דוח יתרת מלאי יומית ממוצעת

חשבשבת ERP

דוח יתרת מלאי יומית ממוצעת
דוח זה מחשב ומציג את יתרת המלאי היומית ,בממוצע ,לכל פריט.
דוח יתרת מלאי יומית ממוצעת הוא דוח מעדכן .בעת הפקת הדוח ניתן לבחור האם לשתול את
תוצאת הדוח באחד הסכומים הנוספים של כרטיס הפריט .בהמשך נתון זה יכול לשמש למטרת
חישובים נוספים .לדוגמה :חישוב עלות האחסנה של הפריט בתקופה נתונה ,או חישוב מספר
הפעמים שבהם המלאי "מתגלגל" (כלומר כמה פעמים בשנה המלאי נמכר).
עד כה כדי לחשב את המלאי הממוצע היו מתייחסים לכמה נקודות זמן שבהן יתרת המלאי הייתה
ידועה (לדוגמה ,מלאי בתחילת השנה ומלאי בסוף השנה) וחישוב הממוצע נערך על סמך יתרות
המלאי האלה .החישוב הזה מתעלם מהתנודתיות ביתרות המלאי ולכן אינו מדויק .הדוח הנוכחי פותר
את הבעיה הזו ומציג חישוב מדויק של המלאי הממוצע.
להפקת הדוח בוחרים בתפריט דוחות > דוחות מלאי > יתרת מלאי יומית ממוצעת.

כותרת :בסעיף זה בוחרים את כותרת הדוח.
היכן להדפיס? בסעיף זה קובעים להיכן תתבצע הפקת הדוח.
ברירת המחדל בדוח זה היא עדכון ללא הדפסה .כלומר ,הדוח יופק ללא הצגת הפלט
ויעודכן באחד הסכומים הנוספים בפריט.
ניתן להפיק תחילה את הדוח למסך או מדפסת ,לסרוק את הנתונים ולוודא שהנתונים תקינים
ולאחר מכן לבחור בעדכון סכום נוסף בפריט .לדוגמה :בפריט שיתרתו היומית הממוצעת
שלילית ,ניתן להפיק כרטסת ולבדוק מדוע היתרה שלילית ,האם לא הוזן מסמך רכש לפריט
וכד'.
חתך הפריטים:
בסעיף זה קובעים את חתך הפריטים עבורם יופק הדוח .ניתן להגביל את חתך הפריטים
באמצעות השדות הבאים :קוד מיון ,חתך ,ומפתח פריט.
פעיל/לא פעיל :בסעיף זה קובעים כיצד להתייחס לפריטים פעילים  /לא פעילים.
מחסן/סניף :בסעיפים אלו ניתן להגביל את חתך התנועות של הפריטים למספרי מחסנים
וסניפים מסוימים .לדוגמה :חישוב יתרה יומית ממוצעת של הפריטים במחסן  1בלבד.
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ת.רישום :בסעיף זה קובעים את התקופה עבורה תחושב היתרה היומית הממוצעת.
ברירת המחדל של הדוח היא טווח של שנה ,עד ליום הפקת הדוח .כלומר ,אם הדוח מופק
בתאריך  1/7/20אזי טווח תאריכי הרישום הוא.1/7/19-1/7/20 :
ניתן כמובן לשנות את החתך כרצונכם .החישוב מתייחס לתאריך הרישום ,תאריך הכניסה
והיציאה של הפריט למלאי ,בפועל.
עדכון שדה סכום נוסף בפריט:
מסמנים סעיף זה כדי לעדכן את תוצאת הדוח באחד הסכומים הנוספים של הפריט.
בצד שמאל של שדה זה מוצגת תיבת קומבו .כאשר מקליקים על תיבה זו מוצגת רשימת
הסכומים הנוספים בפריט .בוחרים מהרשימה את הסכום הנוסף הרצוי.

בדוגמה זו ,הגדרנו את סכום נוסף  3בפריט ,כיתרת מלאי יומית ממוצעת .אם ברצונכם לייעד
סכום נוסף מסוים למטרה זו ,ניתן להגדיר כותרת לשדה נוסף בפריט באופן הבא:
בוחרים בתפריט הגדרות > שמות לשדות > תאריכים ,סכומים ונתונים בפריטים –
בלשונית סכומים נוספים .קובעים את הכותרת בשורת הסכום הנוסף הרלוונטי.
דרך נוספת :במסך פריטים בוחרים בתפריט פעולות נוספות > תאריכים ,סכומים ונתונים
נוספים .בוחרים בכפתור הוספת/שינוי שמות שדות .בוחרים בלשונית סכומים .מעדכנים
את הכותרת הרצויה.
להצגת נתוני הדוח בוחרים בכפתור הפקה.
התוכנה תציג הודעה :חישוב מתבצע כעת ובסיום החישוב יוצגו נתוני הדוח.
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הדוח מציג את הפריטים כשהם ממוינים לפי קוד מיון ומיון משני לפי מפתח פריט.

