
7.2.9.28-7.2.9.29

In general
Sa creat posibilitatea ca diverse departamente ale companiei sa 
poate opera datele independent de celelalte. 
  
Gestiune 
1.Planul de dezmembrare se executa automat la adaugarea 
dezmembrarii.

2.La Date Intrare-Eliberare stoc sa creat un buton 
"Elimare posibile" pentru a micsora cantitatiile  eliberate 
rezultate din plusuri in magazine, cauzate de vanzari fara stoc.
Dupa introducerea tuturor datelor unele inregistrari pot fii
eliminate sau micsorate.

In sistemele unde este instalat modulul inventar va apare
butonul "Trimite in modul inventar". Procedura compenseaza
inregistrarile acelor plusuri pentru care au aparut intre
timp documente de intrare.Documentul de eliberare se sterge 
automat dupa executarea procedurii.

Modul vanzari
1.La date intrare->Comenzi cand generati documente, daca aveti 
lipsuri vi se ofera posibilitatea sa executati procedura
cu modul inventar(daca aveti instalat).Lipsurile in cazul
asta sunt trecute ca plusuri in modulul inventar la Date 
intrare->Inventariere si documentul generat din comanda
va contine toate pozitiile si cantitatile inscrise pe comanda. 
Tot aici sa creat un raport numit Dispozitie de incarcare
pentru facilitarea pregatirii produselor de livrat.

2.La date intrare Vanzari cu productie si Facturare sa adaugat
pentru incasare noile formate de chitante, unde n-au  existat,
si sa integrat in pachetul sysgestvanz.sgm.  

Modul inventar
1.La Date intrare inventariere sa creat un buton numit "Eliminare
plusuri" pentru indepartarea din inventarul temporar pe care 
sunteti pozitionat acelor plusuri care dupa crearea lor au 
beneficiat de intrari pe diverse documente.(documentele de 
intrare in stoc au fost inregistrate cu intarziere)

Sa creat si butonul "Eliminare plus prin compensare" pentru
compensarea acelor plusuri care dupa crearea lor au beneficiat 
de intrari pe diverse documente, dar la alt pret intrare.
Aceste plusuri sunt compensate incarcand pe lista de inventar
max. atata cantitati de minusuri, cat contine totalul plusurilor 
pentru un articol lista de inventar.

Sysgest Agent server
1.Publicat functia Execsql(csql) pentru facilitarea integrarii
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cu siteul societatii.

2.Eliminat eroarea legata de dubla incarcare in totalul 
eliberarii stoc al primei pozitii din eliberare, in cazul 
articolelor vandute pe Pos cu lipsa.

Sysgest Pos
1.Compatibilizat cu noul Agent server 

Modul HACCP
1.Planul de dezmembrare se executa automat la adaugarea 
dezmembrarii.

2.La interogare documentelor note inc./desc. pentru 
documentele cu ambele tipuri,prima nota interogata este Nd.
si al doilea Ni.

3.Setabil mostenire automata nr.evid receptie la generare
pt. loturile generate din receptie.
Setabil mostenire automata lot dezmembrat pt.
loturile generate din Dezmembrare. Daca nu este descarcat
nici un lot prin dezmembrare nu va fi mostenit nimic,lotul
generat va fi cel format din data calendaristica sau lotul
secvential.
Setabil modul de descarcare "Generare plusuri inventar" pentru
lipsuri. Daca bifati puteti genera pentru  documente de iesire 
nota descarcare independent de starea actuala al loturilor.
Daca articolul nu a posedat deloc pana la momentul generarii
lot , va fii creat unul in locul de depozitare "Loc depozitare pt. 
loturi create automat" in gestiunea curenta pe care 
puteti seta tot la acest pct. de meniu, adica la Date globale->
Setari Haccp pentru fiecare gestiune separat.

4.La Proceduri fise depozite si Centralizator depozite
sa inclus pe interfata de interogare si Lot articol.
Aceasta optiune poate fii folosita daca aveti selectat
un articol altfel este interzisa pe interfata.
Sa modificat rapoartele alaturate, conform acestei
modificari.
La Centralizator depozite sa creat un raport nou numit  
IESIRI MATERII PRIN PLANURI PRODUCTIE, pentru vizualizarea
produselor in componenta caruia sa intrat un anumit lot
al unei articol.
La fise depozite sa creat un raport COMBINAT CU FISA 
MAGAZIE pentru vizualizarea provenientei miscarilor.

5.Nota de descarcare pentru facturi generate din aviz nu 
se genereaza pentru a evita dubla descarcare.Aceste articole
sunt descarcate prin note generate la aviz.
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6. La Dispozitie de livrare pot fii atasate facturi si avize 
care au note descarcare nevalidate.Butonul "Generare note
descarcare" regleaza cantitatile pe note descarcare conf.
cantitatiilor inscrise pe aviz/factura trecand diferentele
daca este posibil pe lotul recomandat prin nota descarcare
initiala nevalidata. La stergerea notei de descarcare documentul 
atasat la dispoz. de livrare este sters de pe dispozitie.
La Dispozitie de livrare sa creat un raport numit Lista de 
incarcare care contine si pozitiile factura/aviz carele nu sunt
lotizate si pe format sa rezervat spatii pentru mentionarea
cantitatiilor efective, respectiv loturilor efective.
Sa creat lista de incarcare si centralizat pe loturi.

Mentiune la livrari:
a.)Inregistrare comenzi.Se genereaza din comenzi Facturi/Avize->
b.)Se genereaza note descarcare pt. facturi/avize->
c.)Se creaza Dispozitia de livrare si se ateseaza documentele->
d.)Se imprima Lista de incarcare se trimite la magazie ->
e.)Modificarile inscrise pe lista de incarcare  se opereaza 
pe facturi/avize(daca sunt)->
f.)"Generare note descarcare" de pe dispozitia de livrare
(daca nu se reuseste se procedeaza dupa indicatia 
programului.De obicei se sterge nota descarcare atasata
documentului indicat de program, se regenereaza Nota desc
si se ataseaza Dispozitiei de livrare.)->
g.)Separare loturi pe Notele de descarcare(daca sunt)->
h.)Imprimare facturi/avize/Certificate de calitate
(Note descarc.)/Dispozitia de livrare pe acte.pentru
documentele de pe dispozitie.
i.)->Validare Note descarcare.

7.La note descarcare daca cantitatea ramasa prin separare
din lotul separat devine 0, pozitia este stearsa din nota 
de descarcare.
Sa creat dupa "Lot cod" un buton pentru selectarea lotului 
separat independent de locul de depozitare.La selectare apar
fisele de depozite cu acele loturi care au stoc.
 
8.Cantitatea negativa este acceptata pe note descarcare.
Stocul este marit pe fisa depozit al carui data expirarii
este cea mai mica, dar mai mare decat data documentului.

9.Adaugat restrictionarea de stergere pe depozite
pentru depozitul la setare haccp pentru inventar.
Corectat eroare la restrictionare.

10.La Date intrare-> Inventarierea loturilor sa creat un buton
"Eliminare plusuri" posibile" pentru micsorarea acelor plusuri
care dupa generarea lor au beneficiat de documente de intrare
(sa validat productia sau sa validat note incarcare).
 

Page 3



7.2.9.28-7.2.9.29
Compatibilitatea
Pachetul setup este compatibil fara setari pe sistemul de operare 
Windows 98,2000,si Xp de orice Tip

Pentru a instala sub sistemele de Operare Windows Vista, Windows 7 si
Windows 8 trebuie sa dezactivati User acces control.
 
Editarea rapoartelor necesita ca la Regional and Language option 
Advanced limba pentru programe non Unicode sa fie setata la 
English (United States).
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