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1 Інвентаризація складу

Переглянути відео з інвентаризації можна за посиланням .

Інвентаризація складу призначена для виконання періодичних перевірок (ревізія,

переоблік) кількості товару на складі. В ході інвентаризації відбувається порівняння фактичної

наявності товару по кожній позиції з кількістю в комп'ютерному обліку. В ході роботи з

програмою ця кількість може розходитися в результаті помилок або крадіжки товару. Мета

інвентаризації - виявити ці розбіжності і усунути їх.

У цьому розділі описано наступне:

· Способи інвентаризації;

· Формування відомості інвентаризації;

· Інвентаризація за допомогою комп'ютера;

· Інвентаризація вручну.

· Проведення інвентаризації за допомогою терміналу збору даних Casio DT-930

· Проведення інвентаризації за допомогою терміналу Cipher lab 8200

· Інвентаризація за серійними номерами

1.1 Способи інвентаризації

Існує три способи проведення інвентаризації товару на складі (в магазині):

1) Інвентаризація за допомогою комп'ютера. Підрахунок товару ведеться за допомогою

сканера або вручну і результати відразу ж заносяться в комп'ютер. 

2) Інвентаризація вручну. Попередньо друкується відомість інвентаризації, по якій

ведеться підрахунок товару. Результати заносяться в роздруковану відомість. Після закінчення

результати заносяться в комп'ютер.

3) Інвентаризація за допомогою терміналу збору даних.

4) Інвентаризація за серійними номерами

1.2 Формування відомості інвентаризації

Для інвентаризації зайдіть в пункт меню Склад - Стан складу (Мал. 1), в фільтрі по

товару, після натискання на кнопку  (або "F12"), у вікні вкажіть потрібну групу товару для

інвентаризації за допомогою кнопки Довідник  (наприклад: вид товару, виробник,

постачальник) та натисніть кнопку . У вікні з'явиться перелік товарів, який Вас

цікавить.

https://www.youtube.com/watch?v=I4ioqsDG91k
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Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Далі виділіть товари цієї групи за допомогою многострочного виділення.

Натисніть кнопку Додати товар в відомість інвентаризації (Мал. 1 (1)). З'явиться вікно

Вибір відомості інвентаризації (Мал. 2). Виберіть зі списку потрібну Вам відомість.

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Якщо перелік порожній або необхідно створити нову відомість, то за допомогою кнопки

Додати  відкрийте вікно Відомість інвентаризації (Мал. 3).
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Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

В даному вікні вкажіть:

1) Номер документу (заповнюється автоматично з можливістю внести зміни);

2) Дату документу (заповнюється автоматично з можливістю внести зміни);

3) В полі Блокування товару виберіть:

· Блокувати товар при додаванні в відомість - як тільки товар буде занесений в

відомість, він автоматично буде заблокований для продажу (найчастіше, якщо магазин

закривається для інвентаризації);

· Блокувати товар після першого сканування - товар буде заблокований, після того,

як Ви скануєте першу одиницю того або іншого товару (найчастіше, якщо магазин

продовжує продажу під час інвентаризації). Рекомендуємо для точного підрахунку

використовувати даний режим!

· Не блокувати товар - після того, як Ви вказали фактичне значення товару, слід

відмітити його як Закінчено підрахунок  (дія Змінити стан ). У цьому випадку

дані інвентаризації будуть точними. Якщо Ви провели продаж, а фактичну кількість ще

не вказували, то Вам необхідно вказати кількість до продажу. У цих випадках після

закриття відомості інвентаризації в Стані складу буде відображатися правильне
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значення (за відомістю інвентаризації за винятком продажу). Рекомендуємо для точного

підрахунку використовувати одне з перших двох умов блокування товару.

· Блокувати товар для ручного обліку - товар буде заблокований для реалізації як

тільки він буде доданий в відомість інвентаризації, при цьому будуть встановлені

значення Кількість в наявності і Кількість на складі рівними поточної кількості

товару за станом складу.

4) У полі Якщо товар не знайдено в відомості виберіть:

· Повідомити про помилку - система повідомить про помилку, якщо сканований товар

не буде знайдено у відомості;

· Додати товар в відомість - система додасть товар у відомість.

5) В разі необхідності проведення коригувальної інвентаризації поставте галочку зліва від

напису Коригування в торговій мережі

6) Рекомендується в вікні Відомість інвентаризації заповнювати поле Опис

інвентаризації. У цьому полі зазвичай заноситься перелік перевірених груп товару. Ця

інформація може використовуватися надалі для пошуку потрібної відомості. 

Після вибору всіх необхідних опцій, натисніть кнопку Записати . У вікні Вибір

відомості інвентаризації (Мал. 2) натисніть кнопку . У віконці Підтвердження

натисніть на кнопку "Так", якщо хочете переглянути відомість інвентаризації або кнопку "Ні",

якщо не хочете.

Після закінчення інвентаризації необхідно виконати коригування складу відповідно до

отриманих результатів. Для цього потрібно закрити відомість інвентаризації (кнопка Закрити

відомість ). При закритті відомості автоматично будуть створені документ приходу з

товаром з надлишком і документ списання для товару з недостатньою кількістю. Кількість

товару на складі приводиться у відповідність з фактичною кількістю. У приході від

інвентаризації ціна на товар проставляється як остання собівартість закупівлі (ціна закупівлі +

додаткова вартість товару).

Також створити відомість інвентаризації можна в пункті меню Документ - Відомість

інвентаризації (Мал. 4).
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Мал. 4 (Версія програми 9.3.8)

При натисканні на кнопку Додати , відкриється вікно Відомість інвентаризації (Мал.

2), в якому заповнюються поля відповідно до опису вище. У створену таким чином відомість

ви можете додати певні види товарів, вибравши дію Додати товари за обраними видами ...

У вікні Вибір видів товару для інвентаризації (Мал. 5) потрібно вказати необхідний вид

товару (для того, щоб відображалися підгрупи, потрібно натиснути на плюсик, який

знаходиться лівіше назви Виду товару. Щоб розкрити / зібрати всі підгрупи, потрібно

натиснути на кнопку Розкрити всі і Зібрати всі відповідно).
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Мал. 5 (Версія програми 9.3.8)

У фільтрі Період (Мал. 5 (1)) можна вказати необхідний період аналізу. Якщо в обраний

період були створені інвентаризації для будь-яких видів товару (виключно через цей режим),

то такі види товарів позначаються жовтим кольором.

При цьому, сірим кольором позначається вид товару, який вже доданий в дану відомість

інвентаризації, а зеленим - вид товару, який був відзначений для подальшого додавання в

цю відомість інвентаризації.

За допомогою фільтра Інвентаризації виду товару за період (Мал. 5 (2)) можна

відобразити види товару за якими була чи не була проведена інвентаризація, вибравши

відповідні значення:

· Була інвентаризація;

· Не було інвентаризації.

При включеному перемикачі Створити окремі відомості для кожного виду товару,

буду створені окремі відомості інвентаризації для кожного обраного виду товару. Варто
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зазначити, що в поле Опис інвентаризації буде записано, який вид товару додано в

інвентаризацію.

Після натискання на кнопку Вибрати , обрані види товару будуть додані в створену

відомість інвентаризації.

Якщо у відомості інвентаризації, яка вже була закрита, виявлені помилки, то можна

скасувати її закриття. При цьому будуть видалені коригувальні складські документи. Це

можна зробити, натиснувши на кнопку Скасувати закриття . Після цього можна

змінювати відомість. Однак, це можна робити тільки відразу після закриття. Якщо минув час,

і був рух товару, то скасувати закриття не можна.

Якщо в цій ситуації необхідно внести зміни в деякі позиції відомості, то краще створіть

нову відомість інвентаризації за даними позиціях товару і внесіть його фактичну кількість.

Після закриття відомості склад буде змінений за цими позиціями.

Таблиця Відомість інвентаризації містить наступні колонки:

· Номер - номер відомості інвентаризації;

· Дата - дата створення документа;

· Акт ліквідації - номер і дата документа списання;

· Опис відомості;

· Центр обліку;

· Сума по приходах;

· Сума по списаннях;

· Сума пересортиці. Пересортиця - одночасний надлишок і недостача однієї моделі

товару, але різного сорту (кольори / розміру і т.д.). Дана колонка відображає найменше

значення з того, що списали (сума по списаннях) і оприбутковували (сума по

приходах).

Наприклад: На складі має бути:

Шкарпетки чорні за ціною 12 грн - 5 шт.

Шкарпетки коричневі за ціною 10 грн - 5 шт.

В ході інвентаризації було виявлено:

Шкарпетки чорні - 3 шт.

Шкарпетки коричневі - 7 шт.

Дане розбіжність і є пересортиця - недостача шкарпеток одного кольору може бути

перекрита надлишком шкарпеток іншого кольору. В результаті пересортиці проводиться

взаємний залік надлишків і нестач.



8 Торгсофт 2020.0.2

Компанія Торгсофт®Компанія Торгсофт®Версія 2020

Таким чином буде оприбутковано Шкарпетки чорні 2 шт, а також списано Шкарпетки

коричневі 2 шт:

Сума по приходах - 20 грн (шкарпетки чорні 2 шт. За ціною 10 грн);

Сума по списаннях - 24 грн (шкарпетки коричневі 2 шт. За ціною 10 грн);

 В даному випадку Сума пересортиці складе 20 грн.

 У разі, коли вартість товарів перевищує номінальну вартість товарів, що опинилися у

надлишку, різниця буде відображена як недостача.

· Сума недостачі - дане значення впливає на прибуток і розраховується за наст.

формулою: Сума недостачі = Сума по списань - Сума пересортиці. Не може бути

менше нуля.

· Дата зміни - дата останньої зміни документа;

· Змінив - відображається Співробітник, а якщо він не визначений, то Користувач

програми, який вносив зміни в відомість інвентаризації.

Кнопка Перерахувати суми  служить для перерахунку суми нестачі та пересортиці, а

також суми по списанню і по приходу.

За допомогою кнопки Друк звітів інвентаризації  можна, не заходячи до складу

відомості інвентаризації, роздрукувати:

· Відомість для ручного обліку - для інвентаризації вручну;

· Відомість для ручного обліку з кількістю;

· Бухгалтерська відомість інвентаризації - друкується Відомість інвентаризації із

зазначенням фактичної кількості товару і його ціни;

· Недостача товару - друкується Звіт про недостачу товару, виявлену при

інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;

· Надлишок товару - друкується Звіт про надлишок товару, який виявлено при

інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;

· Результати інвентаризації - друкується Звіт з інвентаризації із зазначенням

роздрібних цін, розбіжностей в кількостях товару, суми нестачі, суми надлишку, суми -

підсумку з урахуванням пересортиці;

· Результати інвентаризації за видами товару.
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1.3 Інвентаризація за допомогою комп'ютера

Після формування відомості інвентаризації можна переглянути відомість,яка вас цікавить,

відкривши її з форми Стан складу, натиснувши на кнопку Відомість інвентаризації  та

вибрати відповідну відомість.

Також відомість інвентаризації можна вибрати в пункті меню Документ - Відомість

інвентаризації. Після вибору відомості натиснути на кнопку Інвентаризації товару .

У відомості, що відкрилася відображається список товару, який занесено в відомість

(Мал. 1).

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Необхідно вказати фактичну кількість товару. Це можна зробити, зчитуючи штрих-код

кожної одиниці товару або ввести штрих-код товару вручну в поле Штрих-код.

Якщо встановлено перемикач Збільшити кількість (Ctrl + 1), то при кожному

наступному зчитуванні штрих-коду, фактична кількість товару збільшиться на 1. При

активному перемикачі Запитати кол-во (Ctrl + Q), після сканування штрих-коду товару,

відкриється вікно для введення кількості товару в відомість інвентаризації. Також можна

виділити товар і після натискання на кнопку Змінити  або "F3", вказати фактичну кількість

товару. Є можливість ввести негативне кількість товару. Це необхідно для випадків коли

якийсь товар замовлений покупцем, але ще не був доставлений фактично на склад.

При активному налаштуванні Пошук по артикулу (Ctrl + W), можна в поле Штрих-код

ввести артикул товару, після чого відкриється вікно Залишки товару на складі - пошук по



10 Торгсофт 2020.0.2

Компанія Торгсофт®Компанія Торгсофт®Версія 2020

артикулу (Мал. 2), в якому відображаються всі товари з таким артикулом, вказати

потрібний товар і натиснути Вибрати.

Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Рекомендується при виявленні нестачі або надлишку товару ще раз звірити на

такий товар розбіжності фактичної кількості з кількістю на складі, щоб уникнути

помилок.

При включеному перемикання перемикачі Друк етикетки при скануванні буде

друкуватися етикетка на товар при кожному скануванні товару.

Внизу форми відображається Історія сканування товару. Можна відобразити тільки

помилки, включивши перемикач Показувати тільки помилки.

Дана форма має наступні колонки:

· Назва товару;

· Штрих код;

· Роздрібна ціна;

· Кількість в наявності - фактичний залишок товару;

· Кількість на складі - залишок товару на складі;

· Розбіжність - розбіжність фактичної кількості від кількості на складі. Позитивна

розбіжність означає надлишок товару, а негативна - недостачу товару;

· Артикул;

· Відсоток знижки;

· матеріал;
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· Розмір;

· Ціна зі знижкою;

· Оптова ціна. Видимість колонки управляється в пункті меню Налаштування -

Параметри - Доступ - Обмежити відомість інвентаризації для проведення

інвентаризації продавцем.

Розглянемо ряд кнопок, які знаходяться на даній формі:

   Закрити відомість. Після закінчення інвентаризації необхідно виконати коригування

складу відповідно до отриманих результатів. Для цього потрібно закрити відомість

інвентаризації. При закритті відомості автоматично будуть створені документ приходу з

товаром з надлишком і документ списання для товару з недостатньою кількістю. Кількість

товару на складі приводиться у відповідність з фактичною кількістю. У приході від

інвентаризації ціна на товар проставляється як остання собівартість закупівлі (ціна закупівлі +

додаткова вартість товару).

   Рух товару. При натисканні на цю кнопку відкриється вікно Рух товару.

 Друк звітів інвентаризації. За допомогою даної кнопки можна надрукувати

наступний ряд звітів:

· Відомість для ручного обліку - для інвентаризації вручну;

· Відомість для ручного обліку з кількістю - для інвентаризації вручну;

· Бухгалтерська відомість інвентаризації - друкується Відомість інвентаризації із

зазначенням фактичної кількості товару і його ціни;

· Недостача товару - друкується Звіт про недостачу товару, виявлену при

інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;

· Надлишок товару - друкується Звіт про надлишок товару, який виявлено при

інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості;

· Результати інвентаризації - друкується Звіт з інвентаризації із зазначенням

роздрібних цін, розбіжностей в кількостях товару, суми нестачі, суми надлишку, суми -

підсумку з урахуванням пересортиці;

· Результати інвентаризації за видами товару.

У звіт по інвентаризації додані дані Коротка назва товару і Ціна зі знижкою. Для того,

щоб додати дані, необхідно при виклику звіту на друк, встановити перемикач Налаштувати

звіт, після натискання на кнопку Налаштування ..., налаштувати шаблон друку відповідного

звіту.
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 Друк етикеток. За допомогою даної кнопки можна надрукувати етикетки на товар

як поштучно, так і в кількості товару на складі.

 Робота з терміналом збору даних. Дана кнопка необхідна для проведення

інвентаризації за допомогою терміналу збору даних.

 Відкрити. Відкриває файл з раніше збереженою кількістю товару

 Зберегти кількість в наявності. Дозволяє зберегти кількість товару даної відомості

інвентаризації для подальшого завантаження.

 Журнал. При натисканні на кнопку, відкриється вікно Журнал інвентаризації, в

якому буде відображено всі дії по товарах (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)

У колонці Автор відображається Співробітник, а якщо він не визначений, то

Користувач програми, який виконав дану дію. Таким чином, можна відстежити, хто вносив

зміни в відомість інвентаризації.

 Журнал товару. Відкриється вікно Журнал інвентаризації, в якому буде

відображено дії тільки за обраним товаром.

 Переглянути повернення товару. За допомогою даної кнопки відкривається вікно

Повернення товару, в якому відображаються всі повернення за обраним товаром.

 Показати фотографію. Дана кнопка відкриває фото товару (якщо є). Також фото

відображається в нижній лівій частині вікна. При необхідності, фотографію можна згорнути.

 Внести фактична кількість товару. При натисканні на цю кнопку можна внести

фактичну кількість товару, після чого буде встановлена ознака, що підрахунок закінчено.

Зручно використовувати при проведенні інвентаризації вручну.
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 Змінити стан товару. Служить для зміни стану товару:

·  Не було підрахунку - товар доступний до продажу. Таке значення товару

встановлено, коли у відомості інвентаризації вибрано Блокувати товар після

першого сканування.

·  Розпочато підрахунок - товар заблокований, кількість товару на складі на момент

початку підрахунку зафіксовано. Дане значення встановлюється, якщо вибрано

Блокувати товар при додаванні в відомість або після першого сканування товару

(Блокувати товар після першого сканування).

·  Закінчено підрахунок - після того, як буде встановлено дана ознака, товар буде

доступним для реалізації.

Для зручності відображення інформації, можна використовувати фільтр Фільтр за

товаром (можливість обмеження доступу до фільтру в Налаштування - Налаштування

ролей)::

Весь товар у відомості;

· Товар в надлишку;

· Товар з нестачею:

· Товар без розбіжностей;

· Не блокований товар;

· Блокований товар (підрахунок почався);

· Не підрахований товар, який є на складі;

· Товар, по якому не було підрахунку;

· Товар, по якому закінчено підрахунок;

· Товар, по якому заборонені зміни;

· Товар, по якому дозволені зміни;

· Кількість в наявності> 0;

· Кількість на складі> 0.

1.4 Інвентаризація вручну

Після формування відомості інвентаризації можна переглянути відомість, яка Вас

цікавить, відкривши її з форми Стан складу натиснувши на кнопку  і вибрати відповідну

відомість.

Роздрукуйте відомість для ручного переобліку товару. Для цього натисніть на кнопку  

і виберіть пункт Відомість для ручного обліку.
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У ній буде зазначено назву товару, його штрих-код і ціна. Вся інша інформація буде

прихована, для того щоб співробітник, який проводить ревізію не знав, наприклад, скільки

одиниць товару має бути на складі, а вніс лише його фактичну кількість в колонку Кількість

вручну.

Після заповнення відомості на папері, необхідно відкрити цю відомість на комп'ютері за

допомогою Документ - Відомість інвентаризації - кнопка Інвентаризація товару .

Відкриється вікно Товар на інвентаризації (Мал. 1). У ньому необхідно проставити

фактичну кількість товару, який пораховано і записано в відомість. Для цього використовуйте

дію Змінити   для поточного рядка товару або використовуйте кнопку Внести фактичну

кількість товару , при цьому буде встановлено ознаку Закінчено підрахунок .

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

Пошук товару в відомості зручно виконувати за допомогою поля Швидкого пошуку.

вікно швидкого пошуку
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При використанні терміналу збор у даних в інвентаризації, програма здійснює

пошук товар у по старому (додаткового)  штрих-коду.

1.5 Інвентаризація за допомогою терміналу збору даних

В даному розділі описана інструкція з проведення інвентаризації на складі за допомогою

терміналів збору даних Casio DT 930, CipherLab 8200.

1.5.1 Проведення інвентаризації за допомогою терміналу збору даних Casio
DT-930

У програмі, після внесення необхідного для інвентаризації товару на формі Товар на

інвентаризації, натисніть на кнопку Робота з терміналом збору даних. У меню для

завантаження обраного товару в термінал, виберіть пункт Завантажити в термінал базу

товарів. Після чого на логічному диску "С", в папці Goods буде створений файл з

однойменною назвою, в якому буде міститися товар, внесений в документ інвентаризації.

При бажанні, Ви його можете переглянути, двічі клікнувши по цьому файлу.

Даний файл буде завантажений в термінал.

Увімкніть термінал збору даних для завантаження створеного файлу і зайдіть в пункт

Товарний довідник. Виберіть пункт Прийом текст і натисніть ENT. Підтвердіть прийом

документа. Розпочнеться з'єднання, а потім завантаження створеного раніше файлу (Goods).

Після завершення завантаження, файл можна переглянути на терміналі, зайшовши в пункт

меню Товарний довідник і вибравши пункт меню Перегляд. Після перегляду, вийдіть з

даного пункту за допомогою клавіші CLR. За допомогою цієї ж клавіші поверніться в Goods

меню.

Увімкніть термінал. Виберіть пункт головного меню Накладні (клавіші F6, F7 на панелі

терміналу) і натисніть на кнопку ENT (Enter). Ви побачите порожні накладні створені за

замовчуванням. За необхідності, Ви можете або видалити дані накладні, або використовувати

їх.

Для видалення, вибирайте накладну, заходьте в неї (клавіша ENT на панелі терміналу) і

вибирайте пункт Видалення.

Для створення нової відомості в пункті меню Накладні виберіть пункт Створити.

З'явиться напис Нова накладна, Введіть ім'я. Тут Вам за допомогою клавіш необхідно

задати ім'я створюваної накладної.

Як правило, назва накладної - це дата проведення інвентаризації.

Після введення назви натисніть на кнопку ENT.
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Зайдіть в пункт головного меню Накладні - виберіть створену раніше накладну, увійдіть

в неї натиснувши на кнопку ENT. Можливо два види проведення інвентаризації:

1) Введення

У звичайному режимі товар вводиться шляхом сканування штрих-коду або з клавіатури.

Кількість і ціна вводиться з клавіатури вручну.

В меню НАКЛАДНІ за допомогою клавіші виберіть 1  оберіть пункт 1. Введення і

натисніть ENT.

Введіть штрих-код, за допомогою лазерного сканера або клавіатури, натисніть ENT

Якщо товарний довідник завантажений, то при роботі з накладною, на екрані буде

з'являтися найменування та ціна товару. При необхідності, ціну товару можна змінювати. У

разі, якщо такий довідник не завантажено або такого товару в ньому немає, то при скануванні

етикетки на екрані терміналу відобразиться тільки штрих-код етикетки.

Введіть кількість з клавіатури і натисніть ENT.

При необхідності ціну можна змінити:

- Для зміни ціни - натисніть F4 - меню Операції, виберіть потрібний пункт меню на

клавіатурі і натисніть ENT, потім замініть поточні дані на нові і натисніть ENT.

Для виходу в меню даної накладної натисніть CRL.

2) Циклічне введення

У циклічному режимі, слід послідовно вводити дані кожної товарної одиниці, кількість

товарів з однаковим штрих-кодом враховується автоматично.

Виберіть пункт 2. Цикліч. введення в меню накладної за допомогою клавіші 2 і

натисніть ENT

Введіть штрих-код шляхом сканування або за допомогою клавіатури, потім натисніть

ENT

Якщо товарний довідник завантажено, то при циклічній інвентаризації на екрані буде

з'являтися найменування та ціна товару. При необхідності, ціну товару можна змінювати. У

разі, якщо такий довідник не завантажено або такого товару в ньому немає, то при скануванні

етикетки на екрані терміналу відобразиться тільки штрих-код етикетки.

При кожному скануванні, кількість товару з однаковим штрих-кодом збільшується на

одиницю. Ціна товару і найменування береться з довідника. При необхідності, кількість

можна змінювати.

Зміна ціни і кількості товару:

- Для зміни ціни натисніть F5, введіть ціну з клавіатури і натисніть ENT.
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- Для зміни кількості останнього введеного товару натисніть F1, введіть кількість з

клавіатури і натисніть ENT.

Для виходу в меню даної накладної натисніть CRL.

Після проведення інвентаризації Вам необхідно завантажити результати інвентаризації в

програму Торгсофт. Для цього на терміналі збору даних зайдіть в меню накладної (в якій

здійснювалася інвентаризація) в пункт Передача інформації. Підтвердіть або скасуйте свої дії

за допомогою клавіш ENT і CLR відповідно. При успішній передачі даних на екрані

з'являється повідомлення. Підтвердіть або скасуйте видалення таблиці накладної з терміналу.

Дані збереглися в текстовому файлі (Локальний диск С - папка Goods).

Після цього зайдіть в накладну інвентаризації, яку Ви завантажували в термінал.

Натисніть на вже знайому кнопку Робота з терміналом збору даних. Виберіть пункт

Отримати інформацію з терміналу. Після чого виберіть файл для завантаження. Файл буде

мати назву накладної, створеної на терміналі з розширенням ТХТ. По закінченню

завантаження відомість інвентаризації заповниться (колонка Кількість в наявності).

Інвентаризація закінчена.

Варто зазначити, що під час вивантаження даних в термінал збору даних для кожного

товару вивантажується стільки рядків, скільки штрих-кодів є у даного товару. Це дозволить

проводити інвентаризацію товару, використовуючи всі штрих-коди товару. Якщо в термінал

збору даних вивантажуються дані про кількість товару (для терміналів, які налаштовуються),

то для рядків товарів з додатковими штрих-кодами кількість буде встановлено в "0".

1.5.2 Проведення інвентаризації за допомогою терміналу Cipherlab 8200

Після завантаження відомості інвентаризації (бази товарів) в термінал збору даних

користувач може приступати безпосередньо до інвентаризації. Щоб переглянути перелік

товарів у відомості на терміналі необхідно зайти Програми - Перегляд даних.

Для проведення самої інвентаризації користувач повинен зайти в пункт Збір даних-

Інвентаризація.

Після цього можна приступати до сканування товару, що на інвентаризації.

При скануванні терміналом штрих-коду товару, який не був завантажений термінал буде

виводити повідомлення на екран: "Інформація відсутня! Натисніть будь-яку клавішу" і

видавати відповідний звуковий сигнал.

Користувачеві слід пам'ятати, що за замовчуванням в термінал завантажена задача, яка

зобов'язує користувача після кожного сканування підтверджувати просканувати штрих-код,

або вводити кількість товару за допомогою клавіш з цифрами на терміналі.
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Після закінчення проведення інвентаризації за допомогою терміналу необхідно отримані

результати вивантажити в програму Торгсофт.

Це можна зробити наступним чином.

У терміналі зайти в пункт меню Передача-Data file і дочекатися на екрані надпису 

З'єднання. На комп'ютері необхідно запустити програму AG8500. Відкриється вікно (Мал.1)

Мал. 1

Після відкриття вікна користувачеві необхідно натиснути правою клавішею миші по

зображенню на терміналі і вибрати пункт меню Отримати дані. Після вибору цього пункту

відкриється вікно в якому необхідно вибрати місце збереження файлу з результатами

інвентаризації на комп'ютері і в поле Ім'я файлу прописати назву створюваного файлу. Після



19Інвентаризація складу

Компанія Торгсофт® Версія 2020

успішного завантаження на екрані монітора з'явиться вікно з повідомленням про те, що було

отримано стільки-то записів і пропозицією до користувача відкрити отриманий файл.

Користувач це вікно з записами може не відкривати.

На терміналі після вивантаження відобразиться вікно з пропозицією видалити дані.

Бажано це зробити відразу і вибрати пункт 1 - Всі. Після вказівки цього пункту будуть

видалені всі дані інвентаризації. Це необхідно робити так як при повторному проведенні

інвентаризації за цими ж товаром, інформація про їх кількості будуть накладатися на

попередні.

Для завантаження інформації з отриманого вище файлу в програму Торгсофт необхідно

зайти в пункт меню Документ-Відомість інвентаризації - клікнути по раніше створеній

відомості один раз і натиснути на кнопку Інвентаризація товару. Відкриється вікно з

товарами, які Ви раніше внесли у відомість інвентаризації. Після цього в даному вікні потрібно

натиснути на кнопку Робота з терміналом збору даних і вибрати пункт Отримати

інформацію з терміналу. З'явиться вікно з підтвердженням обраної дії. У цьому вікні

потрібно натиснути на кнопку Так.

Після чого відкриється вікно в якому користувачу необхідно вказати файл, який був

створений при отриманні даних з терміналу. Клікнути по файлу один раз і натиснути на

кнопку Відкрити. Почнеться завантаження даних. По закінченню завантаження даних,

колонка Кількість в наявності буде заповнена відповідно до отриманих даних з терміналу.

Робота з терміналом закінчена.

Варто зазначити, що під час вивантаження даних в термінал збору даних для кожного

товару вивантажується стільки рядків, скільки штрих-кодів є у даного товару. Це дозволить

проводити інвентаризацію товару, використовуючи всі штрих-коди товару. Якщо в термінал

збору даних вивантажуються дані про кількість товару (для настроюються терміналів), то для

рядків товарів з додатковими штрих-кодами кількість буде встановлено в "0".
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1.6 Інвентаризація за серійними номерами

Інвентаризація за серійними номерами необхідна в тому випадку, якщо ведеться Облік

гарантійного товару за серійними номерами. Для проведення інвентаризації за серійними

номерами, необхідно при створенні відомості інвентаризації в поле Категорія вибрати пункт

За серійними номерами (Мал. 1):

Мал. 1 (Версія програми 9.3.8)

У цьому випадку товар при інвентаризації буде рахуватися за серійними номерами, а

відомість інвентаризації матиме вигляд (Мал. 2).
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Мал. 2 (Версія програми 9.3.8)

Для проведення інвентаризації необхідно вводити серійні номери товару, які є в

наявності на фіз. складі в поле Серійний номер.

Якщо серійного номера немає на складі, але є в наявності, то найімовірніше є такий же

товар з серійним номером, який є на складі, але немає в наявності. Така ситуація може

трапитися, наприклад, якщо в реалізацію додали один серійний номер, а покупцеві віддали

іншій. Таким чином, у відомості інвентаризації відображається недостача товару по одному

серійному номеру і надлишок товару по іншому.

Для виключення пересортиці, є можливість скористатися дією Заміна серійного

номера . При натисканні на кнопку, відкриється вікно Заміна серійного номера при

пересорті (Мал. 3).

Мал. 3 (Версія програми 9.3.8)
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Для того, щоб замінити серійний номер, необхідно натиснути на кнопку Замінити

серійний номер , після чого буде виконано заміну в останньому расходном документі

серійного номера з пересортом на серійний номер з нестачею. Внизу форми відображається

рух складських документів по цим серійним номерам.

Зверніть увагу, що закриття відомості з серійними номерами, за якими є пересорт,

заборонено, так як серійні номери не можуть надійти на склад в результаті приходу від

інвентаризації. Аналогічно з нестачею.

При натисканні на кнопку Історія серійного номера  можна подивитися рух

складських документів обраного серійного номера.

За допомогою кнопки Друк звітів інвентаризації  можна надрукувати наступний

ряд звітів:

Нестача товару - друкується Звіт про нестачу товару, виявлену при інвентаризації

із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості.

Надлишок товару - друкується Звіт про надлишок товару,який виявлено при

інвентаризації із зазначенням роздрібних цін і можливістю вказівки собівартості.

Результати інвентаризації - друкується Звіт по інвентаризації із зазначенням

роздрібних цін, розбіжностей в кількостях товару, суми нестачі, суми надлишку, суми -

підсумку з урахуванням пересортиці.

Також можна за допомогою кнопки  Друк етикеток поштучно надрукувати

етикетки на товар.

 Серійний номер є, закінчити підрахунок. При натисканні на цю кнопку

підтверджується наявність серійного номера, при цьому встановлюється ознака на товар, що

підрахунок закінчено.

 Змінити стан товару. Служить для зміни стану товару:

· Не було підрахунку.

· Розпочато підрахунок;

· Закінчено підрахунок - після того, як буде встановлено дана ознака, товар буде

доступним для реалізації.
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