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1. Gyártás  
 

 

Gyártás modul funkciói az Alkalmazások modulok -> Gyártás menüben érthetők el. A gyártás funkció 

licenc függő, csak ha ez a funkció licencelve van, akkor jelenik meg.  

1.1. Beállítások 

  

A gyártás beállításánál megadható a gyártás projekt számformátuma a gyártás során alapanyagok 

elérése során használt alapanyagok raktárát, a készáruraktárt, illetve a bizonylatok mozgásneme is itt 

állítható be.  

1.2. Gyártás Lista 
Ezen az ablakon lehet megtalálni a már létrehozott gyártásokat, innen meg lehet nyitni őket, illetve a 

nyomtatható is a gyártás. A listát a máshol megszokott módon tudjuk szűrni exportálni stb.  

 

 

  



 

1.3. Gyártás ablak 
 

Ezen az ablakon lehet rögzíteni, hogy egy gyártás során mely termékeket gyártjuk le, lehetőség van egy 

gyártás során akár csak egy terméket is gyártani, a lényeg, hogy a gyártás során elkészülő bizonylatok 

a gyártási projekt során készülő termékek teljes készletmozgását tartalmazzák.  

A gyártó raktárnál azt a raktárt kell megadnunk, ahonnan a rendszernek az alapanyagokat kell levennie, 

a készárú raktár pedig az, ahova az elkészülő terméket szeretnénk bevételezni, ezeket a beállításokból 

örököli az adott gyártásibizonylat de ha szeretnénk felülbírálhatjuk.  

A kötelező kiadó polc megadható de nem kötelező, amennyiben ez meg van adva csak az adott polc 

készletével dolgozik a rendszer  

 

A fejlécben meg kell adni a gyártás módját ez lehet: 

- Gyártás: Ilyenkor a rendszer a termék anyagszükségletnél megadott alkotók/alapanyagokat a 

megadott mennyiségben automatikusan beemeli a gyártás aktiválásakor az 

anyagszükségletbe.  

- Összekészítés/Összeállítás: Ilyenkor tipikusan egyedi összeállított pl.: egyedileg csomagolt 

csomagtermékeket állítunk össze, pl.: szezonális csomagajánlatok, amikor a készleten lévő 

megadott termékkategóriák termkeit felhasználva készítjük a csomagokat. 

A megjegyzés és a leírás tetszőleges értéket vehet fel, a gyártási bizonylaton ezek megjelennek, 

hivatkozás lehet pl.: megrendelés száma. Leírás tartalmazhat a gyártáshoz szükséges információkat.  



 

A fejléc rögzítése után a gyártott tétel fülön fel kell rögzíteni azokat a tételeket, amelyeket gyártani 

szeretnénk, megadható, hogy mely termékből mennyit szeretnénk gyártani. Rögzíthető a BÁR 

mezőben, hogy milyen beszerzési áron kerüljön a termék készletre. Ezt, ha nem adjuk meg a rendszer 

az alapanyagok árát figyelembevéve automatikusan állapítja meg.  

Összeállítás: 

Amennyiben összeállítást készítünk akkor az egyes tételek anyagigényét a gyorsgombsávon található  

gombra kattintva tudjuk összeválogatni. Amíg ez nincs elvégezve a 

termék pirossal jelenik meg a tétel listában. 

Aktiválás: 
A gyártás helyi menüjében a Gyártás aktiválásával tudjuk a gyártást aktiválni, ilyenkor a rendszer 

elvégez néhány ellenőrzést, kigyűjti az anyagigényeket stb.  

Anyagmozgatás: 
Amennyiben szükséges, lehetőség van a szükséges anyagigény mozgatást a gyártásban rögzíteni, pl.: 

alapanyag raktárból a megadott gyártás raktárba szállítást előírni. A mozgatni kívánt anyagok az 

anyagmozgatás fülön adhatók meg. Lehet őket rögzíteni manuálisan lehet importálni stb.  

Import esetén a rendszer az Excelben a cikkszam, mennyiseg, kod mezőket várja ahol a kod a kiadó 

raktár kódja. A mozgatás minden esetben a gyártó raktárba fog megtörténni.  

Ha rögzítettük a mozgatni kívánt anyagokat, akkor az átadási bizonylat a Gyártás helyi menüben az 

Anyagmozgatás indítása menüvel készíthető el.  

Anyag kiadás/felhasználás/gyártás 
Az anyagszükségleten mindig tudjuk ellenőrizni, hogy a gyártó raktár készlete lehetővé teszi-e az 

anyagkiadást:  

 

A gyártás helyi menüjében az Anyagigény kiadás elkészítése menüre kattintva indítható a gyártás, 

ekkor elkészül a kiadási bizonylat a teljes anyagigény alapján. Amennyiben a megadott raktárban nem 

áll rendelkezésre a kívánt anyagmennyiség a rendszer jelzi és megállítható a kiadás elkészítése.  



Gyártás lezárása, bevételezés 
Bevételezés, gyártás lezárás menüre kattintva elkészül a gyártott tételek bevételezése és a gyártás 

lezáródik.  

Készlet bizonylatok 
Az elkészülő bizonylatoknál választható, hogy lezáródjanak vagy még azt ellenőrizzük, esetleg 

kiegészítjük módosítjuk. pl.: szavatossági idő, LOT/batch/sarzs szám módosítás stb. Az elkészült 

bizonylatok munkalapszáma, minden tételnél tárolódik a táblázatban duplán kattintva megnyílnak az 

érintett bizonylatok.  

 


