60-711 Poznań, ul. Strusia 10
tel./fax 61 623 24 95 / 61 865 40 10 / 61 866 65 12 / 61 622 93 63
www.tytan.poznan.pl email – tytan@tytan.poznan.pl

Firma Tytan Sp. z o.o. oferuje Państwu program Gospodarka Materiałowa (GOSMAT), do
prowadzenia bieżącej ewidencji ilościowo-wartościowej obrotów i stanów magazynowych

Gospodarka Materiałowa
Cel programu:
Prowadzenie bieżącej ewidencji ilościowo-wartościowej obrotów i stanów magazynowych na
poszczególnych kontach magazynowych, księgowych, zleceń. Program zapewnia wydrukowanie kompletu
poleceń księgowania, które księgowość materiałowa przekazuje co miesiąc do księgowości finansowej lub
elektroniczny eksport danych do modułu TYTAN SQL FK/RV

Funkcje programu:



obsługa wielu magazynów, łącznie z kartotekami archiwalnymi z lat minionych,
stosowanie na dokumentach obrotu ceny z ostatniego zakupu materiału, ceny średniej ważonej lub
ceny podanej przez operatora,
 w programie stosowane są następujące dokumenty obrotu:
PZ, WZ, RW, ZW, PR+, PR-, MM, STD,
 obliczanie ceny średniej ważonej materiału na podstawie aktualnej ilości i wartości z kartoteki stanów,
 przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji -arkusze spisowe, zestawienia, rozliczenia
 automatyczne uzgadnianie stanów z magazynem,
 tworzenie zbioru dekretów do programu finansowo-księgowego, polecenia księgowania - eksport
danych do modułu TYTAN SQL FK/RV,
 wielostanowiskowe wprowadzanie danych i obsługa,
 zgodność mechanizmów współpracy z programem MAGAZYN firmy Tytan Sp. z o.o.
 możliwość prowadzenia ewidencji wg dwóch indeksów – własnego i PKWiU.
 tworzenie w trybie automatu kopii zapasowej kartotek i dokumentów

Realizacja następujących zestawień w GOSMAT:








Aktualne stany magazynowe w podziale na konta magazynowe,
Stany magazynowe na początku aktualnego miesiąca,
Stany magazynowe na zadany dzień – również dla okresów zamkniętych i archiwalnych,
Wartość materiałów na poszczególnych kontach magazynowych,
Wartość dla indeksów, pogrupowanych wg zadanych kryteriów,
Wykaz materiałów nie wykazujących ruchu w okresie wskazanych przez użytkownika,
Wykaz materiałów o aktualnych stanach poniżej stanów minimalnych lub powyżej stanów
maksymalnych,
 Zestawienie dokumentów obrotu dla poszczególnych kont magazynowych i indeksów materiałowych
dla zadanego okresu z podaniem stanu początkowego, przychodów, rozchodów z podaniem typu i nr
dokumentu, stanu końcowego,
 Wartościowe zestawienie zakupu z danego miesiąca - zestawienie dla dokumentów PZ,
 Wartościowe zestawienie wydanych materiałów za pomocą dokumentów WZ z danego miesiąca,
 Wartościowe zestawienie zużycia materiałów za dany miesiąc - zestawienia dotyczą RW i ZW,
 Wartościowe zestawienie dokumentów obrotu PR+, PR-,
 Wykaz pozycji z dokumentów obrotu wg zadanych kryteriów. (okres, indeks, grupa, konto...)
 Dostępne są zestawienia z obrotów ilościowo-wartościowych i stanów z możliwością pogrupowania wg
dowolnej ilości znaków z indeksu i wydrukowania nazwy z kartoteki grup materiałowych.

Zachęcamy do kontaktu celem uzyskania bardziej
szczegółowych informacji

