3. Склад
3. Склад ................................................................................................................................................... 1
3.1 Склад - Артикули ............................................................................................................................. 5
3.1.1 Бутон „Артикул” (фиг.15): ........................................................................................................ 6
3.1.1.1 Записи ................................................................................................................................. 6
3.1.1.2 Съответстващи номера...................................................................................................... 6
3.1.1.3 Мерни единици ................................................................................................................. 6
3.1.1.4 Корекция себестойност ..................................................................................................... 6
3.1.1.5 Параметри на артикули по обекти ................................................................................... 6
3.1.1.6 Коментари .......................................................................................................................... 6
3.1.1.7 Рецепта ............................................................................................................................... 6
3.1.1.8 Записи артикули................................................................................................................. 6
3.1.1.9 Записи стойност ................................................................................................................. 7
3.1.2 Създаване на нов артикул........................................................................................................ 8
3.1.3 Описание на полетата в „Артикул (карта)” ......................................................................... 8
3.1.3.1 Страница „Общи данни” (фиг.16) ................................................................................. 8
3.1.3.2 Страница „Фактуриране” (фиг.17) ................................................................................ 9
3.1.3.3 Страница „Снабдяване и планиране” (фиг.18).......................................................... 10
3.1.3.4 Страница „Допълнителни данни” (фиг.19) ................................................................ 11
3.1.3.5 Страница „Заменими” ................................................................................................. 11
3.1.3.5.1 Създаване на заменим артикул .......................................................................... 12
3.1.3 Бутон „Доставки” (фиг.24) ...................................................................................................... 13
3.1.3.1 Цени .................................................................................................................................. 13
3.1.3.1 Отстъпки по ред ............................................................................................................... 14
3.1.4 Бутон „Продажби” (фиг.27) .................................................................................................... 15
3.1.4.1 Цени .................................................................................................................................. 15
3.1.4.2 Отстъпки по ред ............................................................................................................... 16
3.2 Склад - Журнал артикули ............................................................................................................. 17
3.2.1 Попълване на журнал „Артикули“ ........................................................................................ 18
3.2.1.1 Описание на полетата ..................................................................................................... 18
3.2.1.2 Бутон „Запази“ ................................................................................................................. 18
3.2.2 Начална ревизия на склада ................................................................................................... 18
3.3 Склад - Журнал брак ..................................................................................................................... 19

3.3.1 Попълване на Журнал брак ................................................................................................... 19
3.4 Склад - Журнал физ.инвентар...................................................................................................... 20
3.4.1 Попълване на журнал „Физ.Инвентар“ ................................................................................ 20
3.4.1.1 Описание на полетата в журнал „Физ.Инвентар“ (фиг.35) .......................................... 20
3.4.1.2 Бутон „Запази“ ................................................................................................................. 21
3.4.2 Бутон„Функции” ...................................................................................................................... 21
3.5 Склад - Журнал преоценка........................................................................................................... 21
3.5.1 Описание на полета за попълване ........................................................................................ 22
3.5.2 Бутон „Осчетоводяване“ ........................................................................................................ 22
3.6 Склад - Трансфер на стока............................................................................................................ 22
3.6.1 Описание на полетата в картата на Трансфер на стока ....................................................... 23
3.6.1.1 Страница „Общи данни” (фиг.40) ................................................................................... 23
3.6.1.2 Страница „Други” (фиг.41) .............................................................................................. 24
3.6.2 Бутон „Запази“ ........................................................................................................................ 25
3.6.3 Бутон „Осчетоводяване“ ........................................................................................................ 25
3.6.4 Бутон „Документ” (фиг.41) .................................................................................................... 25
3.6.4.1 Копиране на документ .................................................................................................... 25
3.6.4.2 Прикачени файлове ......................................................................................................... 26
3.6.4.3 Зареди от шаблон ............................................................................................................ 26
3.6.4.4 Запази като шаблон ......................................................................................................... 26
3.7 Склад - Параметри на артикул ..................................................................................................... 26
3.7.1 Описание на полетата за попълване .................................................................................... 26
3.8 Склад - Протокол брак .................................................................................................................. 27
3.8.1 Описание на полетата в картата на Протокол брак. ............................................................ 28
3.8.1.1 Страница „Общи данни” (фиг.40а) ................................................................................. 28
3.9 Склад - Номенклатури ................................................................................................................... 29
3.9.1 Склад – Номенклатури – Продуктови групи ......................................................................... 29
3.9.1.1 Създаване на нова продуктова група. ........................................................................... 29
3.9.1.2 Описание на полетата за попълване ............................................................................. 29
3.9.1.3 Бутон „Запази“ ................................................................................................................. 30
3.9.1.4 Търсене на продуктови групи ......................................................................................... 31
3.9.2 Склад – Номенклатури – Продуктови класове ..................................................................... 31
3.9.2.1 Създаване на продуктов клас. ........................................................................................ 32
3.9.3 Склад – Номенклатури – Артикули групи отстъпки ............................................................. 32

3.9.3.1 Създаване на нова група артикули отстъпки ................................................................ 33
3.9.4 Склад – Номенклатури – Категории артикули ..................................................................... 34
3.9.4.1 Създаване на нови категории артикули ........................................................................ 34
3.9.5 Склад – Номенклатури – Допълнителни разходи за артикул ............................................. 35
3.9.6 Склад – Номенклатури – Производители ............................................................................. 36
3.9.6.1 Създаване на нов производител .................................................................................... 36
3.10 Склад – История ........................................................................................................................... 37
3.10.1 Склад – История – Записи артикули .................................................................................... 38
3.10.2 Склад – История – Осч.журнал артикули ............................................................................ 38
3.10.2.1 Бутон „Документ” .......................................................................................................... 38
3.10.3 Склад – История – Осч.журнал физ.инвентар .................................................................... 38
3.10.3.1 Бутон „Документ” .......................................................................................................... 38
3.10.4 Склад – История – Осч.журнал преоценка ......................................................................... 39
3.10.5 Склад – История – Осчетоводен протокол брак ................................................................ 39
3.10.6 Склад – История – Трансфер на стока изпращане ............................................................. 39
3.10.6.1 Бутон „Документ” .......................................................................................................... 39
3.10.6.1.1 Запази като шаблон ................................................................................................ 39
3.10.6.1.2 Навигация ................................................................................................................ 39
3.10.6.1.3 Редакция реквизити ............................................................................................... 39
3.10.6.1.4 Прикачени файлове ................................................................................................ 40
3.10.7 Склад – История – Трансфер на стока получаване ............................................................ 40
3.10.7.1 Бутон „Документ” ...................................................................................................... 40
3.10.7.1.1 Запази като шаблон ............................................................................................ 40
3.10.7.1.2 Навигация ............................................................................................................ 40
3.10.7.1.3 Редакция реквизити ........................................................................................... 40
3.10.7.1.4 Прикачени файлове ............................................................................................ 41
3.11 Склад – Настройки ....................................................................................................................... 41
3.11.1 Склад - Настройки – Папки артикули .................................................................................. 41
3.11.1.1 Описание на полетата за попълване ........................................................................... 41
3.11.2 Склад - Настройки – Настройки модул склад..................................................................... 42
3.11.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.47) ................................................................................. 42
3.11.2.2 Страница „Номериране” (фиг.48)................................................................................. 42
3.11.2.2.1 Описание на полетата за попълване .................................................................... 42
3.11.3 Склад - Настройки – Осчетоводяване ................................................................................. 43

3.11.3.1 Обща счетоводна група на склада ............................................................................... 43
3.11.3.1.1 Създаване на нова група ........................................................................................ 44
3.11.3.1.1.1 Описание на полетата за попълване ............................................................. 44
3.11.3.1.1.2 Бутон „Запази“ ................................................................................................. 44
3.11.3.2 Счетоводни групи стоки ................................................................................................ 44
3.11.3.2.1 Създаване на нова група ........................................................................................ 45
3.11.3.2.1.1 Описание на полетата за попълване ............................................................. 45
3.11.3.2.1.2 Бутон „Запази“ ................................................................................................. 45
3.11.3.3 ДДС счетоводна група на склада .................................................................................. 46
3.11.3.3.1 Попълване на полетата на формата...................................................................... 46
3.11.3.4 Настройка осчетоводяване склад ................................................................................ 47
3.11.3.4.1 Попълване на полетата .......................................................................................... 47
3.12 Склад - Справки............................................................................................................................ 48
3.12.1 Склад – Справки – Движение на артикули за период ....................................................... 48
3.12.2 Склад – Справки – Залежала стока в склада за периода .................................................. 48
3.12.3 Склад – Справки – Изписана стока от склада ..................................................................... 48
3.12.4 Склад – Справки – Инвентар – доставки и продажни цени ............................................. 48
3.12.5 Склад – Справки – Наличност в склада към дата ............................................................... 48
3.12.6 Склад – Справки – Наличност на модификации към дата ................................................ 48
3.12.7 Склад – Справки – Номенклатура стоки с наличности ..................................................... 48
3.12.8 Склад – Справки – Престой на стоки в склад ..................................................................... 48
3.12.9 Склад – Справки – Проявен интерес ................................................................................... 48
3.12.10 Склад – Справки – Проявен интерес обобщена............................................................... 48
3.12.11 Склад – Справки – Справка за сумарната текуща наличност.......................................... 48
3.12.12 Склад – Справки – Стоки под минимални количества .................................................... 48
3.12.13 Склад – Справки – Стоки под минимални количества и заменими ............................... 49
3.12.14 Склад – Справки – Сумарна наличност на склада към дата ........................................... 49
3.12.15 Склад – Справки – Текуща наличност в склада със средни цени ................................... 49
3.12.16 Склад – Справки – Трансфер на стока изпращане за период ......................................... 49
3.12.17 Склад – Справки – Трансфер на стока получаване за период ........................................ 49
3.12.18 Склад – Справки – Хронология на склад .......................................................................... 49

3.1 Склад - Артикули
Списък на номенклатурата с артикули се визуализира при избиране на модул „Склад”, меню
„Артикули” (фиг.14).

фиг.14

В долната част на формата „Артикули” има набор бутони за бърз достъп до определени
функции в програмата, имащи отношение към артикулите (фиг.15).

фиг.15

3.1.1 Бутон „Артикул” (фиг.15):
Карта - формата „Артикул (карта)” дава възможност за добавяне и редакция на артикул
3.1.1.1 Записи
Количествени и стойностни записи за артикула
3.1.1.2 Съответстващи номера
Възможност за въвеждане на съответстващи номера за артикул при контрагент или бар код
номера за изделие. При създаване на нова доставка / продажба с бутон F11 извикваме форма
„Съответствие кодове”, от където чрез този номер (бар код), намираме съответния артикул.
3.1.1.3 Мерни единици
Дефиниране на допълнителна мерна единица и отношението и към основната
3.1.1.4 Корекция себестойност
Автоматично генериране, коригиране на цената на артикула, необходимо, за да се получи
реалната себестойност на артикула,след опериране с него (доставки,продажби).
3.1.1.5 Параметри на артикули по обекти
Възможност за поддържане на минимални количества от даден артикул, за определен обект. В
поле „Точка на поръчка” се дефинира необходимото количество;
3.1.1.6 Коментари
Възможност да се въведете нов или да се разгледат вече направените коментари, относно
артикула.
3.1.1.7 Рецепта
3.1.1.8 Записи артикули
Списък с описание на извършените операции със съответния артикул, включващ количествени
и стойностни (Записи стойност) характеристики (фиг.22).

фиг.22

Транзакция №

Показва номера на поредната операция извършена със
съответния артикул;

Напълно фактурирано к- во

Полето е маркирано в случай, че е фактурирано
цялото количество от документа.

Вид запис

Показва вида на операцията извършена със съответния
артикул;

Складов документ №

Показва номера на Осчетоводената складова разписка
/ Осчетоводената експедиционна бележка. В полето
има селектор от който се визуализира картата на
складовия документ;

Фактура №

Показва номера на Осчетоводената доставка /
Осчетоводената продажба, която може да се
визуализира чрез селектор

Външен документ №

Показва номера на фактурата от доставчика;

Количество

Количеството на артикула, с което е оперирано в
съответния документ;

Остатъчно количество

Количеството на артикула, останало след извършване
на съответната операция. От селектора в полето се
визуализира форма „Записи артикули по партиди”,
която показва списък с документите (партидите), към
които е свързан съответния запис.

Отворен

Полето е маркирано в случай, че по документа
съществува остатъчно количество и могат да се
извършват последващи операции с артикула
(изписване);

Фактурирано количество

Фактурираното количество в съответния документ;

3.1.1.9 Записи стойност
Списък с описание на извършените операции със съответния артикул, включващи стойностни
характеристики (фиг.23).

фиг.23

3.1.2 Създаване на нов артикул
След отваряне на списъка с артикулите и избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
лентата с Основните функционални бутони, програмата отваря карта на артикула.

от

За коректното проследяване на процесите в системата, в картата на артикула стандартно са
заложени множество полета, които цялостно описват артикула.

3.1.3 Описание на полетата в „Артикул (карта)”
3.1.3.1 Страница „Общи данни” (фиг.16)
Код

Уникален номер за артикул в компанията.Ако не се въведе ръчно,
програмата автоматично го генерира от числена серия.

Описание

Пояснително описание на артикула.

Шаблон за артикул

Списък с предварително дефинирани параметри за артикул.При избор
на шаблон, стойностите се присвояват от съответните полета.

Наименование
фиск.принтер

за

Описание при печат на фискален бон.

Категория артикул

Списък на артикулите, обединени в категории.

Група отстъпки

Избор на отстъпка за дадения артикули

Продуктов клас
Склад
Поръчки продажби

Избор на продуктова група, към която принадлежи съответния
артикул.
Избор на продуктов клас, към който принадлежи съответния артикул.
Извършените операции с дадения артикул в склада.
Количеството на артикула от поръчките от клиенти.

Поръчки доставки

Количеството на артикула от поръчките към доставчици.

Продуктова група

Код мярка

Избор на мярка за съответния артикул.

Блокиран

При маркиране на това поле всички операции с този артикул се
забраняват.

фиг.16
3.1.3.2 Страница „Фактуриране” (фиг.17)
Разходи
единица(Средно)
Средна цена
Непреки разходи %
Доставна цена

за

Изчислява се от системата, спрямо въведените данни за артикула.
Генерира се от програмата.
Допълнителен %, който се добавя към доставната цена.Чрез него се
увеличава стойността на артикула при доставка.
Цената, на която се доставя артикула(без ДДС).

Доставна валута
Надценка %

Валутата, в която се доставя артикула.
Определяне надценката при продажба.
Дефинира се от потребителя и при проверка на програмата за
Мин. надценка при
продажба на артикул под себестойност, се взима под внимание
продажба
„Разходите за единица (Средно) плюс „Мин. надценка при продажба”.
Продажна цена
Цената, на която се продава артикула.
Продажна
цена При маркиране на това поле се счита, че стойността в „Продажна
вкл.ДДС
цена” е с включен ДДС %.
Метод изчисляване на
Метод на изписване на стоката от склада.
разходи
Обща
склад

счет.

група Избор на счетоводна група, към която принадлежи съответния
артикул.

ДДС счет. група склад Избор на ДДС счет. група, към която принадлежи съответния артикул.

ДДС бизнес счет.
група(Цена)
Счет. група стоки
Мярка продажби

Използва се когато е маркирана отметката”Продажна цена”
определя какъв % ДДС е включен в продажната цена.
Избор на счетоводната група за артикула.
Подразбрана мярка за продажба.

и

Разрешава отстъпка При маркиране на това поле се разрешава ползването на отстъпка при
при продажби
продажба.

фиг.17
3.1.3.3 Страница „Снабдяване и планиране” (фиг.18)
Доставчик код
Избор на доставчика.
Артикул
доставка

№

при

Производител код
Мярка доставки
Проследимост
Бр.в пакет
Точка на поръчка
К-в за поръчка

Доставен номер на артикул.
Избор на кода на производителя.
Доставената мярка на артикула.
Задава се по какво програмата да проверява артикула при неговото
заприхождаване или изписване: Сериен номер, Партиден номер или да
не проверява - Без проследимост.
Количеството на артикули в пакет
Наличното количество в склада, при което трябва да се направи
поръчка за този артикул.
Количеството, което се поръчва при достигане на точката на поръчка.

Мин.к-в в поръчка
Макс. к-в в поръчка

Минималното количество артикули, под което не може да се поръчва.
Максималното количество артикули, над което не може да се поръчва.

К-в кратно на

Количество, на което трябва да бъде кратно, поръчаното количество.

Максимален запас
Рафт

Максимален запас от даден артикул.
Номер-описание на местонахождението на даден артикул в склада.

фиг.18
3.1.3.4 Страница „Допълнителни данни” (фиг.19)
Включва допълнителни данни за артикула

фиг.19
3.1.3.5 Страница „Заменими”
Възможност за създаване на взаимозаменяеми артикули.

3.1.3.5.1 Създаване на заменим артикул
За създаване на заменим артикул се използва бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
във форма
„Артикул (Карта)”, след което се отваря списъка със съществуващите артикули. Чрез
маркиране и бутон „ОК”, потребителя трябва да избере артикула, който ще бъде заменим
(фиг.20).
3.1.3.5.2 Бутон „Запази“
Запазването на заменимия артикул се извършва от бутон ”Запази”
(карта)” (фиг. 21).

Фиг. 20

във форма „Артикул

фиг.21

3.1.4 Бутон „Доставки” (фиг.24)

фиг.24
3.1.4.1 Цени
Въвеждане на различни покупни цени на артикули за избран доставчик (фиг.25). Има
възможност за задаване на начална и крайна дата, мин. количество и мярка, за които се отнасят
посочените цени. Формата позволява задаване на филтри по Код доставчик и/или артикул.

фиг.25
3.1.4.1 Отстъпки по ред
За всеки ред от таблицата може да се укаже дали програмата да дава отстъпка от продажната
цена или да прави надценка над средната цена с процента, въведен в поле „Отстъпка %”. Това
става чрез избор на съответната опция в поле „Отстъпка / Надценка”. С по-голям приоритет е
надценката (фиг.29).
3.1.4.2.1 Фактори за определя на отстъпки
Определящите фактора при дефинирането на отстъпки – продажби биват :
3.1.4.2.1 Основни
- параметрите на артикула - може да е зададена на ниво артикул, група артикули,
продуктова група, продуктов клас, производител или за всички артикули.
- параметрите на клиента - може да бъде зададена на ниво клиент, група клиенти или
всички клиенти.
3.1.4.2.2 Допълнителни
- период, като се попълнят полетата „Начална дата”и „Крайна дата”.
- За количество - при попълване на поле „Мин. Количество”
за мярка - полето „Код мярка”.
3.1.4.2.2 Приоритети на отстъпките
При създаване на доставка, ако за даден ред от документа има няколко реда с отстъпки, които
отговарят на определени условия, с най - голям приоритет е най - конкретната отстъпка,
например такава на ниво Артикул – Доставчик.Следващо ниво на приоритет е отстъпка за
артикул без оглед на избраната опция за доставчик. (фиг.26).

фиг.26

3.1.5 Бутон „Продажби” (фиг.27)

фиг.27
3.1.5.1 Цени
Въвеждане на различни продажни цени на артикули за избран клиент, ценова група клиенти
или всички (фиг.28). Има възможност за задаване на начална и крайна дата, мин. количество и
мярка, за които се отнасят посочените цени. Формата позволява задаване на филтри по вид
цена: Контрагент, Ценова група, Всички и за конкретен артикул код.

фиг.28
3.1.5.2 Отстъпки по ред
За всеки ред от таблицата може да се укаже дали програмата да дава отстъпка от продажната
цена или да прави надценка над средната цена с процента, въведен в поле „Отстъпка %”. Това
става чрез избор на съответната опция в поле „Отстъпка / Надценка”. С по-голям приоритет е
надценката (фиг.29).
3.1.5.2.1 Фактори за определя на отстъпки
Определящите фактора при дефинирането на отстъпки – продажби биват :
3.1.5.2.1 Основни
- параметрите на артикула - може да е зададена на ниво артикул, група артикули,
продуктова група, продуктов клас, производител или за всички артикули.
- параметрите на клиента - може да бъде зададена на ниво клиент, група клиенти или
всички клиенти.
3.1.5.2.2 Допълнителни
- период, като се попълнят полетата „Начална дата”и „Крайна дата”.
- За количество - при попълване на поле „Мин. Количество”
за мярка - полето „Код мярка”.
3.1.5.2.2 Приоритети на отстъпките
При създаване на продажба, ако за даден ред от документа има няколко реда с отстъпки, които
отговарят на определените условия, с най-голям приоритет е най - конкретната отстъпка, напр.
такава на ниво Артикул-Клиент. Следващо ниво на приоритет е отстъпка за артикул без оглед
на избраната опция за клиент.

фиг.29

3.2 Склад - Журнал артикули
Формата дава възможност за добавяне (положителна корекция, доставка) или изписване
(отрицателна корекция, продажба) на артикул от склада. Визуализиране на формата се
извършва от модул „Склад”, меню „Журнал артикули” (фиг.30).

фиг.30

3.2.1 Попълване на журнал „Артикули“
3.2.1.1 Описание на полетата
Вид запис Тук се задава вида на операцията, касаеща артикула.
Артикул
код

Чрез селектор се избира артикула, на когото ще се коригира количеството. Ако
знаете кода на артикула или част от него може да се напише в полето и след
избиране на бутон “Enter” програмата ще попълни и описанието му.

Количество Тук се дефинира количеството на артикула.
Обща
бизнес
счетоводна
група

За определяне на сметката, в която ще се извърши осчетоводяването на
операцията е необходимо да се избере „Обща бизнес счетоводна група”, в
зависимост от вида на записа. Полето „Обща счетоводна група на артикула” се
попълва от счетоводните настройки на избрания артикул в програмата.

Партида

Когато вида на журнала е такъв, който изписва стока от склада, може да се
укаже от коя партида да я изпише. Партидата се избира в поле „Свързва към
запис” чрез бутон за избор. По подразбиране в Код и Описание на обекта
програмата попълва текущия обект.

фиг.31
3.2.1.2 Бутон „Запази“
След записване на данните чрез бутон ”Запази”
, от бутон „Осчетоводяване” (F6) се
осчетоводява операцията. Резултата след приключване на осчетоводяването може да се види в
записите на съответния артикул или папка „История”, меню „Осчетоводен журнал артикули”.

3.2.2 Начална ревизия на склада
При започване на работа с програмата е необходимо да се заприходят наличните артикули в
склада. Т. е. трябва да се извърши началната ревизия на склада. В този случай полетата във
форма „Журнал артикули”се попълват по описания по – горе начин.

Вид запис
Обща бизнес счетоводна група
Разходи за единица

Избира се „Положителна корекция“
Избира се групата „OB (Начални салда)”
Себестойноста на артикулите без ДДС

3.3 Склад - Журнал брак
За изписване на бракувана стока от наличността в програмата се използва „Журнал брак”
(фиг.32).

фиг.32

3.3.1 Попълване на Журнал брак
Редовете на Журнал брак се попълват по същия начин както се попълват редовете на „Журнал
артикули” (фиг.33).

фиг.33

3.4 Склад - Журнал физ.инвентар
За извършване на инвентаризация на наличните количества на артикулите в склада се избира
модул „Склад”, меню „Журнал физически инвентар” (фиг.34)

фиг.34
При избиране на папката в журнала, в зависимост от положителния или отрицателния резултат
от инвентаризацията, програмата използва положителна или отрицателна кор. обща бизнес
счетоводна група (фиг. 34а).

3.4.1 Попълване на журнал „Физ.Инвентар“
3.4.1.1 Описание на полетата в журнал „Физ.Инвентар“ (фиг.35)
Документ
Това поле се генерира автоматично от програмата.
No
Чрез селектора се избира артикула, на когото ще се коригира количеството.
Артикул
Ако знаете кода на артикула или част от него може да се напише в полето и
Код
след избиране на бутон “Enter” програмата ще попълни и описанието му.
К-во
В това поле програмата генерира изчисленото от нея количество на артикула.
(Изчислено)
К-во (Физ.
Инвентар)

фиг. 34а

В това поле се попълва количеството, което е реално в склада. Програмата
дефинира резултата в поле „Количество”. При отрицателна стойност - в
склада съществуват липси, а при положителни – излишъци. При получаване
на излишъци в склада, те трябва да се заприходят по себестойност т. е. това е
цената в полето „Разходи за единица”.

3.4.1.2 Бутон „Запази“
След записване на въведената информация чрез бутон ”Запази”
на операцията (бутон „Осчетоводяване” или F6).

следва осчетоводяване

3.4.2 Бутон„Функции”
Този бутон дава възможност за изчисляване на складовата наличност на артикула.

фиг.35

3.5 Склад - Журнал преоценка
Преоценката на артикулите се извършва от модул „Склад”, „Журнал преоценка” (фиг.36)

фиг.36
Преоценката се използва, когато се налага преоценка на даден приход на стока в склада.

3.5.1 Описание на полета за попълване
В полето „Артикул код”, потребителя избира артикула (чрез бутон за избор
Артикул код или чрез въвеждане на кода или на част от него и бутон “Enter”. Програмата
автоматично попълва описанието на артикула.
Връзка към
запис
Обща бизнес
счетоводна
група
Обща
счетоводна
група на
артикула
Разходи за
единица
(преоценка)”

В поле „Връзка към запис” се избира партидата на прихода, която искаме да
преоценим.
В зависимост от избраните полета за счетоводни групи, програмата определя,
по кои счетоводни сметки ще се отрази корекцията.
В зависимост от избраните полета за счетоводни групи, програмата определя,
по кои счетоводни сметки ще се отрази корекцията.
Новата (преоценена) единична цена на артикула се въвежда от потребителя в
това поле. (фиг.37).

3.5.2 Бутон „Осчетоводяване“
След осчетоводяване на журнал преоценка, цената на стоката от избраната партида е с новата
цена. За да се преизчисли себестойността на партидите за изписване, свързани към преоценения
приход е необходимо да се стартира корекция себестойност.

фиг.37

3.6 Склад - Трансфер на стока
Монета дава възможност за трансфер на стоки – изпращане и получаване, между обекти в една
компания. Създаването на трансфер се извършва от модул „Склад”, меню „Трансфер на стока”
(фиг.38).

фиг.38

При избиране на меню”Трансфер на стоки” се визуализира списък със създадените трансфери
(фиг.39).

фиг.39

Бутон „Документ” отваря картата на трансфера, а чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
лентата с Основните функционални бутони, потребителя може да създаде нов трансфер.

от

3.6.1 Описание на полетата в картата на Трансфер на стока
3.6.1.1 Страница „Общи данни” (фиг.40)
Документ №

Номер на документа, който се генерира от програмата.

Транзитен обект код

Кодът на условен обект. Избира се от потребителя в случай, че не е
зададен в меню „Настройка модул склад”, поле „Подразбран транзитен
склад”.

Обект – получател код
Изцяло експедиран
Изцяло получен

Кодът на обекта, в който се получава стоката.
Маркира се от програмата, когато всички артикули в документа са
експедирани.
Маркира се от програмата, когато всички артикули в документа са
получени.

Дата на документа

Има две възможности: „Отворен” е документа преди осчетоводяването
му и „Затворен” след осчетоводяване. Във вторият случай се
забраняват промени в документа, с изключение на полета „К-во за
експед.” и „ К-во за получ”.
Датата, на която е направена поръчката.

Име на обект – изпращач

Името на обекта, който изпраща стоката.

Име на транзитен обект
Име на обект – получател
Дата на експедиране
Дата на получаване

Името на условния обект
Името на обекта, който получава стоката.
Генерира се от програмата.
Генерира се от програмата.

Състояние на документа

фиг.40
3.6.1.2 Страница „Други” (фиг.41)
Обща стойност
Общата стойност на трансфера. Генерира се от програмата.
Обща себестойност Общата себестойност на трансфера. Генерира се от програмата.
Номер на последно
Записва се номера на документа на последното експедиране на стока.
експедиране
Номер на последно
получаване

Записва се номера на документа на последното получаване на стока.

3.6.2 Бутон „Запази“
След попълване на полетата в картата на трансфера, информацията се записва чрез бутон
.

3.6.3 Бутон „Осчетоводяване“
При осчетоводяване на трансфера в обекта – изпращач се осъществява изпращането на стоката.
След изпращането, в обекта получател, отново чрез бутон „Осчетоводяване” или F6 – стоката
се получава.

3.6.4 Бутон „Документ” (фиг.41)
3.6.4.1 Копиране на документ
Този бутон дава възможност за копиране съдържанието на друг документ в текущия.

От бутона за избор
на полето „Шаблон за копиране” е необходимо да се избере шаблон.
Например: „Трансфер на нужни количества”. От поле „Документ”, отново от бутона за избор

се избира документа, който ще се копира. При маркиране на поле „Само редове”,
програмата копира само редовете на документа.
3.6.4.2 Прикачени файлове
Този бутон дава възможност за прикачване на файлове в трансфера.
3.6.4.3 Зареди от шаблон
Този бутон дава възможност за създаване на нов трансфер, на базата на вече създаден шаблон.
При избиране на тази опция, програмата отваря списък със създадените от потребителя
шаблони за копиране.
3.6.4.4 Запази като шаблон
Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.

3.7 Склад - Параметри на артикул
Тази форма дава възможност за задаване и поддържане на минимални количества от даден
артикул, за определен обект. Формата се визуализира при избиране на модул „Склад”, меню
„Параметри на артикули по обекти” (фиг.42).

фиг.42

3.7.1 Описание на полетата за попълване
Код на обект
Артикул код
Описание
Точка на
поръчка

В това поле се избира обекта, за който ще се зададат минимални количества за
съответния артикул.
Това поле се попълва чрез бутон за избор,
Програмата го попълва
В това поле се дефинира минималното количество, което ще се поддържа за
избрания обект (фиг.43).

фиг.43

3.8 Склад - Протокол брак
Тази форма дава възможност за създаване на протокол за брак. Формата се визуализира при
избиране на модул „Склад”, меню „Протокол за брак” (фиг.42а).

3.8.1 Създаване на нов „Протокол брак“
Бутон „Документ” отваря картата на Протокол брак, а чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
от лентата с Основните функционални бутони, потребителя може да създаде нов Протокол
брак.

3.8.2 Описание на полетата за попълване
3.8.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.40а)
Документ №
Номер на документа, който се генерира от програмата.
Дата на документа
Датата, на която е направен протокола.
Избор от номенклатура „Общи бизнес счетоводни групи”.
Обща бизнес счетоводна група. Избраната счетоводна група рефлектира върху сметките, по
които се осчетоводява протокол брак.
Избор от номенклатура „ДДС бизнес счетоводни групи”.
ДДС бизнес счетоводна група Избраната счетоводна група рефлектира върху сметките, по
които се осчетоводява протокол брак.
Коментар
Свободен текст, въведен от потребителя.
Дата на осчетоводяване
Датата, на която е осчетоводен протокола.
Стойност
Стойност на протокола без включено ДДС.
ДДС
ДДС стойност.
Стойност с ДДС
Стойност на протокола с включено ДДС.

3.9 Склад - Номенклатури
3.9.1 Склад – Номенклатури – Продуктови групи
Възможност за обединяване на изделията в групи по принадлежност. Списъкът с Продуктовите
групи се избира от модул „Склад”, папка „Номенклатури”, меню ”Продуктови групи” (фиг.1)

фиг.1
Тази номенклатура има дървовидна структура.
Продуктовите групи и продуктовите класове дават възможност да се направят две независими
сечения на номенклатурата с изделията.
3.9.1.1 Създаване на нова продуктова група.
Да създадем продуктова група с клон „Кабели” и да добавим листо „USB-AA-2M” към него
(фиг.2).Нов главен възел в дървото с продуктовите групи се създава чрез бутон „Нов
запис”(Ctrl + N)

от лентата с основните функционални бутони.

3.9.1.2 Описание на полетата за попълване
Записва кода на продуктовата група (например 100007).
Код
Въвежда се кратко описание на продуктовата група (в случая
Описание
Кабели).
Родител

От падащото меню потребителя трябва да избере „Главен възел”.

фиг.2
3.9.1.3 Бутон „Запази“
След въвеждане на данните, те трябва да се запазят в базата посредством бутон „Запази”
”(Ctrl+S)

от лентата с основните функционални бутони.

Добавяне на листо към даден възел става по същия начин, както се създава главен възел, с тази
разлика, че в поле „Родител” от падащото меню се избира възела, към който принадлежи
съответното листо.

фиг.3
3.9.1.4 Търсене на продуктови групи
Търсенето във формата с продуктовите групи се извършва като се кликне в поле „Описание” и
се избере бутона „Намери” (Ctrl+F) от лентата с основните функционални бутони. Във формата
„Търсене”, която се визуализира, в поле „Стойност”, потребителя трябва да въведе търсената
информация.

3.9.2 Склад – Номенклатури – Продуктови класове
Възможност за обединяване на изделията в класове по принадлежност. Списъкът с
Продуктовите класове се избира от модул „Склад”, папка „Номенклатури”, меню ”Продуктови
класове” (фиг.4)

(фиг.4)
3.9.2.1 Създаване на продуктов клас.
Създаването и търсенето на продуктов клас (фиг. 5) се извършва по аналогичен начин на
създаването и търсенето на продуктовата група. За повече информация виж „Създаване на
продуктови класове”.

(фиг.5)

3.9.3 Склад – Номенклатури – Артикули групи отстъпки
Възможност за създаване на нова група или визуализиране на вече създадени такива се
извършва от модул „Склад”, папка „Номенклатури”, меню „Артикули групи отстъпки” (фиг. 6)

(фиг.6)
Тази номенклатура дава възможност за дефиниране на групи отстъпки, които се присвояват
към изделията.
3.9.3.1 Създаване на нова група артикули отстъпки

Нова група се създава при избиране на бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
основните функционални бутони (фиг.7).
3.9.3.2 Описание на полетата за попълване
Код
Дефинират се от потребителя
Описание
Дефинират се от потребителя

(фиг.7)

от лентата с

3.9.3.3 Бутон „Запази“

Чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)
информацията в базата данни.

от лентата с основните функционални бутони се запазва

3.9.4 Склад – Номенклатури – Категории артикули
Списъкът със създадените категории се визуализира при избиране на модул „Склад”, папка
„Номенклатури”, меню „Категории артикули ” (фиг.8)

(фиг.8)
Категориите артикули се използват за осчетоводяване на различни категории стоки (например
стоки за продаване и материали за производство). За всяка категория артикул се дефинират
счетоводни групи. Създадените категории, се асоциират към изделията като при асоциирането
на артикула с дадена категория тези счетоводни групи се копират в съответните полета в
картата на артикула.
3.9.4.1 Създаване на нови категории артикули
Нова категория артикули се създава чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
Основните функционални бутони (фиг.9).
3.9.4.2 Описание на полетата за попълване
Код
Дефинират се от потребителя
Описание
Дефинират се от потребителя
Стандартна обща счет. група на склада
Избират се чрез селектор
Стандартна обща счет. група на стоката
Избират се чрез селектор
Стандартна ДДС счет. група на склада
Избират се чрез селектор

от лентата с

(фиг.9)

3.9.5 Склад – Номенклатури – Допълнителни разходи за артикул
Получаването или изпращането на стоки често е свързано с допълнителни разходи. Видовете
допълнителни разходи потребителя може да създаде в модул „Склад”, папка „Номенклатури”,
меню „Допълнителни разходи” (фиг.10).

(фиг.10)
3.9.5.1 Описание на полетата за попълване (фиг.11).
Счетоводните настройки на допълнителния разход се използват при осчетоводяване на
документи с редове от тип Допълнителен разход.
Код
Описание
Стандартна обща счет. група на склада
Стандартна ДДС счет. група на склада

Дефинират се от потребителя
Дефинират се от потребителя
Избират се чрез селектор
Избират се чрез селектор

(фиг.11)

3.9.6 Склад – Номенклатури – Производители
Списък със създадените производители се визуализира при избиране на модул „Склад”, папка
„Номенклатури”, меню „Производители” (фиг.12).

фиг.12
3.9.6.1 Създаване на нов производител
Нов производител (фиг.13) се създава в случай, че производителя е различен от доставчика на
стоката. Създаването е аналогично на това на „Категории артикули” и „Допълнителни разходи
за артикул”.

3.9.6.2 Описание на полетата за попълване

фиг.13

3.10 Склад – История
В папка „История” програмата съхранява всички осчетоводени документи (фиг.57).

фиг.57

3.10.1 Склад – История – Записи артикули
3.10.2 Склад – История – Осч.журнал артикули
При избиране на менюта „Осч. журнал артикули” (фиг.58) се визуализира списъка с
осчетоводените документи.
3.10.2.1 Бутон „Документ”
От този бутон потребителя може да види Картата на всеки документ, както и Навигация на
документа (виж „Въведение в модул Продажби”)

фиг.58

3.10.3 Склад – История – Осч.журнал физ.инвентар
При избиране на менюта „Осч. журнал физ.инвентар” (фиг.59) се визуализира списъка с
осчетоводените документи.
3.10.3.1 Бутон „Документ”
От този бутон потребителя може да види Картата на всеки документ, както и Навигация на
документа (виж „Въведение в модул Продажби”)

фиг.59

3.10.4 Склад – История – Осч.журнал преоценка
3.10.5 Склад – История – Осчетоводен протокол брак
3.10.6 Склад – История – Трансфер на стока изпращане
При визуализиране на „Трансфер на стока изпращане” (фиг.60) от бутон „Документ” може да
се отвори картата на осчетоводения трансфер.

фиг.60
3.10.6.1 Бутон „Документ”
Този бутон в картата на трансфера на стоки изпълнява следните функции:
3.10.6.1.1 Запази като шаблон
Дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.
3.10.6.1.2 Навигация
Виж „Навигация на осчетоводен документ”, модул „Продажби”
3.10.6.1.3 Редакция реквизити
Възможност за редактиране на някой позволени позции.

3.10.6.1.4 Прикачени файлове
Дава възможност за прикачване на файлове в трансфера.

3.10.7 Склад – История – Трансфер на стока получаване
При визуализиране на „Трансфер на стока получаване“ от бутон „Документ” може да се отвори
картата на осчетоводения трансфер.

фиг.60
3.10.7.1 Бутон „Документ”
Този бутон в картата на трансфера на стоки изпълнява следните функции:
3.10.7.1.1 Запази като шаблон
Дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон.
3.10.7.1.2 Навигация
Виж „Навигация на осчетоводен документ”, модул „Продажби”
3.10.7.1.3 Редакция реквизити
Възможност за редактиране на някой позволени позции.

3.10.7.1.4 Прикачени файлове
Дава възможност за прикачване на файлове в трансфера.

3.11 Склад – Настройки
От модул „Склад”, папка „Настройки” се дефинират настройките на склада в Монета
(фиг.45).

фиг.45

3.11.1 Склад - Настройки – Папки артикули
Създаване на папки, в които се обединяват сходни операции, съобразно типа журнал.
3.11.1.1 Описание на полетата за попълване

Серия код

От него автоматично се генерира номера на НЕосчетоводения документ в реда на
журнала

Осч.серия
код

От която автоматично се генерира номера на осчетоводения документ в реда на
журнала

Избират се от номенклатура „Общи бизнес счетоводни групи”. Определят, в кои
Отрицателна
сметки ще се осчетоводят записите свързани с отрицателната корекция на артикулите
кор. ОБСГ
при инвентаризация (фиг.46).
Полож. кор.
ОБСГ

Избират се от номенклатура „Общи бизнес счетоводни групи”.Определят, в кои
сметки ще се осчетоводят записите свързани с положителната корекция на
артикулите при инвентаризация (фиг.46).

фиг.46

3.11.2 Склад - Настройки – Настройки модул склад
3.11.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.47)
Подразбран транзитен Избор на обект, който ще се попълва автоматично от програмата
обект
при създаване на трансфер в поле „Транзитен обект код”.

фиг.47
3.11.2.2 Страница „Номериране” (фиг.48)
3.11.2.2.1 Описание на полетата за попълване
Подразбрани числени серии, които се използват за генериране
Числени серии
номера на номенклатури или документи.
Документите имат характеристика „подвид”, която се избира от номенклатура „Под видове
документи”. За всеки подвид документ също може да се зададе числена серия. В случай, че е

зададена такава серия то тя се използва за генериране на номера на осчетоводени и не
осчетоводени документи.

(фиг.48)

3.11.3 Склад - Настройки – Осчетоводяване
3.11.3.1 Обща счетоводна група на склада
От модул „Склад”, папка „Осчетоводяване”, меню „Обща счетоводна група на склада” се
отваря формата, в която се дефинират настройките, които определят в кои сметки да бъдат
осчетоводени съответните записи, които принадлежат към групата (фиг.49).

фиг.49
3.11.3.1.1 Създаване на нова група
Това се извършва чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
функционални бутони (фиг.50).

от лентата с Основните

3.11.3.1.2 Описание на полетата за попълване
Id на запис Дефинира се кода на съответната счетоводна група.
Описание

Дефинира се описанието на съответната счетоводна група.

Станд. ДДС Това поле указва кода на „ДДС счетоводната група на артикули”, която ще се
счет. Група използва със съответната „Обща счетоводна група на склада”, за която се
извършва настройката.
арт.
ДДС
Това поле ще определи сметките, в които се осчетоводява ДДС за суми, които
счетоводна
се осчетоводяват с дадената „Обща счетоводна група на склада”.
група арт.

3.11.3.1.3 Бутон „Запази“
Аналогично на всички форми, въведената информация се запазва в базата чрез бутон

.

фиг.50
3.11.3.2 Счетоводни групи стоки
Дефиниране на нова или коригиране на вече създадена счетоводна група на стоки се извършва
от модул „Склад”, папка „Осчетоводяване”, меню „Счетоводна група стоки” (фиг.51).

фиг.51
3.11.3.2.1 Създаване на нова група
Това се извършва чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)
функционални бутони (фиг.52).

от лентата с Основните

3.11.3.2.2 Описание на полетата за попълване
Дефинира се кода на съответната група.
Код на групата
Дефинира се описанието на съответната група.
Описание
3.11.3.2.3 Бутон „Запази“
След попълването на полетата й , картата трябва да се запази в базата чрез бутон

фиг.52

.

3.11.3.3 ДДС счетоводна група на склада
Групата се избира от модул „Склад”, папка „Осчетоводяване”, меню „ДДС счетоводна група на
склада” (фиг.53).

фиг.53
Тази група определя изчислението на ДДС за съответните сделки с доставчици или клиенти,
както и това в кои сметки да бъдат осчетоводени сумите за ДДС.
3.11.3.3.1 Попълване на полетата на формата
Полетата на формата (фиг.54) се попълват аналогично на полетата във форма„Счетоводна
група на стоки”.

(фиг.54)

3.11.3.4 Настройка осчетоводяване склад
Тази форма дава възможност за настройване на сметките, по които ще се осчетоводяват записи
за съответен обект в модул „Склад. Избира се от модул „Склад”, папка „Осчетоводяване”,
меню „Настройка осчетоводяване склад” (фиг.55).

(фиг.55)
3.11.3.4.1 Попълване на полетата
Код на обект

Чрез бутон за избор се дефинира обекта, за който се
извършват настройките.

Описание

След като вече е попълнен кода на обекта, програмата
автоматично попълва описанието му.

Счетоводна група
Чрез бутон за избор се избира Счетоводната група на стоки
стоки
Сметка стоки

Тук се попълва счетоводната сметка, по която ще се
осчетоводяват записите (фиг.56).

фиг.56

3.12 Склад - Справки
3.12.1 Склад – Справки – Движение на артикули за период
3.12.2 Склад – Справки – Залежала стока в склада за периода
3.12.3 Склад – Справки – Изписана стока от склада
3.12.4 Склад – Справки – Инвентар – доставки и продажни цени
3.12.5 Склад – Справки – Наличност в склада към дата
3.12.6 Склад – Справки – Наличност на модификации към дата
3.12.7 Склад – Справки – Номенклатура стоки с наличности
3.12.8 Склад – Справки – Престой на стоки в склад
3.12.9 Склад – Справки – Проявен интерес
3.12.10 Склад – Справки – Проявен интерес обобщена
3.12.11 Склад – Справки – Справка за сумарната текуща наличност
3.12.12 Склад – Справки – Стоки под минимални количества
За проверка на стоките под минимални количества, е необходимо да се използва справка
„Стоки под минимални количества” (фиг.44)

фиг.44

3.12.13 Склад – Справки – Стоки под минимални количества и
заменими
3.12.14 Склад – Справки – Сумарна наличност на склада към дата
3.12.15 Склад – Справки – Текуща наличност в склада със средни цени
3.12.16 Склад – Справки – Трансфер на стока изпращане за период
3.12.17 Склад – Справки – Трансфер на стока получаване за период
3.12.18 Склад – Справки – Хронология на склад

