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I. Reguli generale
Deoarece sistemul este proiectat s func ioneze în timp real, iar de func ionarea normal a
acestuia depinde buna desf urare a activit tii, recomand m respectarea urm toarelor reguli:
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A. Reguli generale:
1.

Principiul respect rii dreptului de autor. Programul de aplica ie este licen iat pentru instalarea la un singur magazin.
Copierea, înstr inarea sau instalarea la un alt magazin se face numai cu acordul INFOCIB SOFT.
Totodat beneficiarul r spunde dac pe calculator este instalat soft nelicen iat. ∗.
Alimentarea echipamentelor ce fac parte din sistemul informatic trebuie f cut dintr-un circuit separat de ceilal i
consumatori i în special de vitrinele frigorifice i camerele de frig.
Alimentarea dintr-un circuit instabil are ca efect blocarea sistemului, situa ie în care firma INFOCIB SOFT este
exonerat de orice r spundere. În acest caz este indicat utilizarea stabilizatoarelor de tensiune.
Închiderea calculatorului sau resetarea lui cu programele de comunica ie i/sau gestiune active este INTERZIS .
Efectul este pierderea consisten ei fi ierelor i imposibilitatea relans rii aplica iilor.
Dac calculatorul, în timpul unei sesiuni de lucru, se blocheaz , este recomandat închiderea task-ului respectiv cu
CTRL+ALT+DEL i NU PRIN RESETARE CALCULATOR.
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B. Reguli privind activitatea de operare
5.

Repartizarea produselor pe raioane s ina seama de gruparea lor conform legisla iei (produse alcoolice, cafea, igari)
iar la inc rcarea acestor produse s se urmareasc în raioane are ca efect plata eronat a taxelor legale.
Obligativitatea verific rii, list rii i semn rii documentelor editate la calculator.
Obligativitatea trimiterii la cântar a pre urilor i produselor nou introduse.
Obligativitatea edit rii pre ului de raft pentru fiecare produs existent pe raft.
Modificarea pre ului de vânzare al unui produs înregistrat în calculator se face pe baza unui proces verbal primit de la
eful magazinului, la care se va atasa obligatoriu i lista modific rii de pre tip rit din calculator.
Introducerea de sc z minte pentru produse din calculator se face tot pe baza unui proces verbal primit de la eful
magazinului, la care se va ata a i lista din calculator.
Folosirea Modulului de Modificare a fi elor numai pentru modificarea informa iilor cuprinse în fi e, NU i pentru
vizualizarea con inutului acestora, lucru ce se realizeaza prin modulul de Vizualizare. ! Odata listat o FR, aceasta nu
mai poate fi modificat !
Ie irea din Modulul de Modificare se va face cu SALVARE indiferent dac s-a modificat sau nu fi a respectiv .
Folosirea tastei F1 pentru informarea pe câmpurile cod furnizor, bar_cod sau cod raion este indicat în orice modul al
aplica iei.
Salvarea vânz rilor zilnice se va efectua obligatoriu la închiderea magazinului sau ori de câte ori se listeaz o situa ie
cu vânzarile zilnice sau înaintea procedurii de “Preg tire deschidere case pentru o nou zi”.
Preg tirea sistemului pentru a doua zi se va efectua la sfâr itul zilei, dup salvarea vânzarilor zilnice si tip rirea
listelor de vânzare pentru ziua curent .
Instruc iuni legate de inventar – s se respecte întocmai procedura prezentat la modulul “INVENTAR”.Inventarul se
face pentru tot magazinul nu numai pentru un raion !
Nu se va lucra cu casa în regim de scolarizare ! Contravine legii.
Mufele casei de marcat pentru conexiunea cu calculatorul i cititorul de coduri de bare nu se scot din casa. Dac este
absolut necesar, acest lucru se va face numai cu casa închis .
În cazul în care în sistem sunt legate mai multe calculatoare:
- calculatorul pe care este instalat programul de comunica ie cu casele i cântarele se nume te SERVER i se
deschide primul.
- Calculatoarele celelalte pe care este instalat numai programul de gestiune se numesc WS (workstation) i se
deschid numai dup ce serverul este opera ional. Ele se cupleaz în re ea printr-o parol de acces în re ea.
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Dreptul de autor pentru produsele soft: Boomerang, CASHWEB sunt ale firmei INFOCIB SOFT.
Sistem de gestiune economicã
Pag. 4

Boomerang Ver 3.0

C. Reguli privind activitatea de codificare
20. Codurile cu care lucreaz sistemul sunt de trei feluri:
- coduri tip barcod în standard EAN-8, EAN-13 existente pe majoritatea produselor ambalate;
- coduri interne, generate de sistem (operator) care se folosesc pentru produsele care nu au barcod. Aceste
coduri se atribuie secven ial i se pun pe produse cu etichete distincte de cele cu pre ;
ă

Ń



Ń

II. Lucrul cu CASA DE MARCAT
1.

În regim normal (Vânzari):
vânzare: cantitate <x> cod <PLU>
retur:
<RETUR> cantitate <x> cod <PLU>

2.

Dac CASA nu afi eaz nimic i tastele nu r spund comenzilor se verific mai întâi alimentarea iar apoi tasta
CHEIE.

3.

Procedura “X” – citire a valorilor înregistrate pe cas ; “Z” – raportul zilnic al casei de marcat (vezi
PROCEDURA 2).

4.

Este interzis modificarea parametrilor casei de marcat în regim de programare.

5.

Regimul de scolarizare – folosit pentru scolarizarea casierelor sau la inventar; Intrare: raport “Z” apoi din
programare “9999”+TOTAL; Iesire: raport “Z” apoi “8888”+TOTAL.

6.

Prin Folosirea tastei SUBTOTAL pâna la încasarea banilor, concomitent cu tastarea pe cas a banilor
primi i de la client, se mai pot face RETUR-uri pentru produsele din bon. Restul ce trebuie dat clientului se
afl tastând suma primita si TOTAL. Tasta TOTAL închide bonul si nu se mai pot face retururi.
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7.

La apari ia mesajului ERR_BON sau ERR_JURN trebuie schimbat rola pentru bonul de client sau jurnalul
martor.

8.

Casiera are obliga ia s dea bonul clientului.

9.

Nu se lucreaz pe: CREDIT, DEPARTAMENT, CEC sau BON VALORIC, Extragere bani din casa,
Extragere valoare din memoria fiscal – SE CONTACTEAZ PRODUC TORUL.
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10. Se pot folosi op iuni de vânzare cu discount (pozitiv sau negativ) cu tasta <%>.
Ń

11. In cazul bloc rii casei contacta i produc torul, dup ce în prealabil a i verificat: Alimentarea, conexiuni la
calculator i cititor, existen a hârtiei la bon sau jurnal, ap sarea tastei CHEIE, r mânerea accidental (datorat
unei proceduri incomplete de citire a raporturilor pe casa - X,Z) în regim de lectur sau stergeri – nu s-a tastat
1+CHEIE sau total mai mic decât 0 în urma unui retur.
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III. Pornirea si oprirea sistemului
1. La pornirea sistemului
Programul de comunica ie porne te automat la deschiderea calculatorului i lansarea mediului
WIN 9x. În cazul în care exist o re ea de calculatoare, primul se porne te SERVER-ul.
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2. La închiderea sistemului
Aceasta procedur este obligatorie la închiderea magazinului.
ă

Pentru activitate NON-STOP se simuleaza închiderea la o anumita ora: 2345- - 015 sau dimineata în ziua urm toare.
ă

•
•
•
•
•
•
•
•

Raport “Z” la case (vezi PROC 2).
Inchidere program de comunicatie (vezi PROC 1)
Deschidere program de gestiune — Boomerang.
Salvare vânzari zilnice (PROC 4).
Liste vânzari – Din modulul de vânzari se listeaza vânzarea pe case si/sau raioane, care se
ataseaza Z-urilor de la case.
Pregatire deschidere case (PROC 5).
Se închide programul de gestiune.
Se închide sistemul WIN 9x cu START-SHUT DOWN-Shut down the computer.
Sistem de gestiune economicã
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Se închide calculatorul dup apari ia mesajului “It‘s safe now to turn off your computer”
ă

•

Ń

3. La întreruperea alimentarii sistemului
UPS-ul începe s avertizeze sonor lipsa tensiunii de alimentare. Din acest moment, în timpul cel mai
scurt trebuie s se închid sistemul în siguran (PROC 7). La revenirea tensiunii de alimentare se
reporne te sistemul.
ă
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OBS. Legisla ia româna prevede întocmirea unui jurnal de vânzari care s con in toate produsele vândute pe
perioada cât sistemul este întrerupt.
Ń

ă

Ń

ă

IV. Proceduri aferente utiliz rii sistemului
PROC 1 - Închidere program de comunica ie:
În mediul WINDOWS, în fereastra CONTROL CENTER se apas pe EXIT.
ă

Se renunta la iesirea
din program.

Se confirma închiderea
programului si casele
NU mai comunica cu
calculatorul.

PROC 2 – Raportul “Z” la case:
Ultima tranzac ie la casa se închide cu
Ń

+



i se asteapt tip rirea jurnalului
ă

ă

pentru confirmarea STERGERII FISCALE – se ini ializeaz casa cu 0
Ń

+

ă

pentru revenirea la regimul normal de vânzare.

PROC 3 – Lansare în execu ie a programului de Gestiune – Boomerang:
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•
•
•

Dublu-click cu mouse-ul pe icoana Boomerang
Se tasteaza numele utilizatorului si parola (parola se tasteaza cu caractere mici)
ENTER pe butonul OK

PROC 4 – Salvare vânzare zilnic :
În programul de gestiune:
Vânz ri
ă

Salvare vânzare zilnic

ă

PROC 5 – Preg tire deschidere case
Se execut cu programul de comunica ie închis i NUMAI dup executarea PROC 4.
Programul de gestiune trebuie închis în toate calculatoarele aflate în re ea.
ă

Ń



ă

Ń

În programul de Gestiune:
Vânz ri
ă

Preg tire deschidere case
ă

!

Aceasta procedur are ca efect arhivarea BAZEI DE DATE în directorul ARHIVE iar fi ierul
ă



STRANZ – de vânz ri zilnice este ini ializat cu 0. Acest lucru se poate verifica lansând programul de
comunica ie i activând op iunea “Vizualizare totaluri”.
ă

Ń



Ń

Ń

PROC 7 – Închidere sistem de calcul în caz de avarie.
•
•
•

Se închide programul de gestiune
Se închide programul de comunica ie
Se închide sistemul WINDOWS cu SHUT DOWN.

Sistem de gestiune economicã
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V. MODULELE APLICA IEI
Produsul informatic BOOMERANG, realizat de firma INFOCIB SOFT, este
destinat gestion rii i administr rii rulajului de marf al unui magazin tip supermarket,
contribuind la rezolvarea problemelor comerciale i financiare ale acestuia. Abordând
într-o manier general problemele de aprovizionare, gestiune de stocuri, vânzare de
produse, inventar, acest sistem informatic se adreseaz în egal m sur magazinelor
mari cât i celor mici, sau agen ilor economici cu o dinamic mare a activit ii.
Sistemul este realizat in Visual Studio, folosind VisualFoxPro 6.0 pentru
comunica ia cu case de marcat i poate func iona i în re ele de tip Windows 9x (NT).
Modul de utilizare al produsului este în timp real, documentele fiind introduse o
singur dat în momentul recep ion rii respectând fluxul informa ional normal, iar
informa iile pot fi consultate în orice moment pentru a determina situa ia real a
activit ii. Sistemul informatic este compus din module specializate instalate în
conformitate cu necesit ile beneficiarului.
Boomerang standard cuprinde modulele Rulaj marf , Produse, Vânz ri, Jurnale i
Inventar.
La Boomerangul standard se pot ad uga alte module cum ar fi:
- Cântare;
- Etichete barcod;
- Decontare cu Furnizorii;
- Carduri;
- Facturare.
Fiecare dintre modulele componente (fig.1) rezolv probleme specifice, i anume:

Fig.1 – Meniul principal
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M1 Modulul RULAJ MARF

Fig.2 – Rulaj marfă
Modulul Rulaj Marf (fig.2) – are urm toarele componente:
1.- Rulaj marf FR, RET — pentru introducerea facturilor de intrare i de retur;
2.- Not transfer — introducere note de transfer intern i extern;
3.- Nomenclatoare — introducere furnizori, gestiuni i modificare date generale pentru
produse
4.- Sc z minte — pentru operare sc z minte;
5.- Modific ri pre — modificarea pre ului de vânzare al unui produs i modificare de tva;
6.- Centralizaroare — liste pentu manageri i pentru contabilitate;
7.- Etichete — pentru etichetele de afi are pre pe raft;
8.- Liste — listarea tuturor documentelor.
ă

ă



ă



ă



ă

ă

ă

ă



ă

Ń

Ń





Ń

Sistem de gestiune economicã

Pag. 9

Boomerang Ver 3.0

1.- Rulaj marf
ă

Fig.2 – Rulaj marfă FR,RET
Fise Recep ie (FR) – Ad ugare
Ń

ă

In modulul Rulaj Marf FR,RET, se intr pe Ad ugare i se introduc datele din antetul FR (nr.
i data), apoi datele din antetul facturii (cod furnizor – selec ie cu F1 pentru introducere din baza de
date sau ad ugare furnizor nou), num rul i data facturii.
ă

ă



ă
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Prin
<OK> se ajunge la introducerea produselor din factur pozi ie cu pozi ie (fig.3). Se
introduc:
Codul produsului (cu cititorul de bar_cod sau prin selec ie cu F1 din baza de date, sau prin click cu
butonul din dreapta al mouse-ului);
Raionul din care face parte produsul (selec ie cu F1);
Stocul produsului in timp real;
Denumirea produsului (pentru produse noi);
Denumirea produsului prescurtat pentru etichete;
Cantitatea livrat /receptionat ;
Pretul de livrare fara TVA (selectie F1 pentru DISCOUNT in %); Daca produsul are TVA se scrie “Y”
si cota respectiva (“N” inseamna TVA=0);
Pretul de vanzare (cu F1 se modifica procentul de adaos comercial);
Discount si Pret vanzare cu Discount pentru clientii posesori de carduri de fidelitate.
ă
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Ń
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ă
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Fig.3 – Introducere fisa de receptie
Apoi se selecteaza unul din urmatoarele butoane:
CONT – pentru salvare pozitie curenta si introducerea unui alt produs din factura;
SALV – salvare pozitie introdusa si terminare, urmand salvarea intregii FR;
RENUNT – renuntare la pozitia curenta si salvare fisa.

Fise Retur (RET) – Adaugare
Datele se introduc la fel ca la FR, dar fara pret de vanzare si respeciv pret de vanzare cu
discount (fig.4).

Fig.3 – Introducere factura retur
Sistem de gestiune economicã
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Modificari, vizualizari sau stergeri ale fiselor introduse
Atat pentru fise de receptie cat si pentru fisele de retur modificarile, vizualizarile cat si
stergerile functioneaza dupa aceleasi principii.
Modifcarea unei fise de receptie(FR)
Pentru a modifica o fisa introdusa anterior, se selecteaza optiunea MODIFICARE din meniul
aferent documentului de modificat (FR, RET), se introduce numarul fisei de modificat sau seselecteaza
cu dulu click fis ape care dorim sa o modificam, se ajunge la pozitia din fisa care trebuie modificata;
aceasta se selecteaza cu ENTER, se fac modificarile necesare, apoi se salveaza fisa respectiva –
(fig.4).
O fisa listata nu mai poate fi modificata !
Pentru a sterge o înregistrare cuprinsa într-o fisa, se pozitioneaza cursorul pe acea înregistrare
si se apasa DELETE
Deasemenea se pot modifica si datele generale ale unei fise (data, numar de factura, furnizorul)
prin selectarea butonului <Modif. Date Gen.>, dua ce s-a intrat pe unul din produsele din fisa.

!

Fig.4 – Modificare fisa de receptie
Modifcarea unei fise de retur(RET)
Pentru a modifica o fisa introdusa anterior, se selecteaza optiunea MODIFICARE din meniul
aferent documentului de modificat (FR, RET), se seselecteaza cu dublu click fisa pe care dorim sa o
modificam, se ajunge la pozitia din fisa care trebuie modificata; aceasta se selecteaza cu ENTER, se
fac modificarile necesare, apoi se salveaza fisa respectiva – (fig.4).
Pentru a sterge o înregistrare cuprinsa într-o fisa, se pozitioneaza cursorul pe acea înregistrare
si se apasa DELETE
Deasemenea se pot modifica si datele generale ale unei fise (data, numar de factura, furnizorul)
prin selectarea butonului <Modif. Date Gen.>, dua ce s-a intrat pe unul din produsele din fisa.

Pag. 12
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Fig.5 – Modificare fisa de retur
Vizualizare unei fise de receptie(FR) sau a unui retur(RET)
Pentru a vizualiza fisele introduse, se selecteaza optiunea VIZUALIZARE din meniul aferent
documentului de vizualizat (FR, RET), iar din lista din partea stanga a ecranului, ordonata dupa data
documentului, se selecteaza cu ENTER sau dublu click numarul fisei care se doreste a fi vizualizata;
in partea e jos a ecranului apar detaliile din fisa respectiva – (fig.6 si 7).

Fig.6 – Vizalizare fisa de receptie

Fig.7 – Vizualizare fisa de retur

Sistem de gestiune economicã
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Stergerea unei fise de receptie(FR) sau a unui retur(RET)
Pentru a sterge o fisa introdusa, se selecteaza optiunea STERGERE din meniul aferent
documentului de sters (FR, RET), se introduce numarul fisei ce se doreste a fi stearsa, se valideaza cu
dublu click pe lista de fise, pe ecran apare continutul fisei, iar apoi daca se doreste stergerea se
selecteaza butonul STERG, daca nu se doreste stegere se iese prion apasare butoului – EXIT, fisa
nefiind stearsa (fig.8).

FFiigg..88 –– S
Stteeggeerreeaa uunneeii ffiissee ddee rreecceeppttiiee

FFiigg..99 –– S
Stteeggeerreeaa uunneeii ffiissee ddee rreettuurr
Listarea unei fise de receptie(FR) sau a unui retur(RET)
Pentru a lista o fisa introdusa anterior, se selecteaza optiunea LISTARE din meniul aferent
documentului de listat (FR, RET), se introduce numarul listei ce se doreste a fi listata (sau se
selecteaza sin lista), iar apoi se alege modul de vizualizare a listei: <LISTARE> - la imprimanta,
<VIZUALIZARE> - pe ecran. Prin selectarea butonului <EXIT> - se renunta la listare.

FFiigg..1100 –– LLiissttaarraa//V
Viizzuuaalliizzaarreeaa uunneeii FFRR
Pag. 14
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FFiigg..1111 –– LLiissttaarraa//V
Viizzuuaalliizzaarreeaa uunnuuii RREET
T

Fata de listarea unei fise de retur la fisele de receptie avem posibilittea sa listam in mai
multe formate : economic in format portret si landscape sau intr-un format tipizat.

2.-Note de transfer

FFiigg..1111 –– N
Noottaa T
Trraannssffeerr
Notele de transfer (NTI, NTE) sunt note interne de reglare sau de intrare/iesire intre
punctele de lucru ale unei societati, astfel: prin NTI marfa intra in gestiune (vine de la un alt punct de
lucru) si prin NTE marfa iese din gestiune ( pleaca la un alt punct de lucru). NTI ca si NTE se opereaza
afel ca si FR, respectiv RET.

3.- Nomenclatoare

FFiigg..1122 –– N
Noom
meennccllaattooaarree

La nomenclatoarele de furnizori si de gestiuni se poate ajunge si direct din fise, apasand
tasta ajutatoare F1 pe campul de selectie furnizor respective raion.
In nomenclatorul de produse se pot modifica datele generale ale unui produs (denumire,
raion) cat si barcodul acestuia.
Sistem de gestiune economicã
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4.- Scazaminte (SCZ)

FFiigg..1133 –– S
Sccaazzaam
miinnttee\\A
Accttuuaalliizzaarree
In modulul Rulaj Marfa se intr pe Sc z minte\Actualizare i se selecteaz tipul de sc z mânt
(S=sc z minte; X=consum intern; P=protocol) în antetul SCZ, apoi prin <OK> se ajunge la
introducerea produselor a c ror cantitate se regleaz . Se introduc:
Codul produsului (selectie rapidî cu F1);
Cantitatea necesar a fi sc zut , ATEN IE f r semnul minus “-”. Un sc z mânt cu semnul “-” la
cantitate este de fapt un plus (o ad ugare in stoc).
ă

ă



ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ł

ă

ă

Apoi se selecteaza unul din urmatoarele butoane:
CONT – pentru introducerea unui alt produs;
SALV – salvare pozitie introdusa si terminare, urmand salvarea intregii fise de scazamant;
EXIT – renuntare la pozitia curenta / iesire.

5.- Modificari ( pret, tva)

FFiigg..1144 –– M
Mooddiiffiiccaarree pprreett,, ttvvaa

Pag. 16
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FFiigg..1155 –– M
Mooddiiffiiccaarree pprreett
Modificarea pretului de vanzare al unui produs inregistrat in calculator se face pe baza unui
proces verbal primit de la seful magazinului, la care se va atasa si lista modificarii de pret din
calculator.
Se selecteaza din meniul principal Rulaj Marfa\Modificari Pret\Actualizare, se accepta datele din
antetul fisei de modificare de pret – nr si data fisei, apoi prin apasarea butonilui OK, se trece la
selectarea codului produsului (selectie rapida cu F1),
Pe ecran sunt afisate datele caracteristice produsului, si se actualizeaza NUMAI pretul de
vanzare (fig.15).
Apoi se selecteaza unul din urmatoarele butoane:
CONT – pentru introducerea unui alt produs;
SALV – salvare pozitie introdusa si terminare, urmand salvarea intregii fise de modificare pret;
EXIT – renuntare la pozitia curenta / iesire.

FFiigg..1166 –– M
Mooddiiffiiccaarree ttvvaa

Este la fel ca si la modificarea pretului de vanzare al unui produs numai ca este activa doar cota
de tva care poate fi modificata.
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6.- Centralizatoare

FFiigg..1177 –– CCeennttrraalliizzaattooaarree
1. Fise de receptie – listeaza fisele de receptie pe perioada selectata de utilizator ;
2. Note de transfer intern – listeaza notele de transfer intern pe o perioada selectata ;
3. Note de transfer extern – listeaza notele de transfer extern pe o perioada selectata ;
4. Fise de retur – listeaza fisele de retur pe o perioada selectata ;
5. Fise de scazamant – listeaza fisele de scazamant pe o perioada selectata si pe tip de scazamant ;
6. Scazaminte – listeaza scazamintele de pe o perioada selectata ;
7. Balanta produse la data curenta/raioane – listeaza stocul la data curenta pe raioane ;
8. Balanta produse la data curenta/furnizori – listeaza stocul la data curenta pe furnizori ;
9. Miscare marfa pe raioane (o perioada) – listeaza miscarea marfii pe raioane ;
10. Miscare marfa pe furnizori (o perioada) – listeaza miscarea marfii pe furnizori ;
11. Centralizator modificari pret – listeaza modificarile de pret ale unui produs ;
12. Modificari pret – listeaza modificarile de pret din fise de modificare pret pe o perioada
selectata;
13. Modificari pret din fisa de receptie – listeaza modificarile de pret din fisele de receptie pe
perioada selectata ;
14. Discount / Furnizor / Facturi – listeaza discountul acordat de furnizor pe fiecare factura ;
15. Discount / Furnizor / Sintetic – listeaza cumulat discountul acordat de furnizori pe o perioada
selectata ;
16. Descarcare gestiune – listeaza produsele care au fost vandute (si care s-au scazut din gestiune)
17. Istoric intrare marfa un produs – listeaza istoricul intrarii unui produs in gestiune pe o
perioada selectata ;
18. Istoric modificari pret un produs – listeaza toate modificarile de pret ale unui produs pe
perioada selectata de catre utilizator.
19. Liste produse nevandute o perioada – listeaza produsele care nu au avut miscare la vanzare pe
perioada selectata ;
20. Vizualizare facturi – sintetic si analitic – listeaza facturile intrate pe furnizor si pe perioada
selectata ;
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7.- Etichete de raft

Exemplu:

FFiigg..1188 –– EEttiicchheettee RRaafftt
Se pot lista din diferite categorii etichete de raft de diverse marimi. In afara pachetului standar
exista modulul de listare etichete bar cod pentru produsele care nu au bar_cod sau pentru produsele
ale caror etichete de cod de bare sunt deteriorate.

FFiigg..1199 –– EEttiicchheettee bbaarrccoodd

Se pot lista pe o imprimanta speciala etichetele de cod de bare dupa ce s-a selectat codul de
bare (cu tasta ajutatoare F1) si s-a trecut si numarul de etichete dorit.
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8.- Liste

FFiigg..2200 –– LLiissttee
Dupa cum ii spune si numele, aceasta componenta strange la un loc toate listele documentelor
care pot fi facute in programul de gestiune.

M2 Modulul PRODUSE

FFiigg..2211 –– PPrroodduussee
Modulul Produse are urmatoare componente (fig.21) :
1. Cautare produse
2. Urmarire produse
3. Produse in general
4. Lista produse nevandute pe o perioada
5. Etichete produse
6. Lista cod intern
7. Lista cod cantar
8. Fisa Produs
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9. Lista stocuri
10. Lista stocuri negative
11. Lista stocuri de siguranta
12. Setare stoc de siguranta
13. Efectuare comanda
14. Lista / grupa de produse
15. Lista / furnizori
16. Lista stocuri la data
17. Refacere stoc
18. Sold magazin

Cautare Produse

FFiigg..2222 –– CCaauuttaarree PPrroodduussee

In aceasta componenta a programului de gestiune se poate selecta un produs, urmarind intregul
sau istoric. Se pot face, de asemenea, si alte selectii(filtre) : pe raion, furnizor, denumire si pret.
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Lista stocuri

FFiigg..2233 –– LLiissttaa S
Sttooccuurrii PPrroodduussee
Aceata componenta face posibila listarea stocului in general la ultimul pret de vanzare si a
stocurilor la zi pe raion, furnizor cu posibilitatea afisarii sau nu a produselor cu stoc 0.
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M3 Modulul Vanzare

FFiigg..2244 –– V
Vaannzzaarrii

1.
2.
3.
4.
5.

Modulul Vanzari are urmatoarele componente (fig. 24) :
Salvare vanzare zilnica – procedura care se poate efectua de cat mai multe ori in decursul
zile (recomandat) ;
Pregatire deschidere case – aceasta procedura pregateste bazele pentru o noua zi de munca.
Vanzarile sunt initializate ;
Incarcare vanzari manual – procedura prin care pot fi efectuate vanzari manual pe
calculator ;
Liste vanzari pe casa
Liste vanzari pe facturi

Liste vanzari pe casa

FFiigg..2255 –– LLiissttee V
Vaannzzaarrii
Se pot lista vanzarile dupa diferite selectii ordonate dupa selectia principala. De exemplu in
selectia “CASE” se poate lista atat borderoul de vanzare zilnica cat si vanzarile in format analitic, etc.
Sistem de gestiune economicã
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Componenta Liste vanzari pe facturi este similara cu componenta pe case, numai ca se tine cont
de vanzarile efectuate prin modulul de facturare.

M4 Modulul Jurnale

FFiigg..2266 –– J
Juurrnnaallee
Prin lansarea modulului “JURNALE”, se poate selecta Jurnal de Cump r ri sau Jurnal de
Vanz ri ca op iune, apoi se introduce perioada dorit pentru LISTARE sau Vizionarea jurnalului în
întregime.
ă

ă

ă

ă
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M5 Modulul Inventar

FFiigg..2277 –– IInnvveennttaarr
Modulul INVENTAR (fig.12) – are urmatoarele componente:
1. Prin Casa – Permite evidenta si actualizarea nomenclatoarelor de furnizori si de gestiuni;
2. Actualizare – Contine procedura de actualizare si recalcul inventar;
3. Listari Inventar – Permite vizualizarea/printarea listelor obtinute în urma efectuarii
inventarului.
Ca o prestare de servicii firma INFOCIB SOFT poate efectua în locul dumneavoastra inventarul rapid,
cu ajutorul unui calculator portabil, direct la raioane, iar datele colectate vor fi apoi utilizate pentru actualizarea
inventarului din calculatorul principal (server). Pentru detalii suplimentare, va rugam sa contactati firma
producatoare a pachetului BOOMERANG.

!

Aceasta procedura se poate efectua numai pentru întregul magazin, nu numai pentru un raion
sau mai multe !
Deasemenea CASA DE MARCAT trebuie folosita în regim de scolarizare – altfel toate
produsele trecute la inventar vor fi înregistrate ca vânzari fiscale pe casa !!! (Procedura de trecere în
regim de scolarizare a casei de marcat este descrisa la CAP.II pct.5).
Pentru a se lansa modulul de efectuare a inventarului, înainte de a se intra în programul de
gestiune Boomerang, trebuie deschis (lansat) programul de comunicatie cu casa de marcat
CASHWEB.
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FFiigg..2288 –– IInnvveennttaarr ccuu ccaasseellee ddee m
maarrccaatt
Lansarea procedurii de inventar, înseamna efectuarea urmatorilor pasi:
1.- Salvarea eventualelor vânzari existente.
2. - Initializarea cantitatilor din nomenclatorul de produse.
3.- Efectuarea propriu-zisa a inventarului.

FFiigg..2299 –– T
Teerrm
miinnaarree IInnvveennttaarr
La acest pas se poate începe introducerea prin casa de marcat a produselor existente la inventar,
dupa regula ‘cantitate X cod_produs’. Pe ecranul calculatorului apare o fereastra unde, dupa
terminarea introducerii tuturor produselor se selecteaza <OK>(fig.29) , se introduce parola si
se selecteaza optiunea <Teminare Inventar>
4., 5., 6. – Acesti pasi actualizeaza cantitatile din stoc pe baza efectuarii inventarului.
7. – Listarea situatiilor gasite la inventar în ordine alfabetica.(fig.30)
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FFiigg..3300 –– LLiissttee iinnvveennttaarr

<Recalcul Inventar> Aceasta procedura actualizeaza stocurile produselor conform ultimului
inventar sau conform ultimelor actualizari.
Recalculul trebuie lansat dupa efectuarea unor actualizari în ceea ce priveste unele înregistrari de la inventar
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