Több raktár modul
A cég készleteinek raktárankénti kezelését teszi lehetővé úgy, hogy egyben a z összes készletet is mutatja. Valamint
alkalmas a bizományba adott készletek kezelésére is.
Több raktár nyitása:
Több telephelyes szinkronizációs modullal működő programnál az új raktárak nyitása csak úgy végezhető el, hogy a
telephelyeken egyszerre kell az új raktárat felvinni azonos névvel és azonos „bolt” számmal.

Törzsek -> Raktárak
Újat felvisz

( Itt meg kell nézni, hogy a „Bolt” oszlopban mi az utolsó kiadott sorszám !!!)

A raktár adatainál meg kell adni egy nevet ( Ez lehet akár annak a cégnek a neve is akinek bizományba adtak ki árut)
A „bolt”-hoz pedig a következő sorszámot kell kiadni!
Az „OK” gomb megnyomásakor feljön egy figyelmeztetés, hogy a gépet újra kell indítani. Ez nagyon fontos, mert a
program különben a készleteket nem fogja jól kezelni.
ÚJ RAKTÁR NYITÁST KÖVETŐEN A GÉPET A TOVÁBBI MUNKA ELÖTT ÚJRA KELL INDÍTANI !
A raktárak közötti készletmozgás:
Események -> Új készlet bizonylat ( raktárközi)
A bizonylat jobb felső sarkában található a „Raktárból” (ez az adó raktár ahol csökken a készlet) és alatta a „Raktárba”
(ez a kapó raktár ahol növekszik a készlet ) mezők , ahol a jobb oldali kis nyílra kattintva megadható, hogy melyik
raktárból melyik raktárba kerülnek a készletek.
A mozgásnemnek „ Raktárközi átadásnak” kell lennie !!!
Bizonylat nyomtatásának beállításai:
„Beállítások ->Testreszabás -> Egyéb bizonylatok”-nál „Készlet bizonylat” alatti pipás beállításokkal lehet
paraméterezni.
Fontos!
Több raktár kezelésekor bármely bizonylat elkészítésekor figyelni kell arra, hogy a megfelelő raktár van-e kiválasztva a
bizonylaton, mert a készlet abban a raktárban fog változni.
Fontos, hogy egy bizonylatra csak egy raktár készletéből kerülhet termék !
Pl.: Szállítókból számla esetén meg kell győződni, hogy a szállítólevelek azonos raktárban készültek-e!
Készletek
A termékeknél választható ki, hogy melyik raktár készleteit lássuk.
„Termékek -> Készlet -> Csak egy raktár készlete” ekkor megjelenik a „Raktár választás” ablak, ahol a nyílra kattintás
után megjelennek a raktárak nevei, amelyre ráállva kiválasztható az adott raktár melynek a készleteit akarjuk látni, majd
„OK”-val kilépünk.
Ezzel egy időben az oldal bal felső sarkában a kék sávon kiírásra kerül: „ Termékek – Csak egy raktár:(a kiválasztott
raktár neve)
Amennyiben újból az összes raktár ( cég összes készlete)készletét szeretnék látni:
Termékek -> Készlet -> Csak egy raktár készlete (előtte pipa) rá kell kattintani.
Ezzel egy időben az oldal bal felső sarkában a kék sávon kiírásra kerül: „ Termékek”
Tehát, ha ezt a feliratot látjuk mindig az összes raktár készletét mutatja a program.

Információs panel használatának beállítás:
„Beállítások ->Testreszabás -> Terméktörzs”-nél „Termékek Információs panel” alatti pipás beállításokkal lehet
paraméterezni.
„ Az információs panel engedélyezése” és a „Készlet összetétele látszódjon”
Amennyiben csak a készlet összetételét akarjuk megnézni raktáranként:
„Termékek ->”
– Ellenőrizzük, hogy felül a kék sávban ( bal oldalt) a „Termékek” felirat van-e. ( ha nem akkor a fent leírtak szerint
járjunk el
– álljunk rá a keresett termékre ( sárga sávval lesz kijelölve)
– meg kell nyomni és tartani a bal oldali „Shift” gombot ( a jobb oldalinál 8 mp nyomva tartás után a Billentyűszűrés
ablakot fogja feldobni a Windows „ Mégse” gombbal kell kilépni belőle)
– Ekkor a lap alján megjelenik egy információs panel amely jobb oldali mezőjében található a kijelölt tétel
készletének raktárankénti felsorolása.

