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1.Wstęp

Program  skierowany  jest  dla  wszystkich  firm,  które  pragną  usprawnić  proces 

przyjmowania/wydawania towaru, a także skrócić czas przeprowadzania inwentaryzacji.

2.Funkcje programu

Wysyłanie kartotek towarowych do kolektora:

• identyfikacja karty towaru w kolektorze przy pomocy kodu kreskowego wpisanego 

w jedno z pól:

• Podstawowy kod kreskowy

• wybrane pole własne

• symbol

• SWW

• możliwość zawężenia listy wysyłanych kartotek do wskazanych grup;

• możliwość  przesłania  tylko  tych  kartotek,  które  znajdują  się  na  stanie 

w określonym magazynie;

• możliwość  przesłania  informacji  o cenie  sprzedaży danej  kartoteki  (lub  ukrycie 

ceny).
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Generowanie dokumentów:

• handlowych:  faktura  sprzedaży,  paragon,  paragon  imienny,  zamówienie 

od klienta,  zamówienie  zaliczkowe  od  klienta,  faktura  zakupu,  zamówienie 

do dostawcy;

• magazynowych:  wydania  zewnętrzne,  wydania  zewnętrzne  z VAT,  rozchód 

wewnętrzny,  przyjęcie  zewnętrzne,  przyjęcie  zewnętrzne  z VAT,  przychód 

wewnętrzny, inwentaryzacja cząstkowa;

• możliwość dopisywania pozycji do dokumentów istniejących już w systemie.

Inwentaryzacja:

• wykonywanie inwentaryzacji w wybranym magazynie;

• inwentaryzacja wybranych grup towarowych;

• możliwość wyzerowania pozycji, których nie odczytano za pomocą kolektora 

(jeśli  np.  tego  towaru  fizycznie  w magazynie  nie  było,  a wg  programu 

magazynowego jest na stanie);

• możliwość  pomijania  pozycji,  które  są  w systemie  i nie  posiadają  kodu 

kreskowego;

• generowanie dokumentu RW na nadwyżki i PW na braki towarów;

• eksport inwentaryzacji do pliku programu MS Excel.
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3.Wymagania

• program  współpracuje  z kolektorami  znakowymi  z linii  CipherLAB  CPT800X, 

CPT83XX z zainstalowanym oprogramowaniem Elzab Kolektor.

• Subiekt GT Sfera lub Navireo.

Na życzenie klienta, dostosowujemy program do indywidualnych potrzeb.
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