Montaż wyrobów gotowych
(dostępna tylko w pakiecie 360 Księgowość PRO i pakietach Free)
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W 360 Księgowość w module Magazyn jest już możliwe dodanie operacji dotyczącej montażu wyrobów
gotowych z materiałów na magazynie. Poniżej przedstawimy rozwiązanie zastosowane w programie.

http://www.360ksiegowosc.pl

Tworzenie receptur dla wyrobów gotowych
Przed utworzeniem receptur możesz dodać konwersję jednostek w menu Ustawienia > Ustawienia
ogólne > Konwersje jednostek.

Np. kupujesz surowiec w jednostce podstawowej kg, ale w zestawie (recepturze) chcesz użyć gram.
Materiały wykorzystywane do procesu produkcji dodaj tak jak zawsze. Pamiętaj, że taki materiał może
być wykorzystany do produkcji jak i również sprzedany osobno jako materiał. Masz dwie możliwości
dodatnia karty takiego materiału.
a. Materiał magazynowy dostępny zarówno w zakupie jak i sprzedaży:
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b. Materiał magazynowy wykorzystywany tylko do procesu produkcji:

Dodałeś materiały na magazyn. Możesz wytworzyć produkt gotowy. Uprzednio dodaj taki produkt wraz
z recepturą (Receptura wyrobu gotowego) lub dodaj bezpośrednio na dokumencie magazynowym.

Określ dane w karcie konta, przejdź do opcji Receptura wyrobu gotowego, gdzie wskażesz z jakich
materiałów i w jakich ilościach wyrób gotowy będzie się składał.
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Transakcja montażu produktów
Przejdź do menu Magazyn > Transakcja magazynowa > w polu Rodzaj dokumentu wybierz Montaż
produktów.

Wprowadź ilość wytworzonych produktów, poniżej na liście zobaczysz, ile materiału zostanie zużyte i
w jakiej wartości. Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu w recepturze możesz taki dokument
zmodyfikować używając opcji Uzupełnij recepturę.
Jeśli w kolumnie Ilość pojawi się liczba w kolorze czerwonym oznacza to, iż jest niewystarczająca ilość
materiału na magazynie, aby zakończyć proces produkcji i należy uzupełnić stan magazynu. Ważne jest
to ze względu na późniejsze przeliczenie kosztu netto produktów znajdujących się na stanie
magazynowym. Przeliczenie będzie poprawne tylko dla stanów powyżej ilości 0. Stany negatywne
zostaną przeliczone niepoprawnie.
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Karta produktu gotowego
W przypadku pozycji z dołączonymi zestawami (recepturami) użyj kolumny w KPIR: 10 - Zakup towarów
handlowych i materiałów.

Kolumna w KPIR odpowiadająca za sprzedaż - 7 – Wartość sprzedanych towarów i usług.
KPIR rozliczenie wyrobu gotowego - 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów - jest domyślnie
postawiane w ustawieniach artykułu. Wszystkie zapisy związane z produkcją wyrobów będą
przeprowadzane przez kolumnę 10, jednakże te wartości nie będą wykazane w KPIR, koszt materiału
został już bowiem wprowadzony do KPIR w momencie zakupu materiałów na magazyn.
KPIR - Rozliczenie produktu gotowego jest wyświetlane na karcie towaru po użyciu opcji Receptura
wyrobu gotowego.
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Sprzedaż wyrobów gotowych
Na fakturze sprzedaży wybierz wyrób gotowy. Po zapisaniu dokumentu produkty te zostaną (wraz z
materiałem użytym do produkcji) zdjęte ze stanu magazynowego.

Konwersje jednostek
Konwersje jednostek można stosować w pakiecie 360 Księgowość Pro. Możesz dodać konwersje w
menu Ustawienia> Ustawienia ogólne> Konwersje jednostek miary.
Dodaj relacje między jednostkami miary w tabeli konwersji:

Przykład:
kg = 1000 g > g = 0,001 kg;
1 tona = 1000 kg > 1kg = 0,0001 tony
Jeśli na przykład wprowadzisz fakturę zakupu z alternatywną jednostką miary, cena magazynowa w
podstawowej jednostce miary zostanie automatycznie przeliczona wg przelicznika.
Aby móc sprzedawać towary w obu jednostkach (jednostki alternatywne i podstawowe), zalecamy
wprowadzenie cen sprzedaży dla obu jednostek w tabeli cen sprzedaży (Ustawienia> Ustawienia
ogólne > Ceny sprzedaży i rabaty). Wówczas program może automatycznie zaoferować prawidłową
cenę na fakturze sprzedaży.
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