PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

SYSTEM EWIDENCJI MATERIAŁOWEJ
FIN-MAT
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
System Ewidencji Materiałowej FIN-MAT jest systemem realizującym podstawowe zadania
w zakresie prowadzenia ewidencji materiałowej w firmach o dowolnym profilu działalności
gospodarczej. Zadaniem systemu jest przyjąć materiał na stan magazynowy wcześniej, zdefiniowanym dokumentem przychodowym typu Pz a następnie wydać dokumentem typu Rw lub Wz.
System wyposażony jest w opcje dekretacji generowanych dokumentów, dlatego też
użytkownicy posiadający program finansowo-księgowy firmy FINUS (FIN-FK), mogą zestawiać
elektroniczne dekrety (pliki) do automatycznego zaksięgowani wszystkich operacji za wybrany
okres w systemie FIN-FK.
System SEM jest systemem wielostanowiskowym pracującym w środowisku Windows 98,
2000, NT z możliwością instalacji jako wersja jednostanowiskowa. System zawiera następujące
opcje:
• założenie bilansu otwarcia,
• definiowalne dokumenty magazynowe (nieograniczona ilość definicji dokumentów),
• wykorzystanie do 40 znaków alfanumerycznych w kodzie towaru (indeksu materiałowego),
• możliwość założenia 999 magazynów,
• ewidencja stanów i obrotów materiałowych,
• możliwość wystawiania dokumentów „niezbilansowanych”, nie zmieniających stanów mag.,
• analiza kosztów zużycia materiałów,
• ewidencja nieprawidłowych zapasów materiałów,
• inwentaryzacja okresowa materiałów,
• ewidencja obrotów bieżących,
• prowadzenie rejestru kontrahentów (może być powiązane z systemem FIN-FK),
• generowanie zestawień z ewidencji materiałowej w różnych przekrojach,
• możliwość przeglądania danych z lat ubiegłych,
• ewidencja i rozliczanie materiałów odbywa się według ceny rzeczywistej (ceny zakupu),
• możliwość ewidencji magazynowej według zasady FIFO,
• możliwość obsługi stanów ujemnych ( tylko na życzenie użytkownika),
• ewidencja i rejestracja obrotów na zlecenia ,**)
• pełna współpraca z systemem FIN-FK poprzez tabele dekretów dla każdej operacji
magazynowej i eksport danych do zaksięgowania w dowolnym czasie,
• różne poziomy uprawnień dostępu do danych/ funkcji systemu,
Dodatkowo system może być wyposażony w moduły podnoszące jego przydatność w firmach o
odmiennej specyfice działania:
• Moduł kodyfikacji, stwarzający możliwość ustalania i zarządzania strukturą kodu towaru,**)
• Moduł zleceń, stwarzający możliwość ewidencji i rejestracja obrotów na zlecenia, **)
• Moduł produkcyjny ustalanie wzorców rozchodów (receptur ), **) i planowanie produkcji **).
**) oznacza, że opcje jeszcze nie działają
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KONTROLA DOSTĘP UŻYTKOWNIKÓW
Wszystkie dane systemu są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych poprzez
szereg praw dostępu. Wejście do systemu możliwe jest tylko po podaniu identyfikatora i hasła
odpowiedniego dla konkretnego użytkownika. W przypadku niepoprawnego hasła użytkownik nie
będzie miał dostępu do systemu.
WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI
System FIN-MAT współpracuje z systemem finansowo-księgowym. Przewidziano dekretację w
dowolnych okresach.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE.
System charakteryzuje się prostotą obsługi, niewygórowanymi wymaganiami sprzętowymi oraz
przystępną ceną. Kupując nasz produkt otrzymacie Państwo CD-ROM z najnowszą wersją
programu, licencję użytkownika oraz czytelną instrukcję obsługi.
Wersja jednostanowiskowa:
Procesor Pentium 300MHz, Pamięć 64 MB
Karta graficzna 800x600 w 256 kolorach
Drukarka atramentowa lub laserowa A4
Wolne miejsce na twardym dysku 30MB na program + 100MB na bazę danych + wolne miejsce na
serwer w zależności od wersji, Mysz, Windows 95,98,2000,Millenium,NT
Server baz danych SQLBase
Wersja wielostanowiskowa
Serwer
Procesor Pentium 800MHz, Pamięć 128MB
Karta graficzna dowolna
Wolne miejsce na twardym dysku 100MB na bazę danych + wolne miejsce na serwer w zależności
od wersji, Windows 95,98,2000,Millenium,NT
Serwer bazy danych SQLBase
Stacja kliencka
Procesor Pentium 300 MHz, Pamięć 64 MB
Karta graficzna 800x600 w 256 kolorach
Drukarka atramentowa lub laserowa A4 lub drukarki sieciowe
Wolne miejsce na twardym dysku 30MB na program + wolne miejsce na klienta w zależności od
wersji, Myszka, Windows 95,98,2000,Millenium,NT
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