
 

Инструкция за използване форма за разкрой. 

 

Формата за разкрой се намира на адрес https://razkroi.rosi.bg. 

Новата форма предлага подобрен и оптимизиран интерфейс за оформянето и заявяването на 

поръчка за разкрой. Тя е изградена върху идеята клиента (потребителя) да използва 

индивидуален профил, в който организира своите заявки за разкрой. Предоставена е 

възможност клиента да преглежда приключени вече заявки, както и да следи състоянието на 

текущите. Формата предлага възможност заявките (проектите) да бъдат съхранявани с цел 

последваща дообработка, както и при определени условия вече изпратена заявка да бъде 

коригирана. 

Началният екран Фигура 1. представлява форма за:  

• създаване на профил – за нови клиенти; 

• за влизане в профила чрез въвеждане на потребителско име и парола - за вече 

регистрирани клиенти; 

• има възможност за възстановяване на забравена парола - за вече регистрирани клиенти.  

 
Фигура 1 

Процедурата за създаване на профил изисква въвеждането на коректни имена на потребителя, 

e-mail, парола и телефон за обратна връзка. E-mail се използва като уникално потребителско име 

за вход в системата. Фигура 2. 

https://razkroi.rosi.bg/


 
Фигура 2 

 

Вход в системата с вече регистрираното потребителско име и парола. Фигура 3. 

 
Фигура 3 

След натискане на бутона „Вход“ се зарежда страницата „Моите заявки“, която представлява 

хронология (архив) на всички изпратени и запомнени заявки за разкрой. Върху тях могат да се 

приложат операциите филтриране и сортиране по: дата, име, номер и състояние. Фигура 4. 



 
Фигура 4 

Страница „Моите клиенти“ позволява регистрирания потребител да си води списък от свои 

клиенти, който в последствие може да свързва към конкретни заявки за разкрой.  

• За добавяне на клиент:  Натиснете бутон          . Появява се прозорец, в който се въвежда 

име, e-mail и телефон. Фигура 5. 

 
Фигура 5 

 

• За създаване на заявка: Бутон „Нова заявка“ или бутон     . Отваря се страницата за 

създаване на желания разкрой. Изграждането на заявка за нов разкрой може да бъде 

описано в три основни стъпки: Фигура 6. 

Стъпка 1. Въвеждане име на проекта, както и необходимите материали – плоскости и 

кантове. 

Стъпка 2. Въвеждане на детайли със съответните параметри. 

Стъпка 3. Избиране на офис за изпълнение и допълване  на детайли към заявката. 



 
Фигура 6 

 

Стъпка 1 

 
Въвеждане име на проекта, както и необходимите материали – плоскости и кантове. 

 

В тази стъпка участват полетата позиционирани в горната част на страницата: 

- Избиране  клиент за текущия проект, като той трябва да е предварително създаден от 

страница „Моите клиенти“  – незадължително поле; 

- Име на текущия проект - задължителното поле; 

- Избор на плочи участващи в проекта; 

- Избор на кантове участващи в проекта. 

Избора на плоскост и кант се осъществява чрез полета с динамично търсене т.е. чрез частично 

въведен артикулен номер или име на търсеният продукт. Фигура 7. 



 
Фигура 7 

Новата форма за разкрой позволява използването на повече от една плоскост в един проект. 

Премахва се ограничението за всеки нов вид материал да се създава нова заявка. 

*Избор на подходящ кант: 

- Под всяка избрана плоскост има оранжево поле с линк към страницата на плоскостта 

в  www.rosi.bg . 

- Подходящите кантове са добавени като свързани продукти на съответната плоскост 

(Възможно е  плоскост да има повече от един подходящ кант) Фигура 8. 

 

Фигура 8 

При съхраняване или изпращане на проекта всички материали (плоскости и кантове), които не 

са били използвани, се премахват. При изтриване на материал, който участва във въведените 

детайли по-долу, се премахват съответно кантирането или изцяло въведените детайли. Фигура 

9. 

http://www.rosi.bg/


 

Фигура 9 

Стъпка 2 

Въвеждане на детайли със съответните параметри. 
 
Въвеждането на детайли се осъществява последователно в табличен вид. Фигура 10.  
За всеки нов ред се: 

- избира плоскост от предварително въведените в предната стъпка, 
- въвеждат размерите – дължина, ширина и съответния брой на желаните детайлите; 

*Да се обърне внимание, че фладера се приема по първото поле (L)т.е. дължината, а не по 

по-голямото число. 

- избира размерите по фладер ли са въведени или детайла може да се върти 
произволно; 

- избира сдвояване на детайла или не; 

*Да се има в предвид, че при избор на сдвоен детайл указаните размери и бройка са на 

желания от клиента готов продукт. 

- въвеждат бележки с допълнителни пояснения за конкретния детайл ако има такива; 
- избира кантиране на детайла чрез натискане на съответния бутон; 
- избира пробиване на отвори за панти чрез съответния бутон; 
- изтриване на ред. 

 



 
Фигура 10 

 

Бутон за кантиране - отваря нов прозорец позволяващ указването на коя страна на детайла, с 
какъв кант да бъде кантирана. 
Новата форма за разкрой предлага гъвкав избор на кантиране на детайла т.е. за всяка страна 

може да бъде положен различен кант. Поради тази причина се въвеждат термините горен, 

долен ляв и десен кант. Това са кантовете поставени на съответните страни на детайла гледан в 

лицевата повърхност. Прозорецът позволява бързо четиристранно кантиране на всички страни 

едновременно с един и същ кант. Взима се в предвид широчината на канта и дебелината на 

детайла и не се позволява кантиране с кант по-тесен от дебелината на детайла. Фигура 11. 

*Да се има в предвид, че системата не позволява да се кантира страна на детайл с размер по-

малък от 100 мм. 



 
Фигура 11 

Бутон за пробиване на отвори - отваря прозорец за избор на страна за пробиване на отвори за 

панти както и техния брой. Фигура 12. 

 
Фигура 12 



При избрано кантиране или пробиване съответни бутоните променят своя цвят (зелен). Фигура 

13. 

 
Фигура 13 

Добавянето на нов детайл се осъществява от бутона „Добави ред“. 
Системата позволява добавяне на копие на последния детайл с цел по-бързото въвеждане на 

идентични детайли с дребни различия, примерно само в размера.  

Придвижването през полетата на таблицата на детайлите може да се осъществява чрез 

стрелките на клавиатурата или бутона TAB. 

Стъпка 3 

Избиране на офис за изпълнение и допълване  на детайли към заявката Фигура 14. 

 
Фигура 14 

От падащото меню „Посочете офис изпълнител“ се избира офис, в който трябва да изпълни 

поръчката за разкрой. 

От бутона „Прикачи файл“ може да се добавят файлове с допълнителна информация към 

заявката, примерно схема на криволинейни детайли. 

В полето „Забележки към заявката“ може да се въведе свободен текст като допълнение към 

целия проект. 

Чрез бутона „Откажи заявката“ всички въведени данни се изтриват. 

Бутонът „Запази и довърши по-късно“ запазва текущия проект в страницата „Моите заявки“ със 

статус недовършена с цел дообработка и изпращане на по-късен етап. 

Бутонът „Преглед и изпращане на заявката“ показва страница с данните на целия проект с цел 

последен преглед за коректност преди изпращане на заявката за изпълнение. Фигура 15. 

https://razkroi.rosi.bg/newRequest
https://razkroi.rosi.bg/
https://razkroi.rosi.bg/newRequest


 
Фигура 15 

В прозореца за преглед и потвърждение на заявката има бутон за корекция, който връща 

проекта за редактиране и корекция, и бутон за изпращане на проекта към офиса за изпълнение. 

След изпращане на проекта той получава уникален номер и се прехвърля в страницата „Моите 

заявки“. Фигура 16. 

 
Фигура 16 

Докато заявката е със статус „Необработена“ клиентът може да редактира данните, или да 

анулира поръчката със съответните бутони в най дясната част на реда. Състоянията на заявките 

се променят от служителите в съответния офис, избран за изпълнение на заявката. 

След обработка на конкретен проект, служител от избрания офис ще се свърже с Вас за 

уточняване на сумата необходима за изпълнение на проекта както и срока за изпълнение. 


