OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO WF MAG
PRACA Z KARTOTEKAMI
 Kontrahenci
 tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, odbiorcy + dostawcy, itp.)
 grup kontrahentów (np.: podział według państw, województw)
 dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki)
 Artykuły i usługi
 cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi
 podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe
 różne jednostki miary
 nieograniczona ilość cen sprzedaży
 Kursy walut
 wprowadzenie aktualnych kursów
 wpisanie na listę nowej jednostki walutowej
DOKUMENTY WYSTĘPUJĄCE W SYSTEMIE
 Magazynowe
 bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU
 Handlowe
 faktura VAT, SAD, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT
 dodatkowo w wariancie BIZNES faktura pro forma
 Rozrachunkowe
 KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek
 kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa
ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU
 Magazyny
 obsługa jednego magazynu
 obsługa dowolnej liczby magazynów
 Inwentaryzacja
 przygotowanie arkuszy spisowych pozwalających przeprowadzić remanent
 wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich
remanentów
OBRÓT MAGAZYNOWY, ZAKUP I SPRZEDAŻ
 proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych
i handlowych
 możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu
o oryginalny dokument handlowy
 możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu
 możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ
 sprzedaż asortymentu na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy
 łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów
 rozliczenie się z firmą wzajemną na zasadzie przygotowania dokumentu kompensaty
 wystawienie zamówień na konkretne produkty lub artykuły
 sprzedaż w oparciu o wprowadzone wcześniej zamówienie
 zlecenie produkcji
 współpraca z firmą zagraniczną
ZESTAWIENIA
 stan magazynu, oferty, cenniki
 różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT
 zestawienia obrotów magazynowych
 analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów
 analizy stanu rozrachunków
 rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców
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