Juhend komplekteerimiseks
(Aktiva Premium paketis)
1.

Komplektide sisestamine artikli kaardile:
- Enne komplektide sisestamist võiks lisada mõõtühikute teisendused programmi
menüüst: Seadistused > Üldised seadistused > Mõõtühikute teisendused. Näiteks ostate
toorainet põhimõõtühikus kg, aga komplektis (retseptis) soovite kasutada g.
- Kui soovite komplektides (retseptides) kasutada pooltooteid, et oleks lihtsam komplekte
koostada, siis lisage enne valmistoote komplekti sisestamist artiklite nimekirja
pooltooted. Näiteks pooltooteks võib olla pirukatainas ja valmistoodeteks „Lihapirukas“,
„Kapsapirukas“ jne, kus kasutatakse ühte ja sama pirukatainast.
Komplektid lisage artikli kaardil lingist „Komplekteerimine“. Komponentideks võite valida
nn pooltooteid (komplekte) kui ka tavalisi artikleid. Vajadusel valige komponendile
alternatiivne mõõtühik.
Artiklite nimekirja on lisatud veerg, kus on näha, millised artiklid on komplektid ja
millised mitte.

2.

Artiklitel, millele on lisatud komplektid (retseptid) kasuta järgmisi kontosid:
Müügikonto – „3000 – Kauba, teenuste müük“ või muu enda poolt lisatud müügitulu konto
Varude konto – muuda vaikimisi pakutav varude konto, peab olema „1330 – Valmistoodang“
Müüdud kauba ostuhind – muuda vaikimisi pakutav konto, peab olema „3910 – Valmis- ja
lõpetamata toodangu varude jääkide muutus“ või muu enda poolt lisatud konto samas
kasumiaruande plokis. Nt võib teha eraldi kontod „Müüdud valmistoodang omahinnas“ ja
„Arvele võetud valmistoodang omahinnas“
Valmistoodangu arvele võtmine - „3910 – Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide
muutus“ – pakutakse vaikimisi kontode seadistusest. St vaikimisi kontode seadistuses peab
olema väljale „Valmistoodangu arvele võtmine“ valitud konto „Valmis- ja lõp-ta toodangu
varude jääkide muutus“.
Valmistoodangu arvele võtmise kontot näidatakse artikli kaardil siis, kui oled artiklile lisanud
komplekteerimiseks vajalikud komponendid.
Tooraine artikli kaardil kasuta järgmisi kontosid:
Müügikonto – „3000 – Kauba, teenuste müük“ või muu enda poolt lisatud müügitulu konto
Varude konto – muuda vaikimisi pakutav varude konto, peab olema „1310 – Tooraine ja
materjal“
Müüdud kauba ostuhind - muuda vaikimisi pakutav konto, peab olema „4003 – Tooraine
kuluks“

3.

Komplektid võta arvele menüüst: Lao liikumised, dokumendi liik „Komplekteerimine“
- Vali dokumendi ridadele eelnevalt artiklite nimekirja lisatud komplektid.

-

-

-

4.

Automaatselt lisatakse ridadele ka komponendid, mis on määratud komplektides ja mis
kantakse dokumendi salvestamisel automaatselt laost kuluks. Kui komplektis on
kasutatud ka pooltooteid, siis tuuakse lao liikumise ridadele ka nende toodete
komponendid. Seega, komplekti arvele võtmisel kantakse laost kuluks alati nn „kõige
madalama tasemega“ komponendid, mis ise ei ole komplektid.
Pooltooteid st komplekte, mis sisalduvad mõne teise artikli komplektis lattu arvele võtta
ei saa, kuna pooltoote komponendid kantakse alati laost kuluks koos lõpliku toodangu
arvele võtmisega.
Vajadusel saad muuta komponentide koguseid ja lisada täiendavaid ridu (nö täiendada
retsepti). Artikli kaardil komplekti (retsepti) ei muudeta.
Kui mõnda komponenti või pooltoodet sellel korral komplektis ei kasutata, siis märgi
kogus 0-ks. Artikli kaardil määratud komponente lao liikumise ridadel kustutada ei saa.
Kui komplekti arvele võtmisel ei ole laos piisavalt komponendi koguseid, siis näitame
dokumendil kogust punasena. See on kasutajale lihtsalt märguandeks, kuid dokumenti
saab salvestada sellest hoolimata. Kui hiljem sisestada programmi puuduvad kogused,
siis lao omahinna ümberarvestamisel leitakse komplektile uus omahind.
Kui kasutaja muudab lao liikumises arvele võetava komplekti koguseid, siis arvutatakse
automaatselt ringi ka komponentide kogused. Kui aga kasutaja muudab ise käsitsi
komponentide koguseid (nt retsept on ajutiselt muudetud), siis pärast seda komplekti
koguseid muutes, arvestatakse komponentide kogused ümber vastavalt kasutaja poolt
muudetud kogustele, mitte artikli kaardil määratud komplekti järgi.

Komplektide müük
Müügiarvetel saate kasutada artikleid, millele on lisatud komplektid. Komplektide müümisel
kantakse komplektid automaatselt laost maha. Komplektis olevaid komponente laost maha
ei kanta. Pearaamatu kandes leitakse komplektile omahind ja koos müügitulu kannetega
koostatakse automaatselt ka komplekti laost mahakandmise kanne.

Mõõtühikute teisendused
Mõõtühikute teisendusi saab kasutada Merit Aktiva Premium paketis. Teisendused saate lisada
Seadistused > Üldised seadistused > Mõõtühikute teisendused.
Lisage teisenduste tabelisse mõõtühikutevahelised seosed:
Alternatiivne mõõtühik = kogus * põhimõõtühik. Põhimõõtühikuks loetaks artikli kaardile valitud
mõõtühikut.
Näiteks: kg = 1000 g; g = 0,001 kg; kast = 12 pdl; tonn = 1000 kg
Kui sisestate ostuarve nt alternatiivse mõõtühikuga, siis artiklile arvutatakse automaatselt laohind
põhimõõtühikus.
Selleks, et saaksite kaupu müüa mõlemas mõõtühikus (alternatiivsetes ja põhimõõtühikus),
soovitame sisestada müügihindade tabelisse müügihinnad mõlema mõõtühiku kohta (Seadistused >
Üldised seadistused > Müügihinnad ja allahindlused). Siis oskab programm pakkuda müügiarvele
automaatselt õiget hinda.

