
Dowody produkcyjne

Aby włączyć w programie moduł produkcyjny należy wejść w Parametry - Ustawienia - Program -
Ogólne i włączyć odpowiednią opcję.
Następnym krokiem byłoby dodanie w słownikach towarów surowców oraz gotowych produktów. Całą 
obsługę modułu produkcyjnego z punktu widzenia dowodów produkcyjnych realizują : karta wyrobu lub 
dowody : magazyn wyda + przyjęcie z produkcji.
W przypadku gdy mamy do czynienia z powtarzalną produkcją korzystamy z kart wyrobów (Dowody – 
Dowody produkcyjne – Karta wyrobu), natomiast w przypadku produkcji zmiennej korzystamy z dowodów 
magazyn wyda (Dowody – Dowody produkcyjne – Magazyn wyda) oraz przyjęcie z produkcji (Dowody – 
Dowody produkcyjne – Przyjęcie z produkcji).

Użycie dowodów magazyn wyda oraz przyjęcie z produkcji.
Dowód magazyn wyda odpowiedzialny jest pobranie surowców z magazynu, w samym dowodzie podawane 
są dane kontrahenta, nr zamówienia oraz przeznaczenie.
Dowód przyjęcia z produkcji odpowiedzialny jest za zwiększenie stanu magazynowego gotowych produktów,
w tym wypadku także podawane są dane o kontrahencie, nr zamówienia oraz przeznaczenie.
Oba dowody po wystawieniu należy wydrukować lub chociaż wykonać dla nich podgląd wydruku, a 
następnie zaksięgować.

Użycie kart wyrobów

W przypadku kart wyrobów mamy podział na szablony wzorcowe oraz karty wyrobów 
wyprodukowanych, które powstają na podstawie wzorców. Można przyjąć, że karty wzorcowe definiują 
ogólnie produkcję w sensie składu natomiast karty wyrobów odpowiadają już konkretnym partiom 
wyprodukowanego towaru, przez co tworzą one historię produkcji (co w sumie można uwidocznić dodając do
nazw kart wyrobów daty).

Wypełniając szablon wzorcowy podajemy dane dotyczące podstawowej jednostki gotowego 
produktu (1 sztuki, 1 kilograma, itd.) takie jak : nazwa, jednostka miary, nr artykułu. W pierwszej tabelce 
pobieramy insertem surowce składające się na gotowy produkt oraz podajemy normatywne zużycie 
surowców.
W drugiej tabelce pobieramy ze słownika gotowy produkt podając stosunek JM oraz ilość w nowej JM (na 
ogół są to jedności).
W ostatniej, trzeciej, tabelce możemy podać dodatkowe koszty produkcji oraz marżę.

Mając tak przygotowany szablon wzorcowy można na jego podstawie stworzyć kartę wyrobu 
wyprodukowanego. W tym celu otwieramy Dowody – Dowody produkcyjne – Karta wyrobu, a następnie 
przechodzimy w otwartym oknie go wzorców, wybieramy jeden z nich i kopiujemy go.

W przypadku kart wyrobów gotowych ich sposób wypełnia jest praktycznie taki sam jak w wypadku 
kart wzorcowych, różnica będzie się zazwyczaj kryła w liczbie wyprodukowanych sztuk (podajemy ją w 
górnej części arkusza oraz w drugiej tabelce w kolumnie Ilość w nowej JM), odczycie aktualnych stanów 
magazynowych po uwzględnieniu zużycia surowców (klawisz Kontrola stanów i cen magazynowych).
Wykonanie polecenia końca transakcji  na karcie wyrobu (w przypadku rejestracji pośredniej dodatkowo 
trzeba wykonać polecenie Narzędzia – Rejestruj) spowoduje zmniejszenie stanu magazynowego surowców 
oraz zwiększenie stanów magazynowych gotowego produktu.
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