წარმოების შესრულება
მიმდინარე თავში განვიხილავთ წარმოების შესრულებას.მასალების
ზედნადები
ხარჯების და ხელფასების ჩამოწერას.არსებობს მარტივი წარმოება და წარმოება
რომელიც გაწელილია დროში.მიმდინარე თავში განვიხილავთ მარტივ წარმოებას.
წარმოება/ შესრულება .
პირველ რიგში განვიხილოთ წარმოების შესრულების პარამეტრები დააჭირეთ ღილაკს
წარმოების შესრულების პარამეტრები.

ეკრანის ზედა ნაწილში მოცემულია ორი ჩანაწერი მონიშნულია თუ თქვენ არ ქმნით
პროდუქციის დიზაინს შესაბამის ეკრანში და ყოველთვის ახალი შესრულებისათვის
პროდუქციას ირჩევთ საგნების სიიდან ,მაშინ გადანიშნეთ მოსანიშნი „დავუმატოთ
წარმოების დიზაინიდან“.
თუ მხოლოდ დიზაინიდან ირჩევთ ჩანაწერებს
„დავუმატოთ შესრულება“.

მაშინ

გადანიშნეთ მოსანიშნი

თუ ირჩევთ პროდუქციას როგორც დიზაინიდან ასევე საგნების სიიდან ორივე მონიშნული
დატოვეთ.ამ შემთხვევაში დავტოვოთ ორივე მონიშნული.
მოსანიშნი
„ავტომატურად შევქმნათ ახალი შესრულების ორდერი“ მონიშნული
დატოვეთ იმ შემთხვევაში, თუ იქმნება მზა პროდუქცია და ჩამოიწერება მისი შესაბამისი
მასალები იმავდროულად.ამ შემთხვევაში დატოვეთ მონიშნული .დახურეთ ეკრანი.

შესრულების ჩანაწერის

დასამატებლად დადექით ეკრანის ზედა ნაწილში და

გამოიყენეთ ღილაკების სისტემიდან ღილაკი
ან კლავიატურაზე Insert ან ზედა ეკრანის
მონაცემთა არეში დააწკაპეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკს და კონტექსტური მენიუდან
აირჩიეთ ჩანაწერის დამატება.

იხილავთ ეკრანს:

თუ არ გაქვთ დიზაინის ეკრანში დამატებული პროდუქციის დიზაინი ,მაშინ უნდა
მონიშნოთ მოსანიშნი „დავუმატოთ ახალი შესრულება“,თუ გაქვთ პროდუქციის დიზაინი
შექმნილი მაშინ მონიშნეთ მოსანიშნი „დავუმატოთ წარმოების დიზაინიდან“.მიმდინარე
თავში განვიხილავთ ორივე შემთხვევას. ამჯერად მონიშნეთ მოსანიშნი „დავუმატოთ
წარმოების დიზაინიდან“.დააჭირეთ ღილაკს „ავირჩიოთ“ .იხილავთ ეკრანს :

სისტემა გაგიყვანთ ეკრანზე „წარმოების დიზაინი “ ეკრანის ზედა ნაწილში არის
მოცემული პროდუქცია ხოლო ქვედა ეკრანში პროდუქციის შესაბამისი მასალები,
რაოდენობებით რაც საჭიროა
ეკრანის ზედა ნაწილში მითითებული პროდუქციის
რაოდენობის დასამზადებლად.
მოძებნეთ და დადექით იმ პროდუქციაზე , რომლის წარმოებასაც აპირებთ ანუ ,რომელ
პროდუქციაზეც უნდა გაუშვათ შესრულება. ამ შემთხვევაში დადექით ჩანაწერზე „მზა
პროდუქცია1“ და დააჭირეთ ღილაკს „ავირჩიოთ“.

ველი „აქვს გატარება“
სისტემა მონიშნავს მას შემდეგ რაც
პროდუქციის წარმოების ოპერაცია.

შესრულდება მზა

ველი „გადადებული“ -მოინიშნება, თუ წარმოების გატარებას გადადებთ.
ველი „დოკუმენტალური
დაადასტურებთ.

დასტური“

მოინიშნება,

ველი „თარიღი“ , სისტემა ავსებს ავტომატურად
შეცვალოთ.

თუ

წარმოების

გატარებას

მიმდინარე თარიღით შეგიძლიათ

ველი „შესრულების ორდერის დოკუმენტის ნომერი“ ავტომატურად.ველებს „კოდი“,
„პროდუქციის დასახელება “, „წარმოებული რაოდენობა“, „ერთეული“ სისტემა ავსებს
დიზაინში მითითებული ინფორმაციის მიხედვით,შეგიძლიათ წარმოებული რაოდენობა
შეცვალოთ.წარმოებული რაოდენობის შეცვლა იწვევს,ეკრანის ქვედა ნაწილში
პროდუქციის საწარმოებლად საჭირო მასალების რაოდენობის შეცვლას.
ველში „ღირებულების ცენტრი“ მიუთითეთ ,სასურველი ღირებულების ცენტრი.
ველში „პროდუქციის მშობელი ანგარიში“
შეგიძლიათ შეცვალოთ.

ავტომატურად მითითებულია „1640“ ,

ველში „დაუმთავრებელი წარმოების ანგარიში“ ავტომატურად მითითებულია „1630“ ,
შეგიძლიათ შეცვალოთ.
ველში „ჩანაწერთან დაკავშირებული ბინალური დოკუმენტი“ ეთითება დოკუმენტების
რაოდენობა რაც აქვს მიმდინარე ჩანაწერს დაკავშირებული.შეგიძლიათ პროდუქციას
მიაბათ ნებისმიერი სახის დოკუმენტი , ფოტო ან ვიდეო.
დოკუმენტის მისაბმელად დადექით მზა პროდუქციის ჩანაწერზე და დააჭირეთ ღილაკს
ჩანაწერთან დაკავშირებული ბინალური დოკუმენტები.

ჩანაწერის დასამატებლად დადექით ეკრანის მარცხენა მხარეს და

გამოიყენეთ

ღილაკების სისტემიდან ღილაკი
ან კლავიატურაზე Insert ან მონაცემთა არეში
დააწკაპეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკს და კონტექსტური მენიუდან აირჩიეთ ჩანაწერის
დამატება.

ველში „კომენტარი “ მიუთითეთ რა დოკუმენტია .
ველი „ ტიპი“ ავტომატურად შეივსება დოკუმენტის არჩევის შემდეგ. კონკრეტული
დოკუმენტის მისაბმელად ეკრანის მარჯვენა მხარეს დააჭირეთ ღილაკს.
ორობითი
დოკუმენტის ფაილიდა აღება.მოძებნეთ დოკუმენტი,ფოტო ან ვიდეო კომპიუტერში და
დააჭირეთ ღილაკს “OPEN”.

დაკავშირებული დოკუმენტებიდან დოკუმენტის წასაშლელად გამოიყენეთ ღილაკი
ორობითი დოკუმენტის წაშლა.
დოკუმენტის შესაცვლელად გამოიყენეთ ღილაკი

.

ღილაკზე დაჭერით დახურეთ ეკრანი.
რადგან პროდუქციას მიაბით ერთი დოკუმენტი ველში „ჩანაწერთან
დაკავშირებული ბინალური დოკუმენტი“ სისტემა მიუთითებს „1“.
წარმოების შესასრულებლად , პროდუქციის თვითღირებულების დასათვლელად
საჭიროა გქონდეს მასალა შეძენილი. მიმდინარე ბაზაში არის ერთი მიღების
ოპერაცია,წარმოებისათვის საჭირო მასალებით.მენეჯერული აღრიცხვა / მიღების
ოპერაციები

დაბრუნდით შესრულების ეკრანზე დადექით მზა პროდუქციაზე და დააჭირეთ
ღილაკს

წარმოების შესრულება.იხილავთ ეკრანს:

დააჭირეთ ღილაკს “OK”. თუ გსურთ იხილოთ თუ რა საბუღალტრო ოპერაციები მოყვა
წარმოების შესრულებას , დადექით წარმოებულ პროდუქციაზე და დააჭირეთ ღილაკს
ჩაბურღვა (დეტალიზაცია).

ამ შემთხვევაში „გატარებები შესრულების ორდერის მიხედვით “ და „გატარებები
შესრულების მიხედვით “ ორივე შემთხვევაში ერთი და იგივე სურათს დაინახავთ რადგან
ერთი შესრულების ორდერის ნომრით მხოლოდ ერთი შესრულება გაქვთ. დააჭირეთ
„გატარებები შესრულების მიხედვით “.იხილავთ გატარებების ეკრანს:

დახურეთ ეკრანი.

