MSDGest

INSTALARE
1. Postgresql_msd.exe (Trebuie dat restart)
2. Chiturile MSDGest.exe, MSDConta.exe, MSDSal.exe acestea 3 indiferent de ordinea lor.
Crearea Firmei de lucru se face din oricare din cele 3 programe o singura data.
Se recomanda instalarea bazei de date pe partitie NTFS.

PORNIRE
Dupa instalare se porneste oricare din cele 3 programe de pe Desktop (MSDGest,MSDConta,MSDPersonal), se
introduce in casuta text “Adresa/Nume Server de Date” IP-ul “127.0.0.1”, care apasa butonul “Scanare Adresa/Nume”
dupa care in grila pentru unitati apare “temporar” unitate care se selecteaza dupa care in casuta “Nume Utilizator” se
introduce “admin” si se valideaza.

INTRODUCERE FIRMA NOUA
Dupa logare ca administrator “admin” fara parola se apasa butonul “Unitate Noua ”.

Se apasa butonul “Unitate Noua ” apare fereastra din figura in care se introduce Numele Unitatii si anul de pornire a
inregistrarilor si se apasa “Creare Unitate”

In continuare dupa ce sa creat unitatea dorita se inchide fereastra si se apasa butonul cu “temporar” pentru a ne loga la
unitatea creata anterior cu userul predefinit “a” fara parola.

Ca in figura urmatoare:

ATENTIE:
Numele ce sa introdus pentru unitatea creata nu va putea fi schimbat , acesta fiind din acest moment folosit pe
toate listarile ce se vor face din programe.

DESCRIERE FUNCTIONALA
Programul de gestiune opereaza cu urmatoarele elemente:
1.In ecranul din stanga se introduce luna si anul in care se doreste sa se lucreze ca in exemplul din figura:

Orice modificare a datelor dorita se poate efectua numai in luna si anul introduse ca in exemplul de mai sus.
Pentru a modifica date in alta luna sau an se modifica valoarea din casuta corespunzatoare.
Pentru consultari/filtrari pe perioade de timp se introduc valorile corespunzatoare ca

in exemplul din figura:

sau la nivel de luna
Pentru a deschide o luna noua avem meniul Util --> Deschid Luna Noua

PREZENTARE GENERALA
Cu ajutorul acestui program se gestioneaza, cantitativ si valoric valorile materiale din cadrul unei societati
comerciale. Problematica acoperita de acest modul este urmatoarea:
• receptia valorilor materiale stocabile sau nestocabile, aprovizionate sau din productia proprie
• facturarea catre clieni sau bonuri la casa de marcat
• iesirea din gestiune prin operatii de trecere in consum, transferuri la subunitati, vinzari, perisabilitati,
protocol etc.
• inregistrarea facturilor de la furnizori pentru urmarirea ulterioara la plata
• generarea notei contabile pentru aceste operatiuni
De asemenea, cu ajutorul lui se pot contabiliza diverse cheltuieli efectuate de societatea cormerciala intr-o
anumita perioada de timp.
DESCRIERE LOGICA.
In imagine se observa structura logica a programului .

A.Meniul Gestiune primara
FACTURARE:
Pentru realizarea unei noi facturi de la calcul acesteia şi până la tipărire se urmează câŃiva paşi simpli cum ar fi:
alegerea clientului (adăugarea unui client nou), adăugarea produselor, stabilirea datelor privind expediŃia şi plata,
şi bineînŃeles explicaŃiile.
Pentru emiterea unei facturi se poate utiliza:
1.  Calea rapida apasand butonul de pe ecaranul frontal:

2.  Doc Vanzare
a.Consultare Doc Vanzare (Facturare)

Cu aceasta optiune se pot Consulta (Vizualiza) documentele vanzare (Facturi/Bonuri) emise catre clienti ecranul
fiind separat in doua parti ca in figura:

In jumatatea de sus a ecranului avem formularul unei facturi noi la cere se pot executa operatiile:
Selectie tip operatie

- SelecŃie client, cu adăugarea şi/sau modificarea datelor clientului respectiv

- Adăugare şi ştergere produse în/din factură
- Modificare
- Numărul de factura este completat manual o singura data la pornirea programului dupa care sunt contorizate
automat pana la oprirea programului.
- Tipărire factură fiscală

1.La o factura noua trebuie bifata optiunea “Cu imprimare”

2.La o factura deja emisa , la reluare apare butonul “Imprima” deasupra butonului “Salvare”.

In jumatatea de jos a ecranului avem formularul facturilor emise la cere se pot executa operatiile:
- Butonul “Factura Noua” pentru emiterea unei facturi noi.
- Butonul “Modificarea” pentru reluare factura constă în selecŃia acesteia din listă şi apăsarea butoanului

"Modificare" pentru a modifica datele deja existente in fereastra de sus.
- Butonul “Filtru” la facturile existente
- Imprima lista facturi, apasand butonul “Imprima”.
- Stergerea unei facturi existente constă în selecŃia acesteia din listă şi apăsarea butoanului "Stergere" pentru a
modifica datele deja existente
- Butonul “Renuntare” inchide ecranul de jos.

Adăugarea produselor în factură se face prin selectarea poziŃiei dorite din lista de produse. InterfaŃa de adăugarea a produselor în listă permite căutarea produsului după nume sau cod sau prin selecŃia pe o anumită categorie. Câmpurile de cod,
nume, preŃ unitar, unitate de măsură şi valuta sunt completate automat. Acestea pot fi modificate în funcŃie de necesitate
(preŃ preferenŃial, o anumită valoare totală, etc.).Modifcarea numelui sau codului produsului vor duce la marcarea acestuia
ca "Produs Custom" (în numele acestuia apare ceva specific facturii respective: ex. numele clientului, o anumită perioadă
pentru servicii,
Poza clienti
- SelecŃie persoane delegate şi agenŃi societate cu posibiltatea de adăugare şi modificare;

b. Tipuri de Operatii Vanzare

CONSULTARE DOCUMENTE
Pentru realizarea unei noi receptii se urmează câŃiva paşi simpli cum ar fi: alegerea furnizorului (adăugarea
unuifurnizor nou), adăugarea produselor, stabilirea datelor privind receptia şi plata, şi bineînŃeles explicaŃiile.

Pentru prelucrarea unui document se poate utiliza:
3.  Calea rapida apasand butonul de pe ecaranul frontal:

4.  Prelucrare Documente
a.Consultare Documente

Cu aceasta optiune se pot Consulta (Vizualiza) documentele prelucrate cu urmatoarele butoane ca in figura.
Document Nou -> Pentru preluarea unui document nou
Modificare
-> Pentru modificarea unui document existent
Filtru
->
Imprima
-> Listarea la imprimanta a documentelor din lista
Stergere
-> Stergerea unui document existent constă în selecŃia acesteia din listă şi apăsarea butoanului "Stergere" pentru a modifica datele deja existente
Renuntare
-> inchide ecranul de jos.

Prin apasarea butonului “Document Nou” ecranul fiind separat in doua parti ca in figura
In jumatatea de sus a ecranului avem formularul unui document nou la cere se pot executa operatiile:
Selectie tip operatie. Tipuri prezentate anterior.

dupa selectarea tipului de operatie avem 3 variante:
a: Cu partener
-

SelecŃie partenet, cu adăugarea şi/sau modificarea datelor partenerului respectiv
Codul este generat automat de program
format din Luna.Anul.Nr Ordine Document

- Adăugare şi ştergere produse în/din document

- Numărul de document este completat manual
si reprezinta numarul de factura/aviz pentru receptii
de la furnizori sau se poate da un numar intern pentru
documente interne de exemplu chiar Codul
- Tipărire factură fiscală apasand butonul “Imprima”
- Modificare

b:Fara Partener
-

Codul este generat automat de program
format din Luna.Anul.Nr Ordine Document

- Adăugare şi ştergere produse în/din document
- Tipărire factură fiscală apasand butonul “Imprima”

- Modificare
c:Productie
Pentru a putea utiliza aceasta optiune trebuie ca produsele sa fie configurate in catalogul de productie

Produsele trebuie sa fie intoduse in prealabil in tabela de produse pentru ca sa apara in:

Pentru a configura un produs nou se selecteaza in casuta (vezi sageata de mai sus) produsul si se apasa
butonul “Produs Nou” apoi cu ajutorul butonului “Aduc Produs” se aduc in grila din dreapta produsele ce il
compun dupa care se salveaza cu ajutorul butonului “Salveaza”.
Revenind la preluarea unui document nou.
Atentie! Pentru a putea folosi aceasta optiune trabuie ca produsele ce compun produsul finit sa fie introduse in
prealabil cantitativ valoric.

Codul este generat automat de program
format din Luna.Anul.Nr Ordine Document

- Adăugare şi ştergere produse în/din document
- Tipărire factură fiscală apasand butonul “Imprima”

Selectia produsului prin dublu click pe grila

- Modificare
Dupa selectarea produsului din grila se introduce cantitatea ce se vrea introduce in productie.

- Adăugare şi ştergere produse în/din document
- Tipărire factură fiscală apasand butonul “Imprima”

- Modificare. Produsele configurate in prealabil pot fi modificate in cadrul operatiei de productie.

TIP DOCUMENTE PRELUCRARE:
Documentele ce se prelucreaza sunt definite la “Tipuri de Operatii Gestiune”.

si sunt:
 Intrare de la furnizori
 AVIZ (IN) EXPEDITIE
 AVIZ (OUT) EXPEDITIE
 Casare M Fix
 CONSUM TICHETE DE MASA
 DISP (IN) LIVRARE VM
 DISP (OUT) LIVRARE VM
 PRODUCTIE
 PRODUCTIE CONSUM
 PRODUCTIE PRODUSE
 PRODUCTIE DESCARC
 Intrare de la furnizori de imobilizari
 MARF. DETERIORATE, FARA GARANTIE
 PV ASAMBLARE
 PV ASAMBLARE F CLIENT
 STORNARE INTRARE
 TRANSFER MARFURI-MATERIALE
si multe altele ce se pot introduce/modifica si configura folosind butoanele
“Tip Nou” pentru introducere
“Editare Tip” pentru a modifica tipul existent

De exemplu pentru Intrare de la furnizori

Unde :
COD
Explicatie
Cu Plata/Incasare
Tip Document (E/I)

=Numar de ordine dat de program
=Text ce defineste operatia
=Se bifeaza daca se doreste ca documentul se plateste.
=EDaca documentul scoate produse din gestiune
IDaca documentul introduce produse din gestiune
Doc
=Prescurtare
Tip Listare
=se selecteaza formatul listarii
Cont corespondent =Contul asociat operatiei
Cont TVA
=Contul de TVA asociat (daca este cazul)
Tip Corespondenta = P=Fara Partener Operatie neinsotita de un partener
= F=Cu Partener Operatie insotita de un partener
= R=Fara Partener + Prod Operatie neinsotita de un partener pentru Productie
Nota Contabila
=Cod folosit pentru generarea notei contabile.
In mod prestabilit se foloseste 1002.

VALORI MATERIALE:
Consultare Valori Materiale, Factura,Prelucrare Documente (butonul “aduc produs”)

Aceasta este tabela cu toate produsele indiferent de tip in functie de gestiune gestiune in luna specificata.
Asupra produselor se pot opera modificari ,introduceri de alte produse, sterg produse, sau opera fise de magazie
pe orice perioada vezi butoanele din dreapta imaginii (ECRAN DE JOS).
Produsele pot fi de orice tip in functie de grupa de produse ce se stabileste anterior configurand orice tip de
grupa.

DECONTARI:

Plati
Pentru efectuarea unei plati se poate utiliza:
5.  Calea rapida apasand butonul de pe ecaranul frontal:

6.  Doc Vanzare
a.Decontari (Consultare Plati)
Cu aceasta optiune se pot Consulta (Vizualiza) documentele vanzare (Facturi/Bonuri) emise catre clienti ecranul fiind
separat in doua parti ca in figura:
Tip Plata
Data Document Numarul
Selectez document ce se Selectez Partener la care
Ex.CONTC=Casa Platii Ex:CHI,OP Doc
Suma
Plateste
se efectueaza Plata
CONTD=Furnizori
de Plata

Buton petru o plata noua. Buton petru reluare plata. Fitru Plati

Buton Imprimare

Buton Sterg Plata

Renuntare

Tipuri de Operatii Plati

Incasari
Pentru efectuarea unei incasari se poate utiliza:
7.  Calea rapida apasand butonul de pe ecaranul frontal:

8.  Doc Vanzare
a.Decontari (Consultare Incasari)

Cu aceasta optiune se pot Consulta (Vizualiza) documentele vanzare (Facturi/Bonuri) emise catre clienti ecranul
fiind separat in doua parti ca in figura:
Tip Plata
Data Document Numarul
Selectez document ce se Selectez Partener la care
Ex.CONTC=Clienti Incasarii Ex:CHI,OP Doc
Suma
Incaseaza
se efectueaza Incasarea
CONTD=Casa

de Incasat

Buton petru o incasare noua. Buton petru reluare incasare. Fitru incasari Buton Imprimare Buton Sterg incasare

Renuntare

Tipuri de operatii Incasari

