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Moduł Magazyny należy do grupy kluczowych obszarów funkcjonalnych systemu. Stanowi
pełną platformę do obsługi gospodarki towarami. W systemie umożliwiono prowadzenie
dowolnej liczby magazynów, z których każdy może być prowadzony według dowolnej metody
księgowej. Moduł dostarcza mechanizmów do prowadzenia ewidencji obrotów na kartotekach
magazynowych. Zezwala na zdefiniowanie dowolnej ilości typów dokumentów
magazynowych. Wartość może być wyrażona w dowolnej metodzie księgowej. Dostarcza
zawsze aktualne informacje ułatwiające utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów.

Moduł jest powiązany funkcjonalnie z modułami: Zakup, Sprzedaż, Zamówienia, Zlecenia,
Finanse Księgowość
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FUNKCJE

Możliwość założenia dowolnej ilości magazynów z możliwością definiowania:
metody wyceny (średnioważona, ewidencyjna, FIFO, LIFO, DIDO - ze
wskazanego przychodu), typu kartotek w ramach magazynu (towary, usługi,
wyroby, materiały, zaliczki …), możliwość obsługi stanów ujemnych na życzenie;

Zakładanie kartotek magazynowych z możliwością definiowania: kilku jednostek
miary i współczynników ich zamiany, wielu indeksów (numery katalogowe, klucz
PKWiU, …), wielu nazw obcojęzycznych, nazw używanych przez dostawców
i odbiorców, cech dodatkowych;

Możliwość identyfikacji każdej sztuki asortymentu (numer seryjny, kiedy od kogo
kupiona, komu kiedy sprzedana);

Wgląd w obroty kartoteki magazynowej uwzględniający stan ilościowy i
wartościowy po każdej operacji;

Automatyczna wycena wartości dokumentu magazynowego w każdej metodzie
księgowej;

Automatyczne przeliczanie wartości obrotów i stanów w przypadku edycji
dokumentu z datą wsteczną;

Korekty przychodów ( ilościowe, wartościowe) – możliwość automatycznej
korekty rozchodów dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw;

Możliwość korekty rozchodów;

Filtrowanie dokumentów wg kontrahenta, zakresu dat, symbolu, numeru
dokumentu, magazynu, numerów zleceń, uwag, informacji dodatkowych,
numerów faktur;

Filtrowanie kartotek magazynowych wg nazw, indeksów, stanów ilościowych;

Definiowanie szablonów dekretacji dokumentów przy przekazaniu danych do
programu Finansowo Księgowego;

Definiowanie kont księgowych dla każdej kartoteki;

Możliwość cechowania dokumentów rozchodu wewnętrznego MPK’ami
(miejscami powstawania kosztów), zarówno całych jak i poszczególnych pozycji.

Automatyczne nadawanie numerów dokumentów wg ustalonego szablonu;

Definiowanie grup asortymentowych i posługiwanie się nimi przy wszelkich
zestawieniach;

Redagowanie dokumentów inwentury (arkusze spisu z natury, wykazy
rozbieżności, generowanie dokumentów magazynowych protokołów różnic
inwentaryzacyjnych);

Generowanie dokumentów magazynowych na podstawie zamówień, ofert,
rezerwacji, zapotrzebowań;

Definiowanie procesów przepływu danych prostych (przesunięcia

międzymagazynowe) oraz złożonych (regeneracja, reklamacja, produkcja,
zmiana asortymentu itp.);

Możliwość uruchamiania powiązanych procesów magazynowych z okna
wykazu dokumentów magazynowych;

Zestawienia obrotów i stanów wg wszelkich dostępnych kryteriów, zestawienie
materiałów niechodliwych, zestawienie przekroczeń stanów normatywnych;

Możliwość generowania dokumentów magazynowych, na podstawie plików
utworzonych poza systemem;

Definiowanie zapasów maksymalnych i minimalnych;

Ewidencja dostawców i odbiorców asortymentu;

Możliwość prowadzenia magazynów obcych;

Możliwość rejestracji dokumentów lub pozycji dokumentu na zlecenia;

Współpraca z systemem FK, generowanie dokumentów księgowych;

Ewidencja magazynowa materiałów BHP wraz z rejestracją wydań
poszczególnych pozycji dla pracowników;
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Możliwość wystawiania dokumentów storna i korekty do uprzednio
wystawionych dokumentów magazynowych. Uwzględnienie przypadków zmiany
ilości, ceny (wartości), asortymentu, zlecenia i MPK-u – automatyczne
wystawienie grupy dokumentów powiązanych, jeżeli wymaga tego dany
przypadek;

Możliwość ewidencji grup magazynowych oraz wystawianie zbiorczych
dokumentów magazynowych (PZ, RW, innych) w zakresie wszystkich
magazynów wchodzących z skład danej grupy – jeden dokument magazynowy z
pozycjami mogącymi dotyczyć kilku magazynów. Zbiorcze dokumenty są w takim
przypadku ewidencjonowane i numerowane w ramach grupy magazynowej.;

Możliwa inwentaryzacja obejmująca całą grupę magazynową, wybrany magazyn
oraz wskazaną kartotekę magazynową;
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WYDRUKI

Stany magazynowe asortymentu

Wydruk dokumentów magazynowych (zestawienia)

Wydruk poszczególnych dokumentów magazynowych

Wydruk kartoteki magazynowej

Zestawienia z obrotów magazynowych w ujęciu ogólnym

Zestawienia z obrotów magazynowych w ujęciu szczegółowym

Zestawienia asortymentu na kontrahenta

Zestawienie cen zakupu asortymentów

Rozbieżności pomiędzy wartościami dokumentów magazynowych, a ich
dekretami

Zestawienie obrotów i stanów w ujęciu sumarycznym

Zestawienie obrotów i stanów w ujęciu szczegółowym

Obroty w ujęciu rocznym 

Obroty ilościowe na asortymentach

Zestawienie stanów pozanormatywnych

Obroty ilościowo-wartościowe w rozbiciu kaskadowym na asortyment,
kontrahenta i symbol dokumentu

Obroty magazynowe wg MPK

Zestawienie kartotek magazynowych

Zawartość dokumentów magazynowych wybranego typu

Arkusz spisu z natury

Inwentura
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