. 
 
Характерните особености, които различават ИмотиНТ от конкурентните програми са: 
 1. Регистрираните имоти могат да се разположат върху географските карти на 
областите и градовете на България. Това позволява както да се визуализират 
намерените имоти върху съответната карта, така и да се търсят имоти, които се 
намират върху определена област от текущата карта. 
 
 2. При регистриране на даден имот, програмата намира автоматично купувачите, 
 които търсят имот с неговите характеристики и ги известява чрез имейл или SMS. 
 
 3. В системата ИмотиНТ са включени и модул за Интернет връзка и GSM програма. 
 Те осигуряват директна GSM връзка с базата данни на програмата от мястото 
 на събитето.  
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#$Обща характеристика 

ИмотиНТ е съвременен програмен продукт. Той е лесен за работа и не е необходима 
специална компютърна грамотност за неговото използване. Въвеждането на 
данните се извършва върху типизирани екрани, наподобяващи употребяваните в 
практиката първични документи.  Програмата сигнализира за допуснати неточности 
в записа, за пропуски при въвеждането на информацията, за некоректност на 
въведените данни и т.н.; 

ИмотиНТ позволява преглед на записите за имотите и заявките и дава възможност за 
корекции и изтриване по всяко време; 

ИмотиНТ позволява да се отпечатват на принтер или да се съхраняват на отделни 
файлове съответните справки. 

ИмотиНТ включва и функциите по архивиране, възстановяване и копиране на 
информацията. Тези сервизни функции позволяват да се възстанови състоянието на 
системата от минал период и върху него да се направят корекции и справки. 
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#$Основни функции 

ИмотиНТ е изграден на модулен принцип и включва следните функции: 

 Подържане на базовите данни за брокери, клиенти, фирми и др.; 

 Регистрация на имотите и заявките за търсене на имоти; 

 Справки; 

 Архивиране. 
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#$Технически изисквания 

За инсталирането на ИмотиНТ е необходим персонален компютър със следните 
характеристики: 

 CD-ROM устройство; 

 твърд диск с най-малко 10 МВ свободна памет; 

 операционна система Windows 95 или по-висока. 
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#$Инсталиране на ИмотиНТ 

ИмотиНТ за Windwos се разпространява върху CD-ROM или се копира от сайта на 
продукта. Файловете върху дискетите са записани в компресиран вид и се 
декомпресират при инсталирането на системата. 

Инсталирането на ИмотиНТ се осъществява от инсталационната програма SETUP, 
която е част от инсталационния пакет. За да се активира програмата е необходимо да 
се постави инсталационния CD-ROM в устройството и да се извика функцията RUN на 
Windows Start бутона. В полето Open на показания диалогов прозорец се въвежда 
setup и се натиска бутона "ОК". 

След активирането на програмата върху екрана се показва диалогов прозорец. 
Следвайте указанията написани в него. По време на инсталацията върху указаното 
дисково устройство ще се създаде каталог с име ImotiNT и файловете ще се 
декомпресират в него. След това се създава и програмна група ИмотиНТ за Windows, 
която съдържа една икона: "ИмотиНТ". 

Всяко следващо стартиране на ИмотиНТ се прави като се натиска иконата й. След 
първото активиране на ИмотиНТ се задейства автоматично функция, която изисква 
въвеждане на данни за вашето предприятие. 

Необходимо е да се въведат името, адреса и данъчния номер на предприятието ви. 
Тези данни се използват при някои от справките, които прави системата. Други данни 
като име на ръководителя, име на главния счетоводител, телефон и факс не са 
задължителни и са предназначени за бъдещи справки. 

ВНИМАНИЕ: Системата ИмотиНТ е защитена от неправомерен достъп. Избраната 
схема на защита изисква при инсталиране на системата да се въведе парола. 
Паролата се генерира от програма, която е на компютър на фирмата Мултимедиа 
ООД. За да получите паролата е необходимо да се свържете по телефона с 
Мултимедиа ООД и да съобщите номера на ИмотиНТ и номера на неговия ключ. 
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#$Работа с ИмотиНТ 

Функциите на ИмотиНТ се изпълняват от програми, достъпът до които се осъществява 
след избор от меню. Менюто на системата се състои от главно меню, което се намира 
постоянно върху екрана и подменюта, които се появяват след избора на съответен 
елемент от главното меню. Изборът на елементи от активното подменю на системата 
предизвиква изпълнението на съответната програма.  

Елементите на менютата се избират след придвижване на курсора върху имената им и 
натискане на Enter или на левия бутон на мишката. Курсорът се движи чрез 
последователното натискане на клавишите, върху които има обозначени стрелки, или 
чрез движение на мишката. Възможно е избор на функция чрез едновременно 
натискане на клавиша Alt и друг клавиш от клавиатурата, който съответства на 
определена функция.  

След избора на функция системата провежда диалог с оператора за доуточняване на 
някои параметри, от които зависи конкретното изпълнение на функцията. Същинската 
част от работата на оператора се състои във въвеждането на данни, които след 
съответна проверка и обработка се записват в информационната база на системата. 
Въвеждането на данните в ИмотиНТ се осъществява посредством диалогови прозорци 
и менюта, предназначени за попълване с данни. 

Диалоговите прозорци се разполагат върху екрана на компютъра и имат структура, 
която е подобна на традиционните документи и таблици. Прозорците се състоят от 
пасивни поясняващи надписи и графични елементи и активни полета за нанасяне на 
данни. Надписите само поясняват съдържанието на данновите полета и не могат да се 
променят от оператора. Данновите полета се попълват от системата със стойности по 
премълчаване и могат да се посочват и да се променят от оператора. 

Посочването на данновите полета става чрез блоков курсор, който скача от поле на 
поле и осветява стойностите по премълчаване. Ако операторът е съгласен с пред-
ложената стойност по премълчаване на осветеното поле, той продължава движението 
на курсора в определената посока, натискайки подходящия клавиш или придвижвайки 
мишката. Ако е необходима промяна на стойността на осветеното поле, операторът 
започва да пише директно в полето или да редактира неговото съдържание. 

Системата издава необходимото подсещащо съобщение, което указва и типа на 
данните, които трябва да се въведат. Операторът трябва да набере чрез клавиатурата 
новата стойност на полето и да натисне Enter. Ако броят на набраните символи 
надвиши дължината на полето, системата автоматично преминава на следващото 
поле, т.е. действа като натиснат клавиш Enter. 

Системата прави и формална проверка за коректност съгласно типа на полето. Ако е 
открита грешка, системата съобщава за нея и подканва за нов вход на коректни данни. 
Операторът може да я въведе или да се откаже след натискане на клавиш Esc или 
бутона "Отказ" ("Cancel"). 

Ако стойността на полето е коректно въведена, системата я визуализира и курсорът 
прескача автоматично на следващото поле. 

След окончателното попълване на полетата от диалоговия прозорец, операторът 
трябва да натисне бутона "Вход". При това потвърждение данните от диалоговия 
прозорец се записват в информационната база и системата предлага избор на нова 
функция. 

Данновите менюта изпълняват същите функции като диалоговите прозорци. Те се 
използват, когато съдържанието на данните в тях не е известно на етап разработка и се 
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определя от потребителя. Различните даннови менюта се състоят от различен брой 
редове. В лявата част на реда е разположено наименованието на въвежданите данни 
(т.е. наименование на поле от структурата на записа), а в дясната - тяхната стойност по 
премълчаване. Начинът на работа с данновите менюта е аналогичен на работата с 
диалогови прозорци: курсорът се позиционира на съответния показател (осветява се), 
чрез клавишите-стрелки и ако не сте съгласни със стойността по премълчаване 
въвеждате данните за този показател. 



ГЛАВА ПЪРВА 

БАЗОВИ ДАННИ 

#$Партньори 

За ИмотиНТ партньорите са фирмите юридически лица. Данните за тях могат да се 
въведат предварително или по време на регистрацията на имотите и заявките.  
 

След избиране на функцията “Партньори”, ИмотиНТ показва таблица с всички 

въведени партньори. От тази таблица може да се избере конкретна партньор и да се 
прегледат всички данни за нея. Ако партньорите са много, то ще бъде трудно да се 
намери конкретен партньор. Затова може да се зададе условие, на което да отговарят 
партньорите показани в таблицата. Това става като се избере съответното поле от 
формата и се въведе стойността, която операторът би желал да фигурира в описанието 
на дадения партньор. Възможно е задаване на стойности на повече от едно поле. След 

натискане на Enter, ИмотиНТ търси онези партньори, които удовлетворяват 

зададеното условие за търсене и актуализира списъка на партньорите удовлетворили 
условието. Обикновено този списък е значително по-малък от показаните до този 
момент партньори и затова изборът на желания партньор е по-лесен. 
 
Този механизъм за филтриране на партньорите дава възможност да се правят и 
интересни справки. Ако след като се избере дадена група партньори се натисне бутона 
“Печат”, показва се справка за регистрираните партньори и се изписва направеното 
ограничение. Такава справка може да бъде например, “Партньорите от населено 
място Бургас”. 
 

Ако се натисне бутона “Добави фирма” под таблицата с партньорите, ИмотиНТ 

показва нова форма с празни  полета. След попълването на данните за партньора и 
натискане на бутона “ОК”, новата стока се включва в таблицата с партньорите. 

 

Изборът на даден партньор може да се използва и за изтриване и редакция на данните 

за него. За целта се натискат съответно бутоните “Изтрий” или “Измени” от формата.  
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#$Лица 

За ИмотиНТ лицата са продавачите и купувачите на имоти, които са физически лица. 
Данните за тях могат да се въведат предварително или по време на регистрирането на 
имотите и заявките. Търсене, добавяне и изменение на данните за лицата партньори се 
осъществява чрез функцията “Лица” от меню базови данни. Принципите на работа с 
формите за търсене, показване и добавяне на лица са аналогични на тези при 
съответните форми за фирмите. 
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#$Данни за фирмата потребител 

За издаването на фактури, както и за някои справки са необходими данни за фирмата 
потребител. Те включват име, данъчен номер, Булстат, адрес и т.н. Въвеждането и 
изменението на тези данни се извършва чрез функцията “Данни за фирмата 
потребител” от меню базови данни. 
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#$ Служители 

За ИмотиНТ служители са брокерите на имоти и всички останали потребители на 
системата. Данните за тях могат да се въведат предварително или по време на 
регистрирането на имотите и заявките. За всеки служител се въвежда и данна “Тип 
служител”, което определя и неговите права при работа със системата.  
 
Търсене, добавяне и изменение на данните за служителите се осъществява чрез 
функцията “Служители” от меню базови данни. Принципите на работа на работа с 
формите за търсене, показване и добавяне на служители са аналогични на тези при 
съответните форми за партьори. 
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#$Други номенклатури(Кодови таблици) 

Някои от данновите полета получават винаги определени значения, по-голямата част 
от които могат да бъдат назовани предварително. Такива са "Вид имот", "Вид 
предлагане" и т.н. За тези случаи е целесъобразно да се изградят таблици с 
възможните значения за даден показател и на всяко значение да се присвои уникален 
код. Така операторът вместо да въвежда ръчно стойностите на кодираните показатели, 
получава възможност да ги избира от меню и по този начин се намаляват 
възможностите за грешки. Друго предимство на кодовите таблици е, че програмата 
записва върху диска късите кодове, а не по-дългите наименования на елементите и по 
този начин се пести място. 

ИмотиНТ дава възможност на потребителя да създава най-различни кодови таблици, 
както и да попълва, да съкращава и да изменя елементите, които се съдържат в тези 
таблици. 
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#$Добавяне, изменение и изтриване на кодови таблици 

ИмотиНТ позволява на оператора да добави колкото пожелае други таблици.  

Процедурата е следната:  

 избират се последователно менютата "Подготовка" и "Кодови таблици". Натиска се 
Enter. Появява се форма“Кодови таблици”. 

Формата съдържа две таблици – едната с имената на таблиците, а другата с 
елементите на маркираната таблица. Над първата таблица са разположени бутоните, 
отнасящи се за кодовите таблици. Под втората таблица са разположени бутоните за 
техните елементи. В нашия случай натискаме бутона “Добави КТ”. 

Появява се нова форма “Кодова таблица”, в която има две полета за въвеждане: “Име 
на таблица” и “Размер на кода”. Чрез клавиатурата въвеждаме името на таблицата. 
Натискаме Enter. 

 курсорът скача в полето "Размер на кода". 

Там по премълчаване стои числото 4. Натискане на Enter означава съгласие с 
предложения размер. Размер 4 означава, че предвиждаме да имаме максимум 9999 
елементи. Можем да въведем друго число, например 2, с което ограничаваме броя на 
елементите до 99. Системата позволява въвеждането на кодове, съдържащи до 16 
знака. 

Записването на новата кодова таблица в системата става след натискане на бутона 
"Запис". Името на таблицата се включва в списъка с кодови таблици. Към таблицата 
автоматично се включва ред “Друг елемент”. Той се изполва в процеса на въвеждане 
на документи. Тогава ако не намерите подходящ елемент за избор, то можете да 
изберете “Друг елемент”. В резултат ИмотиНТ ще ви покаже прозорец и ще ви 
подкани да напишете името на нов елемент. На него се присвоява автоматично 
поредния код от таблицата. 

С формата “Кодови таблици” можем да изтрием една съществуваща кодова таблица 
или да разпечатим нейното съдържание. За тази цел е необходимо да изберем 
таблицата след като сме я маркирали и натиснем бутона “Избор на КТ”. Появява се 
форма “Данни за кодова таблица”, в която можем да натиснем съответно бутоните 
"Изтриване" и "Печат". Изборът на кодова таблица от списъка може да се осъществи и 
чрез двойно натискане върху името й.  
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#$Добавяне, изменение и изтриване на елементи в таблицата 

ИмотиНТ позволява в таблиците да бъдат включвани различни елементи, да се правят 
промени, да се изтриват елементи и т.н.  

Добавянето на нови елементи към вече създадена таблица може да бъде илюстрирано 
така: 

 избират се последователно менютата "Подготовка" и "Кодови таблици". Появява 
се формата “Кодови таблици”, съдържащ списък на съществуващите кодови 
таблици. Избираме някоя таблица като маркираме реда й и натискаме бутона 
“Избор на КТ”; 

 Появява се форма “Данни за кодова таблица”. В таблицата с елементите се 
показват всички елементи, които са въведени до този момент. При движение на 
курсора по таблицата, текущият елемент се изписва в полетата “Име и код на текущ 
елемент за изменение (изтриване)”. Данните в тези полета могат да се редактират. 
Ако натиснете бутона “Измени”, текущият елемент ще приеме редактираните 
стойности. Натискането на бутона “Изтрий” ще изтрие текущия елемент; 

 Добавянето на нов елемент към таблицата може да стане след въвеждане на данни 
в полетата "Име и код на елемент за добавяне". Самото добавяне се осъществява 
след натискане на бутона “Добави”; 

По аналогичен начин могат да бъдат въведени и други елементи. 

Чрез формата “Данни за кодова таблица” могат да се правят изменения и на името и 
размерността на самата кодова таблица. Това може да се направи като се редактират 
съответните данни и се натисне бутона “Измени”.  

Трябва да се има предвид, че изменението на кодовете на елементите от таблицата 
може да предизвика и нежелателно изменение на записите на регистрираните имоти. 
Например, ако вече е реистриран някакъв вид имот и този вид има код 731, промяната 
на този код на 732 ще доведе до показване на този вид имот в справките без име. 
Затова правете изменение на кодовете на елементите, само когато сте сигурни, че 
няма наличности за този елемент в активната година. 
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ГЛАВА ВТОРА 

ОПЕРАЦИИ 

#$Добавяне на имот 

ИмотиНТ регистрира всички продавани имоти чрез функцията "Добавяне на имот". 
Това се извършва върху специален екранен прозорец, който е подобен на първичен 
документ и който съдержа всички характеристики на имота.  

ИмотиНТ изисква задължителното попълване на определени полета на базовия екран.  
В случай, че някое от тези полета не бъде попълнено, системата сигнализира и 
приканва оператора да въведе липсващата информация. 

Курсорът във вид на отвесна черта "|", показва до кое поле е стигнало въвеждането на 
данните. При осветено инверсно поле въвеждането на знак изтрива съдържанието на 
цялото поле. При курсор отвесна черта въвеждането на знак вмъква този знак на 
мястото на курсора. 

Натискането на <Enter> означава край на въвеждането на данни за текущото поле. 
Тогава ИмотиНТ прехвърля курсора автоматично в следващото поле. При запълване 
на максималния брой знаци на някое от полетата, се преминава автоматично към 
следващото поле, без да е нужно да се натиска<Enter>. 

Полета,  описващи имота се делят на следните групи: 

1. Идентификация на имота 

Полетата от тази група са: номер на имот, дата на регистрация, име на собственик и 
имена на брокерите, които го продават. Номерът на имота се дава автоматично от 
програмата, но може да се измени от оператора. Датата на регистрация определя и 
началото на периода, в който офертата за неговата продажба е активна. Системата 
автоматично фиксира и края на периода след една година, но периода също може да 
се измени от оператора. Собственикът на имота може да бъде физическо или 
юридическо лице и това определя от коя таблица ще се избира (от фирмите или от 
лицата). 

2. Вид  на имота 

В ИмотиНТ е заложена таблица за видовете имоти, които са продават. Има и таблица 
за вида на предлагането. Чрез нея се определя дали имота се продава или дава под 
наем. Тези елементи са групирани по двойки, като съответния елемент определя вида 
търсене. Например елементите "Купва имот" и "Продава имот" са съответна двойка, 
която се изпозва, когато се търсят купувачите.  

Тези таблици могат да се изведат на екрана като се освети полетата им и се натисне 

Alt и  или след натискане с мишката върху полето. Появява се меню, съдържащо 
набор от различни видове имоти или предлагания. Операторът може да подбере 
подходящия елемент като освети съответния ред и натисне Enter. Менюто изчезва и в 
полето се изписва избрания елемент.  

Ако е необходим елемент различен от посочените в таблицата и не може да бъде 
избран, то операторът може да добави в таблицата друг елемент по един от двата 
начина: 

 чрез функцията "Други номенклатури" по описания по-горе начин; 
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 директно - в процеса на въвеждането на имота. Това се извършва по следния начин: 
Осветява се полето "Друг документ". Натиска се Enter. Появява се диалогов 
прозорец със заглавен ред: "Въведете текст на елемента:". 

 Чрез клавиатурата въвеждаме името на новия вид елемент. Натискаме Enter. 
Въведеното име едновременно се включва в таблицата с видовете и заема мястото 
си на екрана. 

3. Цени на имота 

Полетата от тази група са: Вид валута, горна и дилна граница на цената на имота и 
минимална цена на квадратен метър. Към всеки вид валута от кодовата таблица на 
валутите е прикрепен и текущ курс, който се използва при търсене на имоти и при 
справките. 

4. Местоположение на имота 

Полетата от тази група са: област, община, населено място, район(квартал), улица, 
адрес и тип на района. Всичките тези полета(с изключение на адреса) се попълват след 
избор от съответно меню. 

5. Техническо описание на имота 

От гледна точка на техническото описание имотите са два вида – помещение и терен. 
Характеристиките, които описват помещението са вид конструкция, състояние на 
помещението, брой стаи, квадратура, етаж и наличието на екстри като ТЕЦ, телефон, 
асансьор и т.н. Ако имота е терен, характеристикити, които го описват са вид терен, 
реглираност, площ, лице и околна среда като канализация, водоснабдяване и т.н.  
Ако имота притежава характеристики и от двата типа като къща с дворно място, 
програмата позволява те да бъдат записани едновременно. 
 
 

6. Текстово описание на имота 

Ако имота има някакви нетипични характеристики, то те могат да се опишат под 
формата на свободен текст на български и английски. Възможно е да се запише и текст 
на обава, която да се копира при различните видове обяви. 

 

7. Снимки 

Към всеки имот могат да се прикачат и неограничен брой снимки, който да се 
разглеждат или да се публикуват. При кликване върху текущата снимка, тя може да се 
покаже на целия екран. 

 

Накрая след попълването на полетата се натиска бутона “Запис на имот”. ИмотиНТ 
проверява дали са попълнени всички задължителни полета и ако някое от тези полета 
не е попълнено, системата приканва оператора да го въведе. Ако всичко е наред, 

имотът се записва в базата данни. 



#$Търсене и преглед на имоти 

Предназначението на тази функция е да се изведе на екран някой от регистританите 
имоти. Тя дава възможност на оператора да се запознае с характеристиките му, да го 
разпечати, да го измени или да го изтрие. Преди да се избере конкретен имот 
операторът може да направи и групова операция върху избраните имоти като групов 
печат, запис на файл или групово изтриване. 

Функцията "Търсене и преглед" работи по следния начин: 

 след избора й от главното меню се появява форма “Задаване условие за търсене 
на имот”, която се състои от две части: полета за задаване на условие за търсене и 
таблица с имотите удовлетворили условието за търсене. 

 Първоначално в таблицата се намират всички регистрирани до момента имоти. Чрез 
осветяване на конкретен имот и натискане на бутона “Избор” на екрана се появява 
форма със запълнени полета, отразяващи характеристиките на избрания имот. 

 Ако броя на имотите е по-голям, то техния списък се появява по страници. 
Преминаването към следваща или предишна страница се извършва чрез натискане 
на вертикалния плъзгач на таблицата в съответната посока или чрез натискане на 
бутоните от навигатора на таблицата. Чрез натискане на бутона Еnd е възможно да 
се визуализира последната страница от списъка, а чрез Home - първата страница. 

 Ако операторът желае да намери конкретен имот, то той трябва да зададе условие 
върху стойностите на полетата от имота. Това става като се избере съответното 
поле от формата и се въведе стойността, която той би желал да фигурира в 
характеристиките търсения имот. Възможно е задаване на стойности на повече от 
едно поле. След натискане на Enter, ИмотиНТ търси онези имоти, които 
удовлетворяват зададеното условие за търсене и актуализира списъка на имотите 
удовлетворили условието. Обикновено този списък е значително по-малък от 
направените до този момент записи и затова изборът на желания имот е по-лесен. 

 Ако имотите се търсят по някоя от количествените полета като "Квадратура" или 
"Цена", системата позволява да се въведе освен стойността "от" и стойността "до".  

Изменение 

 След избор на имота се появява базовият екран за "Добавяне на имот" със 
запълнени полета, отразяващи съдържанието на записа, който ще бъде променен. 

 Осветява се полето, чието значение искаме да променим. Въвеждането на новата 
стойност се извършва аналогично на запълването на полетата при въвеждането на 
нов имот. След извършване на желаните корекции, изменението се потвърждава 
чрез натискане на бутон “Изменение”. 

 Ако искаме да изменим полетата от таблицата с имотите, то тази таблица трябва да 
бъде отворена чрез бутона "Таблица". Тогава вече може да се правят корекции в 
цятата таблица от имоти без да е необходим избор на конкретен имот. След 
извършване на желаните корекции, изменението се потвърждава чрез натискане на 
бутон “Запис на изменение”. 

 Ако това не е обектът, който желаем да изменим, след натискане на бутона "Друг 
документ" на екрана отново се появява таблицата със направените записи, от която 
чрез позициониране на курсора да изберем друг имот.  

Изтриване 

След изборът на даден имот и показването му на екрана, той може да бъде изтрит чрез 
натискане на бутона “Изтрий”.  

Печат на намерените имоти  
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Докато описаната по-горе функция извежда на екран само един имот и то във вида, в 
който той е направен, то тази функция позволява имотите да бъдат проследени по 
хронология на регистрацията, като изведе на екран информация съдържаща: вида на 
имота, номера, датата на регистрацията, квадратурата му, името на собственика, 
цените за които се предлага и др.. 

За получаване на справката е достатъчно да се натисне бутона “Печат” от формата 
”Задаване на условие за търсене на имот”. В справката участват само имоти 
удовлетворили условието за търсене. Ако не е поставено условие, печатат се всички 
имоти от текущата година в реда на тяхното записване. 

Запис във файл  

Функцията позволява да се направи запис във файл на всички имоти, които са 
удовлетворили условието за търсене. Файлът има разширение “cpy” и е записан в 
текстов формат. Той може да се използва за пренос и обобщаване на данни в друга 
версия на ИмотиНТ, която е инсталирана в друг компютър.  

За създаване на файла е достатъчно да се натисне бутона “Файл” от формата 
”Задаване на условие за търсене на имот”. Във файла се включват само имоти 
удовлетворили условието за търсене. Ако не е поставено условие, записват се всички 
имоти от текущата година в реда на тяхното записване. 



#$ Добавяне на заявка за имот 

ИмотиНТ регистрира отделно имотите и заявкате за имоти. Независимо от това, че 
двата обекта имат много общи характеристики, те са в различни таблици. В записите на 
заявките много от полетата на имотите липсават.  Такова е, например, полето "Адрес". 
Някои от количествените характеристики на заяката са от типа "от-до", докато  в 
имотите те са точни числа. Например, полето "Квадратура". Освен това имотите могат 
да имат снимка, докато заявките – не. 

Добавяне на заявка за имот се извършва върху специален екранен прозорец, който е 
подобен на първичен документ и се появява след избор на функцията "Добавяне на 
заявка ". Попълването на полета от заявката става по аналогичен начин на тези от  
"Добавяне на имот". Различия има при попълването на следните полета: 

1. Количествени полета 

Повечето от количествените полета в заявката са от тип "от-до". Това означава, че 
купувачите търсят имот, който има дадената характеристика в рамките на зададен 
интервал. Такъв интервал за търсене се задава с полетата "Цена на имота от-до", Цена 
на кв.м. от-до", "Квадратура от-до", "Етаж от-до", "Етажи общо от-до", "Площ от-до", 
"Лице от-до", "Постройка от-до". 

2. Имоти за посещение 

Към всяка заявка за имот се съставя списък от имоти, които отговарят на поставените 
от нея изисквания. Така всеки купувач направил заявката се информира за наличието 
на имоти, отговарящи на неговите интереси. Този списък от имоти се показва върху 
формата за регистрация на заявки и при регистрацията е празен.  

След добавяне на новата заявка за имот програмата пита "Да се провери ли за налични 
имоти?" и при утвърдителен отговор се формира предписание за търсене на имоти, 
които удовлетворяват заявката. Това предписание се изпраща на фунцията за търсене 
на имоти, която формира списъка от имоти и го показва в своята форма. Намерените 
имоти могат да се прегледат и да се разпечати справка с характеристиките им. 

След затваряне на формата с намерените имоти, програмата пита дали да се запише 
план за оглед на тези имоти от купувача направил заявката. Ако операторът отговори 
утвърдително, то този план се записва. На негова база впоследствие се правят 
посещенията за оглед и се отразяват резултатите от всяко посещение. 
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#$ Търсене и преглед на заявки  

Функцията "Търсене и преглед на заявки" работи по аналогичен начин на "Търсене и 
преглед на имоти". Разликата се състои само в това, че сега формираме списък от 
заявки, докато в предната функция се формира списък от имоти. Всяка от намерените 
заявки може да бъде прегледана и разпечатана.  

Когато разглеждате заявката можете да направите следните неща: 

- да промените заявката като редактирате някое от полетата й, а след това натиснете 
бутона "Измени"; 

- да изтриете заявката като натиснете бутона "Изтрий"; 

- да отворите някое от планираните посещения като натиснете бутона "Избор" под 
таблицата с имоти за посещение; 

- да отворите цялата таблица с планирани посещения като натиснете бутона "Таблица" 
под таблицата с имоти за посещение; 

- да потърсите релевантните имоти на заявката като натиснете бутона "Търси имот". 
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#$Добавяне на посещение 

Добавяне на запис за посещение може да се направи по следните три начина: 

- При регистриране на нов имот. Тогава се намират заявките, които новорегистрираният 
имот удовлетворява и към всяка от тях се добавя и нояия имот за посещение; 

- При регистриране на нова заявка за имот. Тогава се намират имотите, които 
удовлетворяват новата заявка и всеки един от тях се записва за посещение от 
купувача, подал заявката; 

- Директно добавяне на запис за посещение чрез функцията "Добавяне на посещение". 
В този случай операторът избира заявка и имот, който да бъде посетен от купувча 
направил заявката. 
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#$Търсене и преглед на посещения 

Добавените записи за посещение може да се търсят и преглеждат. При търсенето може 
да се правят ограничения както върху имотите за посещение, така и върху направените 
заявки за имоти. Ограничения могат да се поставят и върху начина на известяване на 
купувача, вида на следващото действие, тип на посещението и вида на постигнатия 
резултат. Намерените записи за посещения могат да се разпечатват във вид на 
справка. 

На базата на таблицата с имоти за оглед могат да се изпратят известия до купувачите 
заявили, че търсят имот с такива характеристики. Всяко едно от тези известия може да 
се вземе на очет и да се планират посещения за оглед. След посещенията се прави 
отчет на постигнатите резултати, като заявителя може да отпадне като кандидат за 
този конкретен имот или да се превърни в реален негов купувач. Ако даден имот се 
маркира като продаден, всички планове за нови посещения за оглед отпадат. 

                                                 
#
 IDH_OgledSrch 

$
  Търсене и преглед на съобщения 



ГЛАВА ТРЕТА 

СПРАВКИ 

#$ Обобщени справки за продадените имоти 

ИмотиНТ дава възможност за справки свързани с продадените имоти. В зависимост от 
направените ограничения могат да се направят следните видиве справки: 

 Продажби по вид имот и вид предлагане; 

 Продажби по интервал на продажните цени; 

 Продажби по местоположение на имотите; 

 Продажби по техническите характеристики на имотите; 

 Продажби по брокери на недвижими имоти; 

При задаване на параметрите за справката трябва да се има предвид и: 

 Попълването на “Дата от” и на “Дата до” със стойности различни от 
предложените по премълчаване ще разшири или свие участващите записи в 
справката. Времевият интервал може да се задава и извън активния месец. 
Прескачането на датите става като се натисне клавиша Esc; 

 настройват се параметрите за печат или се приемат предложените по 
премълчаване като се прескочат полетата им; 

След задаване на параметрите се натиска бутона "Продадени имоти" и на екрана 
се появява справката, която може да се разгледа, да се разпечати, да се запише на 
текстов файл или да се откаже. 
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#$Статистически справки 

ИмотиНТ дава възможност и за статистически справки свързани с различните 
характеристики на имотите във форма на салда и обороти за зададен период от време. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

АРХИВ 

#$Архивиране 

В ИмотиНТ е предвидена възможност за архивиране на потребителските даннови 
файлове. Всеки път преди завършване на работата със системата, ИмотиНТ пита 
оператора необходимо ли е архивиране на данновите файлове. При утвърдителен 
отговор, системата създава архивен файл с име по премълчаване IARHggmm.ZIP, 
където ggmm е идентификатор на текущия месец, състоящ се от последните две цифри 
от числото на годината и цифрите на активния месец. Ако вече е правен архивен файл 
със същото име, ИмотиНТ преименува стария файл на IARHggmm.BAK. Възможно е 
да се укаже и друго име на архивния файл. 

Архивният файл съдържа всички файлове, които операторът може да промени по 
време на работата си със системата. След известно време този файл би могъл да се 
използва за възстановяване на състоянието на системата, такова каквото е било в 
момента на извършването на архивирането. 

Направеният архивен файл остава в директорията на текущата година на ИмотиНТ, 
докато не се припокрие от нов архивен файл. Възможно е да се укаже друга директория 
или дисково устройство. Препоръчително е да се прави копие на архивния файл за 
активния месец върху дискети. Честотата на копиране на архивните файлове се 
определя по преценка на потребителя. Желателно е обаче, след приключване на даден 
месец да се направи архив и той да се копира върху дискета. 
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#$Възстановяване 

Възстановяване състоянието на системата, такова каквото е било по време на 
архивирането в даден файл се извършва чрез функцията "Възстановяване". За целта 
най-напред е необходимо да се избере съответен архивен файл за възстановяване. 
Ако искате да възстановите състоянието на системата от предпоследното архивиране, 
трябва да изтриете последния архив и да промените разширението на предпоследния 
архивен файл от ВАК на ZIP. Ако необходимият архивен файл се намира върху 
дискета, той трябва да се избере от там. 

Функцията "Възстановяване" се намира както и функцията “Архивиране“ в меню 
"Архив". След нейния избор ИмотиНТ издава предупредително съобщение за това, че 
информационната база на активния месец ще бъде заменена и иска потвърждение. 
При утвърдителен отговор, информационните файлове от архивния файл заместват 
тези от твърдия диск. Трябва да се има предвид, че съдържанието на файловете от 
твърдия диск преди възстановяването се загубва безвъзвратно. 

ВНИМАНИЕ! Възможно е частично възстановяване на информационната база. В този 
случай преди възстановяването трябва да се укаже кои файлове ще се възстановяват. 
Възможно е самостоятелно възстановяване на имоти, заявки, кодови таблици, лица и 
фирми. Ако операторът прецени, че възстановяването на даден файл е ненужно, той 
може да го откаже. 
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#$Периодичност 

В ИмотиНТ е възприето годишно водене на записите за имоти. Това означава, че за 
всяка година се поддържа собствена група от информационни файлове, в които се 
правят записи и справки. Потребителят има възможност да преминава от една година в 
друга, да открива нови години, да прави корекции, записи и справки в тях. 

ИмотиНТ прави разлика между текущата календарна година и активната година за 
записи и справки. Текущата календарна година се определя от датата на компютъра, 
докато активната година се определя от потребителя на системата. 

В началото на внедряването на ИмотиНТ текущта календарна година става активна 
година и всички записвания се правят в нейните информационни бази. Възможно е 
създаване на нова активна година, който да следва непосредствено последната 
активна година. Това се осъществява чрез функцията "Нова година". След създаване 
на нова година, тя се превръща в активна и всички записи започват да се правят в нея.  

За всяка година, в която ИмотиНТ работи се създава работна поддиректория на 
инсталационната директория на системата. Името на директорията е GODgggg, където 
gggg е номера на годината. Например GOD2007 е директорията на 2007 година. В нея 
се разполагат всички работни файлове на ИмотиНТ за тази година. 

Създаването и преминаването към съществуващи информационни файлове се 
осъществява чрез функциите "Нова година " и "Друга година ". 

                                                 
#
 IDH_Periodichnost 

$
 Периодичност 



#$Нова година 

Функцията "Нова година" създава празни информационни файлове за годината, която 
следва. Тя прехвърля всички непродадени имоти от старата в новата година. След 
създаването на празните годишни файлове, ИмотиНТ прави активна новата година. 
Всички записи и справки след извикването на функцията ще се правят в новата година. 

Функцията "Нова година" може да създаде нова година само за годината, следваща 
последната създадена година. За да се създаде нова година в миналото е необходимо 
да се използва функцията "Друга година" чрез бутон “Нова начална година”. 
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#$Друга година 

Функцията "Друга година" прави активна някоя друга от съществуващите годинии в 
директорията на ИмотиНТ. След избора на функцията ИмотиНТ визуализира меню с 
на годините, в които е работено и предлага избор на нова активна година.  

След изпълнение на функцията "Друга година", избраната година става активна и е 
възможно да се правят справки, корекции и нови записи в нея.  

Когато дадена година се маркира, но още не е направена активна е възможно тя да се 
инициализира. Това означава, че записите направени в нея ще бъдат изтрити и в нея 
ще има наличности само от предходната година. Това може да се направи, като 
натиснете бутон “Инициализация” от формата “Друга година”. 

В този случай системата издава предупредително съобщение и иска потвърждението 
за инициализация на информационни файлове. При утвърдителен отговор ИмотиНТ 
създава празни файлове за указаната година и я прави активна. Тази операция се 
прави рядко, но понякога е за предпочитане вместо да се изтриват много записи 
поотделно. 

Ако натиснете бутон “Нова начална година” от формата “Избор на година” ще се 
създаде празна година преди първата в списъка от години. По този начин е възможно 
въвеждане на данни и за годината преди въвеждане на ИмотиНТ в експлоатация. 
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#$Реорганизация 

Натиска се при появявяне на грешка Key violation. 
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#$Функция "Годишен статус" 

Функцията "Годишен статус" показва данново меню с информация за годините и дата 
на последното архивиране за всеки един от тях. 

Функцията има само информационно предназначение. Натискането на бутона "Изход" 
предизвиква нейното прекъсване. 
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ГЛАВА ПЕТА 

СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ 

#$Функция "Печат" 

Функцията "Печат" се намира в менюто на системата и се активира, когато върху 
екрана е разположено съдържанието на някоя справка. След нейното избиране върху 
екрана се показва стандартния диалогов прозорец "Print", чрез който могат да се 
донастроят някои параметри за принтера. 

Особено внимание заслужава параметъра "Paper size". Той определя размера на 
листа, върху който ще се печати справката. ИмотиНТ изчислява дължината на най-
дългия ред и проверява дали той ще се събере върху указания размер на листа. Ако не 
се събира, ИмотиНТ намалява автоматично размера на шрифта, с който се печати 
справката. 

С натискането на бутона "ОК" започва печатането на справката върху принтера. След 
завършването на печата ИмотиНТ изчиства екрана и очаква избор на нова функция. 

Активирането на функцията "Печат" и визуализирането на някоя справка върху екрана 
се предхожда винаги от показване на диалогов прозорец, чрез който се определят 
параметрите на справката.  

Полетата "Начална страница" и "Крайна страница" определят обхвата на справката. 
Тези полета се изменят само когато е необходимо да се отпечати само част от 
справката. Полето "Брой реда на стр." определя броя редове в страницата. 

Полето "Шрифт:" определя шрифта и височината на символите, с които ще бъде 
отпечатана справката. Чрез избор от него вие може да определите шрифта и размера 
на символите му.  
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#$Функция "Запиши във файл" 

Функцията "Запиши във файл" се намира в менюто на системата и се активира, когато 
върху екрана е разположено съдържанието на някоя справка. След нейното избиране 
върху екрана се показва стандартен диалогов прозорец за въвеждане на файл. 
Необходимо е да се въведе името на файла, в който да се запише съдържанието на 
текущата справка. С натискането на бутона "ОК" справката се записва в указания файл. 
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#$Функция "Отказ от справка" 

Функцията "Отказ от справка" се намира в менюто на системата и се активира, когато 
върху екрана е разположено съдържанието на някоя справка. След нейното избиране 
ИмотиНТ изчиства екрана и очаква избор на нова функция. Когато върху екрана е 
разположена справка, натискането на бутона "Изход" има същия ефект, както 
функцията "Отказ от справка". 
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#$Бутони 

Бутоните от менюто на ИмотиНТ имат следното значение: 

  предoставя информация за фирмата; 

   Настройва параметрите за печат; 

  отваря кодовите таблици за преглед и редакция; 

  отваря форма за данни на лица; 

  отваря форма за търсене и редакция на фирми; 

  отваря форма за регистрация на имоти; 

  отваря форма за търсене на имоти; 

  отваря форма за регистрация на заявки за имоти; 

  отваря форма за търсене и редакция на заявки на имоти; 

  отваря форма за изменение на активната година; 

  печат на обобщени справки; 

  печат на статистически справки; 

  предизвиква отново изпълнение на последно избраната функция; 

  предизвиква прекъсване на прегледа на текущата справка (ако върху екрана се 
намира справка) или прекъсване работата на ИмотиНТ (ако се намираме извън 
преглед на справка). В последния случай системата изисква потвърждение. 

  предоставя съдържанието на помощната информация; 
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#$
СЪОБЩЕНИЯ  НА ИмотиНТ 

 
 

"Неподходящ обект за желаната функция"  опитвате се да изпълните функция за 
неподхоящ обект. 

"Грешен формат"  прави се опит за въвеждане на данни, несъответстващи на типа 
на приемащото поле. 

"Числото/текстът е извън границите"  опитвате се да въведете данни с по-голяма 
дължина от тази на приемащото поле. 

"Няма достатъчно памет"  освободете място в оперативната памет, като изключите 
някоя от резидентните програми. 

"Няма файл с указаното име: ....."  не може да се отвори посочения файл. 
Отстранете причината за това, като освободите повече дискова 
или оперативна памет или възстановите липсващите файлове 
от архивен файл. 

"Грешка при четене(писане) на файл"  разрушени данни във файл за четене или 
няма повече място върху диска. Възстановете файла от архив 
или освободете дисково пространство. 

"Файлът ImotiNT.hlp не съществува"  липсва файл INT_HELP.HLP, съдържащ 
помощна информация. Препишете го от дистрибутивния 
носител. 

"Грешка при четене на заглавие на кодова таблица: ..."  некоректно създадена 
кодова таблица (ако е изготвена с текстов редактор). 
Отстранете грешката с текстов редактор или възстановете от 
архив. 

"Грешка при четене на стойност на кодова таблица: ..."  некоректни данни в 
кодовата таблица. 

"Грешка при четене на поле: ..."  некоректни данни във файл с аналитични записи. 
Възстановете данните от архив. 

"Указаната година не съществува"  прави се опит за избор на активна година, за 
който не съществуват даннови файлове. 

"Указаният година съществува"  правите опит за откриване нова година, за която  
съществуват даннови файлове. 

"Брой намерени обекти:..."  информира за броя на намерените записи, след 
задаване на критерий за търсене. 
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