چکیده
در این مستند  ،به تشریح روش انبارررردان بار افاتهردز ار نار
افزار انبرر برهرن اشررز شدز افت.
تعریف دورز انبارررردان  ،تیهاه و وادور تاب ،بات شااررش،
ودور فند کسری و اضارف انبارررردان و نهارز ریارر کاردن
افنرد کسررات و اضرفرت انبرررردان اشاررز شادز افات .شارکت
هری که ار ردیرب افتهردز م کنناد بریاد اعاتارت مارتب بار
شاررش را بر افرس ردیرب در فهستم بت ناریند.
info@ businessemg.com
www.businessemg.com
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انبارگردانی

برهان سیستم – نمایندگی برهان نوین

فرآیند بررف و قهرس مرجردی فهزیک کرالهر و مرجردی دفرتر را انبرررردان رریند.
ار این رو هدف ار انجر انبرر رردان در فهستم هری نر افزاری مقریسه مرجردی
فهزیک کرالهری انبرر و مرجردی بت شدز در دفتر افت.
در انبارگردانی مشاهده عینی کاالهای انجام می شوند ،از این رو کاالهای فعال
و غیرفعال نمایش داده می شوند.

روش انبار گردانی در نرم افزارهای برهان سیستم
ابتدا دورز انبرر رردان و قراتد مربرط به دورز را مشخص م رردد .فپس تب هری مربرط به دورز وردر م شرد .نتهجه انبرر
رردان بر افرس شاررش هری تعریف شدز وارد فهستم م شرد .در آخر فند کسری و اضرفرت انبرر رردان وردر م شرد.

تعریف دوره انبارگردانی

تهیه تگ انبارگردانی

شمارش انبارگردانی

صدور سندکسورات و اضافات
انبارگردانی
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بخش اول :تعریف دوره انبار گردانی
برای شروع انبرر رردان الر افت در ابتدا دورز انبرر
رردان و قراتد حرکم بر دورز در آن تعریف شرد.
کد :کد دورز در فطح مرفسه کنترل م شرد و در
فطح فرل مرر کد دورز نا تراند تکراری برشد.
عنوان :تنران که برای دورز درنظر ررفته شدز افت
در این قسات وارد م شرد.
درج تنران التهن ،مسئرل شاررش ،شرکت
حسربرس ،شاررندررن و امضری مجرر اجبرری نا
برشد و در رزارشرت مررد افتهردز قرار م رهرد.
نوع شمارش :در این قسات بر افرس روش مررد افتهردز در شرکت کرربر ،نرع شاررش انتخرب م شرد .فهستم انبرر
شرکت نر افزاری برهرن فهستم تر  3شاررش را پشتهبرن م کند.
تاریخ انبارگردانی :ترریخ که در این قسات وارد م شرد ار دو نظر اهاهت دارد.
ارف .مبنری افت برای ودور فند کسری و اضرف ؛ ار این رو کرربران ترجه داشته برشند فند کسری و اضرفرت بر افرس
مرجردی ترریخ که انتخرب شدز و شاررش نیری وردر م شرد.
ب .تر این ترریخ در وررت تریهد شاررش اول مرجردی انبرر قرنطهنه م شرد .پس ار ودور فند کسری و اضرفرت برای
انبرر امکرن بت تعدادی در انبرر فراهم م شرد.
نکته :پهشنیرد م شرد ترریخ انبرر رردان آخرین رور
فرل مرر انتخرب نشرد ،ریرا هم فند کسری و
اضرف (در وررت وجرد مغریرت) و هم فند پریرن دورز
در آن ترریخ وردر م شرد.
انبار :در این قسات نر انبرر هری که قرار افت در
دورز مذکرر بر این قراتد تب رردش داشته برشند وارد
م شرد.
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قواعد تگ دوره
در این قسات قرانهن حرکم بر انبرر رردان مشخص م رردد.
شمارش اول :در وررت که یک شاررش انتخرب شدز برشد تنیر م
تران اعاترت مربرط به شاررش اول را تکاهل نارد.
حداقل مرجردی مقداری :کرالهری در شاررش اول ناریش دادز م
شرد که تعداد آنیر بهش ار مقدار تعههن شدز برشد.
حداقل مرجردی ریرر  :کرالهری در شاررش اول ناریش دادز م
شرد که اررش ریرر آنیر بهش ار ریرل تعههن شدز برشد.
حداقل رردش ریرر  :کرالهری در شاررش اول ناریش دادز م شرد
که اررش رردش ریرر آنیر بهش ار ریرل تعههن شدز برشد.
حداقل رردش مقداری کرالهری در شاررش اول ناریش دادز م شرد که اررش رردش مقداری آنیر بهش ار مقدار
تعههن شدز برشد.
نکته :در صورتی که چند شرط همزمان با هم برقرار شوند اشتراک انها در نظر گرفته می شود .در واقع بین
شروط از "و" استتفاده می شود.
دو شمارشی :در وررت که انبرررردان دو شاررش برشد ،نهرر افت اعاترت اعاترت مربرط به شاررش اول و شاررش
دو هر دو تکاهل شرند .ترجه شرد به وررت پهش فرض تار کرالهری شاررش اول انتخرب شدز افت.
برای انتقرل کرالهر به شاررش دو کرربر م تراند یک ار دو شرط ریر را انتخرب نارید:
ارف .تارم کرالهری شاررش اول
ب .مغریرت کرالهری شاررش دو و مرجردی .در این حررت الر افت کرربر حداقل درود مغریرت یر حداقل مقدار مغریرت
را وارد نارید .مثا ارر مقدار یر درود وهر انتخرب شدز برشد ،در شاررش دو هر کرالی که مرجردی آن بر شاررش اول
مغریرت داشته برشد را ناریش م دهد .ارر مقدار  5انتخرب شدز برشد ،هر کرالی که مغریرت بهن شاررش اول و
مرجردی آن بهش ار برشد ،ناریش دادز م شرد .ترجه شرد شرط در حررت بزررتر افت؛ نه بزررتر مسروی .در مثرل قبل
در وررت که حداقل مرجردی  5انتخرب شدز برشد شرمل  5نا شرد.

توجه :در شمارش دوم و سوم جهت ثبت اطالعات شمارش تنها کاالهای نمایش داده می شود کهه در شهروط
تعیین شده صدق کند.
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فه شاررش  :در وررت که فه شاررش برشد اعاترت مربرط به شاررش اول ،دو و فر تکاهل م رردد.
برای انتقرل کرالهر به شاررش فر کرربر م تراند یک ار چیرر شرط ریر را انتخرب نارید.
ارف .تار کرالهری شاررش اول
ب .تار کرالهری شاررش دو
ج .مغریرت کرالهری شاررش دو و مرجردی :کرربر م تراند حداقل مقدار یر حداقل در ود مغریرت را وارد نارید.
دروررت که درود انتخرب شرد مهزان مغریرت بر افرس تهروت شاررش و درود مرجردی مهرفبه م شرد .مثا ارر
مرجردی کرالی در بررز رمرن انبرر رردان  200برشد و حداقل درود مغریرت  5برشد ،در شاررش فر کرالهری را
ناریش م دهد که مهزان مغریرت آنیر بهش ار  10برشد.
د .مغریرت کرالهری شاررش اول و دو .
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بخش دوم :تهیه تگ انبارگردانی

پس ار آنکه دورز و قراتد حرکم بر شاررش دورز هر تعریف شد ،الر افت تب هری هر کرال در هر انبرر وردر شرد.
بر انتخرب منری تیهه تب انبرر رردان پنجرز ای به شکل ریر برر م شرد .در قسات انبرر ،انبررهری ناریش دادز م
شرند که مرتب بر دورز تعریف شدز برشند .بر انتخرب انبرر و کلهک بر روی رزینه برریرب رهست تارم کرالهری مرتب بر

آن انبرر ناریش دادز م شرد.
برای انتقرل کرالهر به فات چپ فه کلهد جیت نار وجرد دارد 2 .کلهد به شکل فلش فبز رنب و یک کلهد به شکل فلش آب
رنب م برشد .در وررت که ار فلش آب رنب افتهردز شرد ،انتقرل کرالهر به فات چپ بر افرس قراتد شاررش اول وررت
م رهرد.
در وررت که قرار برشد کرالهر تک تک یر به شکل کل انتقرل یربندو بر شروط تعههن شدز کرری نداشته برشهم ،بر انتخرب
کرالهری مررد نظر و افتهردز ار کلهدهری فبز رنب این امر ماکن م شرد.
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پس ار آنکه کرالهر به فات دیگر انتقرل یرفتند الزم است رزینه تریهد انتخرب شرد تر تغههرات اتارل شرند .در وررت که
تغههرات اتارل شدز تریهد نشرند ،مرردی ذخهرز نخراهد شد.

نکات
 .1ترتهب ودور تب درفهستم در حرل حرضر برافرس کد کرال ،نر انبرر ،و واحد فنجش م برشد .حررت پهش فرض
کد کرالفت.
 .2در وررت که شاررش اول تریهد نشدز برشد ،م تران ار فات رافت به فات چپ برای ودور تب کرال اضرف
نارد.
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 .3در وررت که شاررش اول تریهد شدز برشد ،نا تران تغههری در تب هری وردرز اتارل نارد .مگر آنکه شاررش
اول ار حررت تریهد خررج شدز برشد.
 .4ارر بخراههم تب کرالی را در انبرر  xحذف ناریهم تارم تب هری وردرز برای آن انبرر حذف م شرد.
 .5کرالهری که در رهست فات رافت ناریش دادز شدز افت ،شرمل تارم کرالهری فعرل و غهر فعرل آن انبرر افت.
جیت فیررت امر  ،وضعهت کرال نهز ناریش دادز شدز افت.
 .6ارر کرالی در انبرر وجرد داشته برشد که در دفرتر وجرد نداشته برشد و هنگر انبرر رردان مشخص رردد .بر افتهردز
ار تب فههد م تران برای آن کرال شاررش وارد نارد .الر به ذکر افت که فند کسری و اضرفرت مربرعه ار عریق
فهستم وردر نا شرد و برید برای آن به شکل دفت فند وردر نارد.
 .7امکرن حذف تب فههد وجرد ندارد.
 .8ههچ کنترر بر روی شاررز تگیری فههد وجرد ندارد.
چرپ تب انبرر رردان در این بخش وررت م رهرد .تاوز بر پرینت تب هری انبرر رردان  ،رهست کرالهری مرجرد در
انبرر رردان نهز ار عریق رزارش "چرپ رهست" در اختهرر کرربر قرار م رهرد.

بخش سوم .شمارش انبارگردانی
پس ار آنکه شاررش کرالهر در انبرر به اتار رفهد ،شاررش کرالهر وارد فهستم م شرند .کرالهری در فر شاررش ناریش
دادز م شرند که برای آنیر تب وردر شدز برشد .برای ورود اعاترت ،ابتدا دورز مررد نظر را انتخرب ناردز و فپس بر روی
شاررش کلهک م کنهم.

بر انتخرب شاررش فر ریر ناریش دادز م شرد .بر انتخرب نر انبرر و کلهک بر روی دکاه برریرب کرالهری مرتب بر انبرر
مررد نظر ناریش دادز م شرند.
ترجه  :در این قسات انبرر هری مرتب بر دورز مررد نظر ناریش دادز م شرند.

7

انبار
مستند شماره -64انبارگردانی

برهان سیستم – نمایندگی برهان نوین

انبارگردانی

فر شاررش :کرالهری در فر شاررش اول ناریش دادز م شرند که برای آنیر در آن انبرر تب وردر شدز برشد .کرربر پس ار
مشرهدز کرالهر اقدا به بت شاررش انبرر رردان آنیر م کند.
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بت :بعد ار ورود اعاترت الر افت اعاترت وارد شدز بت شرند.

 .2انصراف :در وررت که کرربر تاریل به ذخهرز اعاترت نداشته برشد انصراف را انتخرب م نارید
 .3جیت فیررت در ورود اعاترت ،کرربر م تراند بر انتخرب دکاه "انتقال از موجودی" اقدا به پر کردن
شاررش کرالهر بر افرس مرجردی انبرر نارید.
.4

برای ورود به مرحله بعدی الر افت شاررش هر مرحله تریهد شرد .پس ار تریهد و انتخرب دکاه برریرب
اعاترت مرحله بعدی ناریش دادز م شرد.

توجه :پس ار تریهد شاررش اول انبرر مررد نظر قرنطهنه م شرد و تر رمرن که فند کسررات و اضرفرت برای آن
انبرر وردر نشدز برشد ،امکرن بت اعاترت بر ای آن انبرر وجرد ندارد.
 .5جیت فیررت کرربری ورود اعاترت بر انتخرب کرالهری مررد نظر و پرک کردن شاررش م تران شاررش هری
مررد نظر را پرک نارد .در وررت که کرالی انتخرب نشدز برشد ،شاررش تارم کرالهر پرک م شرد.
توجه :برای مشرهدز تغههرات اتارل شدز در فر شاررش الر افت حتار کلهد برریرب انتخرب شرد.
.6

جیت فیررت در ورود اعاترت در وررت که "ناریش ورود اعاترت" انتخرب شدز برشد(شاررز  ،)6فرم در
پریهن وههه پدیدار م شرد(شاررز  )8که کرربر م تراند ورود اعاترت را ار این عریق انجر دهد .نهرز کرر
بدین ترتهب افت:
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کرربر کد تب یر نر کرال و یر کد کرال را وارد م کند .کلهد  Enterرا م رند (کرال انتخرب م شرد) Tab ،را
م رند و شاررش مررد نظر را وارد م
نارید .بر انتخرب مجدد  Tabاعاترت بت م شرند.
 .7در وررت که شاررش یک ار مراحل به
تریهد شدز برشد و در مراحل بعدی
برشهم .برای مشرهدز اعاترت مراحل
قبل م تران ار" ناریش تار کرالهر"
افتهردز نارد.

بخش چهارم ،سند کسورات و اضافات :پهش ار ودور فند الر افت افنرد کسررات و اضرفرت در فهستم تعریف شرند و
شاررز رذاری نهز شرند.
بر انتخرب انبرر مررد نظر و انتخرب کلهد ودور فند ،فند کسررات و اضرفرت انبرر رردان وردر م شرد..
توجه :در وررت که کرربر حذف فند را انتخرب نارید تارم افنرد کسری و اضرفرت انبرررردان مرتب بر آن انبرر حذف
م شرد و مجددا انبرر قرنطهنه م شرد.

 .1-4تنظیمات مرتبط با انواع سند اضافات و کسورات انبارگردانی
 .1-1-4سند کسری
مشخصرت این نرع فند به شرح ریر افت:
کد فند250 :
تنران :حراره کسری انبرررردان
عرف مقربل ندارد
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ترمل در فطح هدر :انتخرب شرد
قهات رذاری :دارد
انراع قهات رذاری :واقع
افنرد مبنر :ندارد
ترمل :بربت فند کسری و اضرف
نکته :رره نهز برای انبرررردان یک معهن بر تنران کسررات و اضرفرت انبرررردان مشخص م شرد و نتهجه مغریرت در
این معهن بت م شرد .بعد ار تعههن تکلهف شدن مرندز ،نسبت به انتقرل آن فرد و ریرن اقدا م شرد.
 .2-1-4سند اضافات انبارگردانی
کد فند150 :
بقهه مرارد هارنند فند کسری افت.
ترجه :قهات رذاری فند کسررات و اضرفرت هارنند دیگر افنرد افت .فندی که در بررز  100تر  200قرار م رهرد فند
واردز بدون مبنر افت .رذا ترف کرربر به آن ریرل دادز م شرد.
فندی که در بررز  200تر  300قرار م رهرد فند وردرز بدون مبنرفت .رذا ترف فهستم ریرل آن مهرفبه م شرد.

021 - 44 27 66 37
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