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Moduł Magazyn przeznaczony jest do obsługi ewidencji ilościowo - wartościowej magazynów, rozliczania tej ewidencji, 
kontroli kosztów materiałowych. Wiele funkcjonalności: ewidencja towaru w dwóch jednostkach miary; tworzenie powiązań i 
automatyzacja obiegu dokumentów w Systemie; zarządzanie uprawnieniami magazynierów; wieloprzekrojowa kontrola 
obrotów magazynowych. Może pracować zarówno w księgowości materiałowej, bezpośrednio w magazynie oddziału oraz w 
dziale logistyki. 

  
Podstawowe zadania modułu  
Wspomaga wykonywanie rozliczeń związanych z gospodarką 
materiałowo - magazynową przedsiębiorstwa poprzez 
prowadzenie kartoteki asortymentów, dziennika 
zaksięgowanych dokumentów magazynowych, kontrahentów 
i innych kartotek pomocniczych. Udostępnia dwie  metody 
prowadzenia ewidencji magazynowej: ewidencja wg metody 
FIFO (pierwsze przyszło-pierwsze wyszło) lub ewidencja 
według średniej ceny. Pozwala założyć wiele magazynów.  
 
Rodzaje dokumentów i ich wzory do druku  
Można tworzyć różne rodzaje dokumentów magazynowych. 
Określić ich zachowanie i wygląd w Systemie. Z Systemem 
dostarczane są podstawowe dokumenty: PZ, WZ, RW, MM. 
 
Wystawianie dokumentu  
Moduł posiada przyjazny dla Użytkownika sposób 
wystawiania dokumentów  - szereg pól wypełnianych jest 
automatycznie lub przy pomocy podpowiedzi. 
Kopiowanie dokumentu (Szuflada) przyspiesza wprowadzanie 
cyklicznie powtarzających się dokumentów. Przy 
wprowadzaniu obrotu wyświetlane są aktualne stany 
magazynowe asortymentu w obu jednostkach miary oraz 
informacje o dokumentach skojarzonych (Zamówienia, 
Sprzedaż). Można prowadzić rezerwację asortymentu. Można 
wprowadzać ilości w drugiej jednostce miary dla wybranych 
materiałów. 
 
Nieustalona wartość dostawy   
W dokumentach przychodowych pozycje można wprowadzać 
tylko ilościowo i rozchodować je ilościowo. Po uzupełnieniu 
wartości w dokumentach przychodowych wykonać wycenę 
rozchodów z wyliczeniem wartości dla dokumentów 
rozchodowych (metoda średniej ceny i FIFO). 
 
Asortymenty  
Mogą to być materiały, towary, opakowania, usługi. 
 
Dwie jednostki miary   
Dla asortymentu można określić do 2 jednostek miary ( kg i 
szt., butelki i litry) oraz prowadzić w nich ewidencję 
magazynową i sprzedaż (łącznie z wydrukami do Excel’a). 
 
Przeliczniki   
Mechanizm przeliczania jednostek  pozwala na automatyczne 
przeliczanie wprowadzanej ilości asortymentów w jednostce 
1 na jednostkę 2. 
 
Opakowania zwrotne  przy asortymencie   
Można przypisać do dwóch opakowań z przelicznikiem 
umożliwiającym automatyczne wyliczenie ilości tych 
opakowań na jednostkę asortymentu. 
 
Opis asortymentu do 240 znaków  
W czasie wystawiania dokumentu magazynowego lub 
sprzedaży opis każdej pozycji na dokumencie jest   dostępny 
do aktualizacji. 
 
Powiązania Magazynu z Zamówieniami  

Do tworzonego dokumentu magazynowego typu WZ można 
pobrać pozycje z jednego lub wielu zamówień kontrahenta. 
W oparciu o ilość wydaną na WZ następuje wyliczenie ilości 
pozostałej do realizacji w zamówieniu. 
 
Powiązania Magazynu z Opakowaniami  
Dokument obrotu opakowaniami może powstać ‘w tle’  
równolegle z tworzonym na bazie zamówienia dokumentem 
magazynowym lub przy ręcznym wystawieniu dokumentu 
magazynowego. Jeśli następuje wydanie towaru dokument 
powoduje zdjęcie opakowań z kartoteki w magazynie 
opakowań i aktualizację stanu w kartotece opakowań 
odbiorcy. 
 
Powiązania Magazynu ze Sprzedażą  
Można tworzyć dokument sprzedaży przejmując do niego 
pozycje wybranego lub wskazanych dokumentów 
magazynowych. Można zdefiniować odwrotny obieg 
dokumentów – pozycje z faktury są pobierane do dokumentu 
rozchodu z magazynu oraz dokumentu obrotu 
opakowaniami. 
 
Powiązania  Magazynu z FK  
Dane z modułu Magazyn poprzez moduł Dekretacji są 
przesyłane automatycznie do modułu FK.  Częstotliwość 
dekretacji ( i parametry jej pracy)  zależy od użytkownika. 
 
Kartoteka magazynowa  
Stany magazynowe i obroty mogą być prowadzone według 
drugiej jednostki miary. Z kartoteki przedsiębiorstwa można 
przeglądać kartotekę dowolnego magazynu 
 
Ewidencja kosztów  
Możliwość pełnego rozliczenia kosztów materiałowych w 
zestawieniu ilościowo-wartościowym. Wprowadzanie kont w 
dokumentach umożliwia szczegółowe rozliczanie kosztów 
materiałowych. W oparciu o te konta tworzy się dekrety do 
FK ( w module Dekretacja). 
 
Zlecenia  
Można gromadzić szczegółowe informacje o kosztach 
materiałowych poniesionych na realizację określonego 
zadania. 
 
Wiele inwentaryzacji w ciągu roku  
Inwentaryzacja stanów magazynowych na dowolną chwilę. 
Program zapamiętuje stan na wybrany dzień i można dalej 
wprowadzać dokumenty magazynowe niezależnie od 
prowadzonej inwentaryzacji. 
 
Zestawienia (w tym definiowalne), filtry  
Wszystkie zestawienia wykonane bezpośrednio do arkusza 
Excel’a lub OpenOffice można od razu przeglądać na ekranie. 
 
Zakres uprawnień operatorów w Magazynie  
Na widoczność cen i wartości, wycenę kartotek dla metody 
FIFO, korekty, weryfikację dokumentów, prawo 
wprowadzania dokumentów do wybranych magazynów. 


