Gestiunea livrarilor
Post facturare/avizare

Marfa pleaca cu
cumparatorul direct
din magazin si nu mai
ajunge pe la gestionar

Etape principale

Factura

Descarcare
stoc marfa

Tipuri de
vanzare

Aviz

Marfa este eliberata
de catre gestionar
clientului care isi
transporta singur
marfa

Sfarsit
Un singur gestionar
elibereaza intreaga
marfa din factura
sau aviz si nu mai
raman produse de
livrat din factura

Marfa trebuie
eliberata de mai
multi gestionari
sau nu se
elibereaza toata
cantitatea

Sfarsit

Managementul
vanzarii – “Livrari
facturi-avize”

Factura se marcheaza ca
nelivrata de primul
gestionar la care ajunge
factura sau avizul.

Marfa se transporta
de catre Firma

Programari
curse

Factura se marcheaza ca
nelivrata de catre
programatorul de curse
direct din modulul de
programari curse.

Managementul
vanzarii – “Livrari
facturi-avize”

Proces eliberare
marfa de catre
gestionari (vezi
paginile urmatorare)

Marcarea unei facturi ca
nelivrate

Din meniul
“Managementul
vanzarii”, “Livrari
facturi – avize
(post vanzare)”

Progr
amat
orul
de
curse

Se alege “In curs de
livrare sau nelivrata” si
apoi se da click pe
“Confirm”

Din modulul de
programari curse
(post vanzare)”

Se alege “Start proces
livrare”

EFECTE
Marfa se incarca din nou pe stoc in gestiunea din
care a iesit initial dar in contul 8033 (custodie). Din
acest moment ea trebuie obligatoriu descarcata pe
masura ce se livreaza de catre gestionari altfel va
ramane in gestiune.
(Vezi paginile urmatoare cum se livreaza marfa si se
elibereaza de catre gestionar si ce liste de verificare
se pot scoate)

Se da click pe iconita cu
camionul – (care are un mic
semn +). Toata cantitatea din
factura (aflata in partea
dreapta) se muta in stanga si
din acest moment cantitatea
s-a eliberat din stoc.

Delegat,buletin,mijloc transport

Se poate
modifica/sterge o
cantitate livrata.
Eliberarea de marfa de
catre gestionari in baza
unei facturi marcate ca si
nelivrate

Un gestionar va putea marca ca si
livrate doar produsele din
gestiunea lui dar va vedea in
partea dreapta toate produsele din
acea factura sau aviz.

Listare AVIZ de insotire a marfii pentru
marfa eliberata (din partea stanga) atunci
cand transportul se face de catre Firma.
In acest caz in antetul livrarii se va
completa si delegatul, buletinul si mijlocul
de transport ca sa apara pe aviz.

Lista livrari in perioada
Se scoate ori de cate ori e
nevoie pentru a vedea care
sunt livrarile dintr-o anumita
perioada.

Situatii de urmarire a
livrarilor

Din meniul
“Managementul
vanzarii”, “Livrari
facturi – avize (post
vanzare)”

Lista facturilor si avizelor nelivrate.
Se scoate pentru a vedea daca sunt
facturi marcate ca nelivrate desi au fost
livrate fizic dar, fie nu s-a operat la timp
in program de catre gestionar, fie din
alte cauze a ramas marcata ca
nelivrata. (pentru a vedea daca ce este
nelivrat in calculator corespunde cu
realitatea)
RECOMANDAREA ar fi sa fie scoasa cel
putin zilnic de catre fiecare gestionar
pentru a fi la zi cu facturile si pentru a
evita probleme viitoare de stoc.

Fisa livrarii
Se scoate pentru a vedea
oglinda unei livrari ori de cate
ori sunt neclaritati legate de o
factura si livrarile ei.

Avize de expeditie catre terti (ex. XXX srl)

Gestionar sau
operator
facturare-avizare

AVZ

Avizul de expeditie catre terti (simbol AVZ) se gaseste in STO,
“Operatiuni”, “Iesiri”,”Aviz de expeditie catre terti”.
Ca si operare, documentul este foarte asemanator cu factura
(90% identic). Un aviz de expeditie se va transforma in factura
ulterior de catre serviciul contabilitate prin operarea unei facturi
conform aviz care va stinge avizul si din punct de vedere
financiar.
Nota
A se seta de catre administratorul de sistem sa functioneze ca si factura, cu
drepturi pe operator (sa nu se poata modifica preturile de vanzare de catre
operator) si de a nu putea modifica avize validate.

EFECTE
Marfa se scade de pe stoc in momentul avizarii la fel
ca o factura obisnuita.
Mai departe se poate asimila cu factura si programa
la transport, descarca de catre gestionar prin
mecanismul de livrari.
A se vedea si factura conform aviz din pagina
urmatoare.

Factura conform aviz se opereaza prin
documentul factura (acelasi ca la o factura
obisnuita) doar ca la cod produs se trece
codul .FCA (sau se alege din caseta cu
derulare). Dupa aceasta programul va afisa
pe ecran avizele nefacturate la clientul din
factura, operatorul putand alege sa
selecteze in bloc un aviz sau mai multe.
Marfa nu se va scadea din stoc la factura
conform aviz ci doar la aviz.

Simbol factura conform aviz.
Dupa selectie “.AVZ” se da
<Enter> pentru selectie avize de
facturat

Pot fi mai multe avize
nefacturate la acelasi client
iar teoretic pot fi stinse cu
aceeasi factura mai multe
avize

Daca se introduce un numar
de aviz si apoi se alege
“Selecteaza” se vor selecta
automattoate pozitiile ramase
de avizat din avizul introdus.

Dupa bifarea pozitiilor din aviz care se
vor factura se alege “Factureaza in bloc
avizele selectate” si pozitiile selectate
vor aparea in factura. La cod produs va
ramane “.FCA” dar factura se va lista cu
codurile reale fara sa scada de 2 ori din
stoc (marfa a fost deja scazuta la aviz).

