
Складова наличност – преглед, филтри и експорт

В подменюто „Складова наличност“ можете да видите наличността на всички
продукти в склада към днешна дата.

Стъпка 1: Влезте в меню „Склад“ и изберете бутон „Складова наличност“. Зарежда
се нова страница.

Стъпка 2: Филтриране на продукти и складове – Ако не приложите нито един
филтър в търсачките, в списъка по-долу ще виждате всички налични продукти от
всички складове.
Изберете продукт - За да изберете конкретен продукт, който да проверите,
натиснете полето „Изберете продукт“ и маркирайте продукта/продуктите, които
искате да прегледате от отворилото се падащо меню. За стесняване на търсенето,
можете да запишете името на продукта в полето, след което да го маркирате, като
кликнете върху името му, появило се в падащото меню.

Склад – За да виждате налични продукти от конкретен склад, натиснете полето
„Склад“. Ще се отвори падащо меню с всички създадени от Вас складове.
Маркирайте склада/складовете, чиято наличност искате да проверите.

Използване на стрелките вдясно на заглавието на всяка колона – В края на всяка от
колоните (Продукт, Мярка, Склад, Наличност, СПЦ) има по две малки стрелки
нагоре и надолу. Избирайки стрелката нагоре/надолу към съответната колона,
получавате ново подреждане на информацията. Подредбата може да бъде: по
азбучен ред в модел „А-Я“ (стрелка нагоре) или „Я-А“ (стрелка надолу), по
големина на числата от малко към голямо (стрелка нагоре) или обратното (стрелка
надолу).

Стъпка 3: Експорт и принтиране – За да изтеглите документ, съдържащ продуктите
от текущата визуализирана страница, изберете бутон „Експорт“ горе вдясно на
екрана. Браузърът изтегля файл, който можете да откриете в целевата папка на
Вашия компютър. Готовият изтеглен документ може да бъде принтиран.

Каква информация виждам в подменю „Складова наличност“?

Продукт – В тази колона е изписани името на продукта, така, както сте го
заприходили.



Мярка – Срещу наименованието на всеки продукт е изписана мерната единица, в
която е заприходен. Възможно е един продукт да се появи на повече от един ред,
като например: 1. ред – Кисело мляко бр.; 2. ред – Кисело мляко кг. Тези означения
се появяват спрямо Вашия подход на заприходяване на всеки продукт.

Склад – В тази колона ще откриете в кой склад е заприходен съответният продукт.

Наличност – Тук се изписва общата наличност към днешна дата на съответния
продукт. Пример: Ако сте заприходили 5 пъти в различни дни продукт „Кисело
мляко“ и нито веднъж не сте изписали от него, тук ще видите общото сумирано
количество от всички 5 заприходявания.

СПЦ – Средно претеглена цена на продукта – Когато заприходявате един продукт
повече от веднъж и въвеждате различни цени, то средната цена се пресмята по
следната формула: СПЦ = Количество 1 х Цена 1 + Количество 2 х Цена 2 /
Количество 1 + Количество 2.

Пример: Ако имаме 2 заприходявания на Краставици

1. 10 кг х 5 лв за килограм = 50 лв обща сума
2. 2 кг х 2 лв за килограм = 4 лв обща сума

То тогава СПЦ =

= 10х5 (обща сума от първо заприходяване) + 2х2 (обща сума от второ
заприходяване) / 10+2 (общо налично количество) =

= 54 (обща сума от двете заприходявания) / 12 (общо налично количество) =

= 4.5 лв. СПЦ за килограм краставици

Сума – В последната колона ще видите общата сума на наличното количество
продукт.


