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Перфект Складово Стопанство е многофирмен модул от
софтуерната финансово-счетоводна система Перфект, предназначен за
управление и автоматизация на производствената и търговската дейност
на всяка фирма. Програмата следи стоковите наличности количествено и
стойностно. Перфект Складово Стопанство дава цялостна складовосчетоводна картина на състоянието на складовете, чрез подробни справки
и статистически отчети.
Перфект Складово стопанство поддържа множество ценови методи
за изписване от складовете. Осигурява се работа с различни видове цени
и валути, отстъпки и надценки. Поддържа се редакция и изтриване на
документи. Програмата може да използва общи номенклатури с Перфект
Счетоводство и Перфект Фактуриране, като автоматично прави връзка с
ПЕРФЕКТ Фактуриране за издаване на фактури, както и контира
издаедните документи към Перфект Счетоводство.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Бързо инсталиране и внедряване на софтуерното приложение във
фирми и организации
 Заема малко памет и работи бързо и на слаби компютри
 Стабилна работа в мрежа при използване на софтуерното приложение
от голям брой потребители (работни места)
 Позволява работа с неограничен брой фирми и складове, без
допълнително заплащане
 Позволява едновременната работа на голям брой потребители
(работни места) с единна база от данни - в една и съща фирма и склад
 Позволява едновременната работа на конкретен потребители (работно
место) в различни фирми и складове
 Ценови методи за изписване от складовете :
• Индивидуално по партиди
• По среднопретеглена стойност
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• По най-висока цена
• По най-ниска цена
• Първа входяща – първа изходяща цена
• Последно входяща – първа изходяща цена
 Удобен потребителски интерфейс, работата със софтуерното
приложение е максимално опростена и ясна - липсват преходи между
различни екрани, които могат да объркат потребителя

ВЪЗМОЖНОСТИ
 Количествено и стойностно следене на материални запаси
 Поддръжка на номер и дата на всяка партида при използване на
партиден метод за изписване от склад
 Поддръжка на различни видове цени (отстъпки, надценки, фиксирани,
въведени от потребителя)
 Указване на процент отстъпка и надценка за всеки ред или като цяло за
документ
 Указване на процент отстъпка и надценка за всеки контрагент
 Работа с произволен брой валути и преизчисляване на цени в лева
 Складови разписки, Експедиционни бележки, Приемо-предавателни
протоколи, Протокол за преоценка, Искане за материали, Заявки
 Спецификации, Автоматично лимитиране
 Изписване на материали по калкулации
 Настройка на значността на ед.количества, ед.цена, въвеждане на
валутни курсове
 Автоматизирано осчетоводяване към модул ПЕРФЕКТ Счетоводство с
изготвяне на справки за:
• направени контировки, с възможност за редакция и изтриване
• "Контировки по сметки" с прилагане на "Групиране по сметки",
"Групиране по нива", "Суми на синтетични сметки", "Суми на
сметки"
• "Разход материали" с прилагане по групиране по "Сметки",
групиране по "'Контрагенти", междини суми по "Сметки",
"Контрагенти" и "Поръчка номер
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 Автоматично издаване на фактура за продажба от модул ПЕРФЕКТ
Фактуриране, издаване на обща фактура от модул ПЕРФЕКТ
Фактуриране на базата на няколко продажби от ПЕРФЕКТ Складово
стопанство - с обобщаване на общите артикули от документите. Могат
да се използват няколко банкови сметки за фактурите.
 Автоматично издаване на експедиция на база заявка, както и издаване
на обща експедиция на база няколко заявки към контрагент.
 Пълен лог на извършени от всеки потребител действия по създаване,
редакция и изтриване на документи и номенклатури с прилагане на
допълнителни филтри. За всеки документ се записва име на
потребител и дата на последна промяна
 Възможност за задаване на специфични права за всеки потребител
 Възможност за приключване (олекотяване) на склад

СПРАВКИ
 Количествено и стойностно следене на материални запаси
 Информация в лева и валута за: покупки, продажби, наличности,
минимални количества, свръхзапаси в лева и валута за произволен
период от време
 Водене на картон за всеки артикул
 Водене на картон за всяка заявка
 Инвентаризационен опис
 Справка "Оборотна ведомост" (количествено и стойностно) по отчетна
стойност за всеки артикул
 Следене на разплащания с клиенти и доставчици, погасяване
задълженията на отделни вноски
 Ценови листи в лева и валута
 Справка "Финансов резултат" от дейността
 Справки "Топ-листа най-продавани артикули", "Топ-клиенти" и "Топдоставчици
 Справка "Дефицит по спецификации / калкулации" с отчитане на
"обобщена дефицитка"
 Справка "Дефицит по заявки" с отчитане на "обобщена дефицитка"
 Справка "Заявки" с отчитане на изпълнението им
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 Изготвяне на комплексни сумарни справки по критерии и по продуктов
"виртуален" код

ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, АРХИВИ
 Експорт на справки, документи и номенклатури към MS Excel; MS Word,
PDF, HTML.
 Системно архивиране на всички данни - запис на произволен носител
или компютър
 Фирмено и складово архивиране - запис на произволен носител или
компютър

