Moduł Handlowo-Magazynowy – Przenoszenie towaru
z magazynu „A” na nowy magazyn „B” wraz z cenami
sprzedaży
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Aby przenieść towar z magazynu „A” na nowy magazyn „B”, należy:
1. Dla magazynu „A” zdefiniować nową cenę sprzedaży „X” (menu SłownikiSłowniki
dla kartotekDefinicje cenDodaj <F5>). Dodatkowo można w oknie Stany
magazynowe, w menu kontekstowymOperacje grupoweGrupowe ustawienie
danych, przypisać do kartotek nową cenę sprzedaży (np. poprzez narzut lub
marżę).
Jeżeli użytkownik chce poprawić istniejącą już definicję ceny sprzedaży, nie
tworząc

nowej,

to

przechodzi

do następnego

punktu

i

zamiast

ceny

„X”

wykorzystuje poprawioną definicję ceny.
2. Założyć nowy magazyn „B”. W menu SłownikiSłowniki dla kartotek Magazyny
Dodaj <F3> uzupełniamy dane, pamiętając by na zakładce Przerzuty zaznaczyć
parametr: Zmiana ceny zakupu przy przyjęciach z wszystkich magazynów.
Zaznaczenie opcji powoduje zmianę cen towarów przy przerzutach magazynowych,
natomiast jeśli użytkownik nie chce, przy następnych przyjęciach, zmieniać ceny
zakupu, może ten parametr odznaczyć.
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3. Przypisać do magazynu „B” nową definicję cen „Y” (w menu SłownikiSłowniki dla
kartotekDefinicje cenDodaj <F3> uzupełniamy dane oraz w polu Przypisana
do magazynu wskazujemy nowy magazyn „B”).

4. Podczas edycji definicji magazynu „A” (w menu SłownikiSłowniki dla kartotek 
MagazynyPopraw <F5>zakładka: PrzerzutyDodaj <F3>) w oknie Warunki
przerzutu wskazać:


w polu Do magazynu – magazyn „B”,



w polu Wysyłać cenę – cenę „X”,



w polu Otrzymaną cenę wpisać do – cenę „Y”,



pole Sposób uaktualniania kartotek ustawić na wartość Dopisać nowe.

5. Utworzyć dokument MM- na magazynie „A” w menu MagazynDokumenty
magazynowe.
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Przed utworzeniem dokumentu MM-, można w konfiguracji systemu ustawić
opcję Automatyczna realizacja MM+ (oprócz magazynów zewnętrznych) na wartość
Tak – dla wszystkich magazynów (menu SystemKonfiguracjaUstawienia
DokumentyEdycja dokumentu). Ustawienie tej opcji umożliwia, po utworzeniu
dokumentu MM- na magazynie „A”, automatyczne wygenerowanie przez system
dokumentu MM+ na magazynie „B”.
Po przeprowadzeniu ustawień w w/w punktach, podczas przenoszenia kartotek
z magazynu

„A” na magazyn

„B”,

również

cena

sprzedaży

zostanie

przeniesiona

z magazynu „A” do magazynu „B”.
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