გაყიდვა
გაყიდვებში რეგისტრირდება საქონლის, მომსახურების ან სხვა აქტივების რეალიზაციის
ოპერაციები.
შესყიდვის შექმნის რამდენიმე ვარიანტი არსებობს:
•
•
•
•

დოკუმენტის შექმნა ხელით
ფაილიდან ჩატვირთვით
სასაქონლო ზედნადებიდან შევსება
ანგარიშ-ფაქტურიდან შევსება

რეალიზაციის შექმნა
•
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ გაყიდვების ქვესისტემა
გაყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „რეალიზაცია“
დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს
აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით

•
•

აირჩიეთ მყიდველი
აირჩიეთ ანგარიშსწორების ვალუტა. მყიდველის არჩევის შემდეგ ველი ავტომატურად
ივსება მყიდველის ბარათზე მითითებული „ვალუტის“ მნიშვნელობის შესაბამისად.
ასევე ავტომატურად ივსება ველი „ვალუტის კურსი“ არჩეული ვალუტისა და
დოკუმენტის თარიღის მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც
ვალუტის, ისე მისი კურსის ცვლილება.

ანგარიშსწორების ანგარიშები

მყიდველის არჩევისას ივსება ანგარიშსწორების და დღგ-ის ანგარიშები მყიდველის ბარათზე
მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით (როგორ ავაწყო მყიდველის აღრიცხვის ანგარიშები).

გადასახადები
გაყიდვის ოპერაციასთან დაკავშირებული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის დათვალიერება
და ცვლილება შესაძლებელია „გადასახადების“ ლინკზე დაჭერით. ლინკის დასახელება
ავტომატურად ფორმირდება გადასახადების პარამეტრების მიხედვით. აღნიშნული ველები
ავტომატურად ივსება არჩეული მყიდველის და ოპერაციის ტიპის მიხედვით.

ცხრილის შევსება
იმისდა მიხედვით თუ რა არის რეალიზაციის ობიექტი (საქონელი, მომსახურება თუ რაიმე სხვა
აქტივი), უნდა შეივსოს „ნომენკლატურის“ ან „სხვა აქტივების და მომსახურების“ ჩანართი.
„ნომენკლატურის“ ჩანართი გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ ხდება საქონლის ან ისეთი
მომსახურების რეალიზაცია, რომლის გაყიდვა რეგულარულია და შემოსავლისა და დღგ-ის
ანგარიშები წინასწარგანსაზღვრულია. ნომენკლატურის ჩანართის შევსება შესაძლებელია
„შერჩევა“ ღილაკით (როგორ შევარჩიო ნომენკლატურა).
ნომენკლატურის ჩანართის შევსება
ველი
ნომენკლატურა
რაოდენობა
ფასი
დღგ-ის განაკვეთი
თანხა

თანხა დღგ-ის ჩათვლით

აღწერა
გაყიდვის ობიექტი (საქონელი ან მომსახურება) აირჩევა
ნომენკლატურის ცნობარიდან.
გასაყიდი რაოდენობა
ფასი, შეივსება დოკუმენტში მითითებული ფასის ტიპის მიხედვით,
თუ ფასი დადგენილია.
ავტომატურად ივსება ნომენკლატურაზე განსაზღვრული
მნიშვნელობით: „ჩვეულებრივი“, „ნულოვანი“ ან „არ იბეგრება“.
გაიანგარიშება ფასისა და რაოდენობის ნამრავლით

სრული თანხა დღგ-ის ჩათვლით.
თუ გადასახადების ფანჯარაში მონიშნულია ალამი „ფასი შეიცავს
დღგ“-ს იგივეა რაც თანხა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიემატება დღგ.

სხვა აქტივების და მომსახურების ჩანართის შევსება
„სხვა აქტივების და მომსახურების“ ჩანართი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ ხდება
სხვადასხვა ტიპის მომსახურებისა ან გრძელვადიანი აქტივის რეალიზაცია.

სხვა აქტივების და მომსახურების ჩანართის შევსება:
ველი
შინაარსი
თანხა

დღგ-ის განაკვეთი
დღგ-ის თანხა
თანხა დღგ-ის ჩათვლით

დღგ-ის ანგარიში
შემოსავლების ანგარიში

აღწერა
ტექსტური ველი, სადაც მომხმარებელი მიუთითებს გაწეული
მომსახურების ან გაყიდული აქტივის შინაარსს
თუ გადასახადების ფანჯარაში მონიშნულია ალამი „ფასი შეიცავს
დღგ“-ს უნდა მოხდეს დღგ-ის ჩათვლით თანხის მითითება, ხოლო თუ
ალამი გამორთულია დღგ-ის გარეშე თანხა.
„ჩვეულებრივი“, „ნულოვანი“ ან „არ იბეგრება“ მნიშვნელობებიდან
ერთ-ერთი
გაიანგარიშება თანხისა და დღგ-ის განაკვეთის მიხედვით.
გაანგარიშების წესი დამოკიდებულია ალამზე „ფასი შეიცავს დღგ“-ს.
სრული თანხა დღგ-ის ჩათვლით.
თუ გადასახადების ფანჯარაში მონიშნულია ალამი „ფასი შეიცავს
დღგ“-ს იგივეა რაც თანხა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიემატება დღგ.
ანგარიში, სადაც აისახება დარიცხული დღგ
ანგარიში, სადაც აისახება მიღებული შემოსავალი

„გატარება“ ან „გატარება და დახურვა“ ღილაკზე დაჭერით ხდება ოპერაციის დაფიქსირება და
შესაბამისი ბუღალტრული გატარების ასახვა.
დოკუმენტის ბუღალტრული გატარებების დათვალიერება შესაძლებელია „Dr/Cr” ღილაკზე
დაჭერით.

როგორ დავაფიქსირო ფასდაკლება რეალიზაციაში
გაყიდვის დოკუმენტებში შესაძლებელია ფასდაკლების დაყენება მექანიკურად მომხმარებლის
მიერ. ამისათვის უნდა მოხდეს „მექანიკური ფასდაკლების გამოყენება“ ფუნქციონალური
ოფციის ჩართვა.
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ ადმინისტრირების ქვესისტემა
აღრიცხვის აწყობების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „გაყიდვები“
მონიშნეთ ალამი „მექანიკური ფასდაკლების გამოყენება“

ფუნქციონალური ოფციის ჩართვის შემდეგ რეალიზაციის დოკუმენტის ცხრილურ ნაწილში
გაჩნდება ველები „ფასდაკლება %“ და „ფასი ფასდაკლებით“

ფასდაკლების მნიშვნელობის თანხა გამოითვლება ფასდაკლებული ფასისა და რაოდენობის
ნამრავლით, შესაბამისად დღგ-ისა და დღგ-ის გარეშე თანხაშიც მოხდება ფასდაკლების
გათვასლიწინება.

რეალიზაცია კომპენსაციის გარეშე
•
•
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ გაყიდვების ქვესისტემა
გაყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „რეალიზაცია“
დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს (როგორ გავაფორმო რეალიზაცია)
აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი „რეალიზაცია კომპენსაციის გარეშე“
აირჩიეთ მყიდველი. მყიდველის (მყიდველის ხელშეკრულების)
არჩევისას
ავტომატურად ივსება ანგარიშსწორების ანგარიშები მყიდველის ხელშეკრულების
პირობაში მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით (როგორ ავაწყო მყიდველის
აღრიცხვის ანგარიშები).

•

შეავსეთ ცხრილი მისაწოდებელი საქონლით ან მომსახურებით, რომლის მიწოდებაც
ხდება უსასყიდლოდ
დააჭირეთ „გატარება“ ან „გატარება და დახურვა“ ღილაკს.

•

გადასახადები
კომპენსაციის გარეშე მიწოდება იბეგრება დღგ-ით, აღნიშნული ოპერაცია დარიცხული დღგ-ის
ანალიზში აისახება „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“ მუხლის ქვეშ.

კომპენსაციის გარეშე რეალიზაციასთან დაკავშირებული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის
დათვალიერება და ცვლილება შესაძლებელია „გადასახადების“ ლინკზე დაჭერით. გახსნილ
გადასახადების ფორმაზე ავტომატურად მონიშნულია ალამი „იბეგრება მოგების გადასახადით“
და დაბეგვრის ობიექტი „საქონლის/მომსახურების უსასყიდლო მიწოდება“:

მოგების გადასახადის დარიცხვა შეიძლება
კორესპონდენციით, ან მოგების გადასახადის
ანგარიში, ისევე როგორც თავად მოგების
დავალიანების გადაფარვის ანგარიში, შეივსება
(როგორ ავაწყოთ ძირითადი ანგარიშები).

ხდებოდეს ან
კაპიტალის ანგარიშთან
ხარჯის ანგარიშთან კორესპონდენციით. ეს
გადასახადის ანგარიში და დებიტორული
ძირითადი ანგარიშების აწყობის მიხედვით.

ბუღალტრული გატარებები
კომპენსაციის გარეშე რეალიზაციის ბუღალტრული გატარებები ასეთია:

ანგარიში დბ
14xx - მოთხოვნები
მიწოდებიდან
14xx - მოთხოვნები
მიწოდებიდან
7xxx - დებიტორული
დავალიანების ჩამოწერის
ხარჯის ანგარიში
5xxx - გაუნაწილებელი
მოგება

ანგარიში კრ
61xx - შემოსავალი
რეალიზაციიდან
33xx - გადასახდელი დღგ
14xx - მოთხოვნები
მიწოდებიდან
33xx - გადასახდელი მოგების
გადასახადი

თანხა
847,46

შინაარსი
შემოსავალი რეალიზაციიდან

152,54

დღგ-ის დარიცხვა

1000,00

176,47

ჩამოწერილია დებიტორული დავალიანება

მოგების გადასახადის დარიცხვა

მოგების გადასახადის დასაბეგრი თანხა მიიღება განხორციელებული განაცემის/გაწეული
ხარჯის ოდენობის 0,85-ზე გაყოფის შედეგად. მოგების გადასახადი იანგარიშება ამ დასაბეგრი
თანხის 15%-ზე გამრავლებით. ჩვენ შემთხვევაში 176,47=(1000,00/0,85)*15%

როგორ გამოვწერო ზედნადები გაყიდვაზე
სამეწარმეო საქმიანობისათვის ქვეყნის შიგნით საქონლის მიწოდებისას სავალდებულოა
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გამოწერა. ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების

ატვირთვა შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე (RS.ge) ხდება პროგრამიდანვე, პროგრამის
აწყობებში მითითებული პარამეტრების მიხედვით (როგორ ავაწყო RS.ge-ს პარამეტრები).
ზედნადების გამოწერა შესძლებელია:
1. უშუალოდ რეალიზაციის დოკუმენტიდან
2. სასაქონლო ზედნადების ჟურნალიდან ჯგუფურად რამდენიმე რეალიზაციაზე
ერთდროულად (სასაქონლო ზედნადების ჟურნალი)

ზედნადების გამოწერა გაყიდვის დოკუმენტიდან
•
•

შექმენით და გაატარეთ რეალიზაციის დოკუმენტი (რეალიზაციის შექმნა)
დააჭირეთ ლინკს „სასაქონლო ზედნადების გაფორმება“

ზედნადების ფორმაზე განთავსებულია ყველა ის ველი, რომელიც გააჩნია ელექტრონულ
სასაქონლო ზედნადებს RS.ge-ზე. სასაქონლო ზედანდების შევსების პრინციპი პროგრამაში
RS.ge-ზე სასაქონლო ზედნადების შევსების წესის ანალოგიურია (იხ. ვიდეოინსტრუქცია
https://eservices.rs.ge/VideoHelp.aspx).

ზედნადების ფორმაზე ავტომატურად ივსება მყიდველის შესახებ ინფორმაცია.
იმ შემთხვევაში, თუ ტრანსპორტირების დაწყება ხდება ზედნადების გამოწერის მომენტში
ტრანსპორტირების დაწყების თარიღის შევსება აუცილებელი არ არის და ავტომატურად ივსება
ზედნადების გააქტიურებისას მიმდინარე თარიღით. იმ შემთხვევაში თუ ზედნადების გამოწერა
ხდება წინასწარ ტრანსპორტირების დაწყების თარიღში მიუთითეთ ტრანსპორტირების
დაწყების სავარაუდო თარიღი.
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების მონაცემები არ არის რედაქტირებადი და ივსება
საიტზე არსებული ინფორმაციით ზედნადების გააქტიურებისას.

მიწოდება ტრანსპორტირებით
•
•
•
•

მონიშნეთ ზედნადების ტიპი „ტრანსპორტირებით“
აირჩიეთ შესაბამისი ტრანსპორტირების სახე (გადამზიდავის საშუალებით
ტრანსპორტირება იხ. ქვემოთ)
საჭიროების შემთხვევაში შეავსეთ ტრანსპორტისა და მძღოლის შესახებ ინფორმაცია
შეავსეთ მისამართების დანაყოფი. ტრანსპორტირების დაწყების მისამართი
ავტომატურად ივსება გამგზავნი საწყობის მისამართით (თუ მითითებული არაა
კომპანიის მისამართით), ხოლო ტრანსპორტირების დასრულების მისამართი მყიდველის
ფაქტიური მისამართით

მიწოდება ტრანსპორტირების გარეშე
•
•

მონიშნეთ ზედნადების ტიპი „ტრანსპორტირების გარეშე“
შეავსეთ მისამართების დანაყოფი. ტრანსპორტირების დაწყების მისამართი
ავტომატურად ივსება გამგზავნი საწყობის მისამართით (თუ მითითებული არაა
კომპანიის მისამართით)

მიწოდება გადამზიდავის საშუალებით
•

მონიშნეთ ზედნადების ტიპი „ტრანსპორტირებით“

•
•
•

აირჩიეთ ტრანსპორტირების სახე „გადამზიდავი - საავტომობილო“
აირჩიეთ ველში „გადამზიდავი“ მომწოდებელი, რომელიც ახორცილებს
ტრანსპორტირებას
შეავსეთ მისამართების დანაყოფი. ტრანსპორტირების დაწყების მისამართი
ავტომატურად ივსება გამგზავნი საწყობის მისამართით (თუ მითითებული არაა
კომპანიის მისამართით), ხოლო ტრანსპორტირების დასრულების მისამართი მყიდველის
ფაქტიური მისამართით
შენიშვნა: ტრანსპორტისა და მძღოლის შესახებ ინფორმაციას ავსებს გადამზიდველი
კომპანია და ზედნადების ფორმაზე ავტომატურად აისახება ზედნადების სტატუსის
განახლებისას.

დამატებითი ინფორმაციის სახით შესაძლებელია გამშვები და მიმღები პირების შესახებ
ინფორმაციის გაგზავნა RS.ge-ზე, ასევე შენიშვნის მითითება „კომენტარის“ ველში.

ოპერაციები ზედნადებზე
ოპერაციების პანელზე განთავსებულია ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების ოპერაციების
შესაბამისი ღილაკები. ღილაკების შემადგენლობა დამოკიდებულია ზედნადების სტატუსზე და
საიტზე არსებული ლოგიკის ანალოგიურია.

ღილაკი

დასახელება
შენახვა

მოქმედება
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები
იგზავნება RS.ge-ზე შენახული სტატუსით
და აისახება „შენახულების“ ჩანართზე.

გააქტიურება

გაუქმება

კორექტირება

სტატუსის განახლება

ზედნადების
დასრულება

ასეთი ზედნადები მყიდველის გვერდზე არ
აისახება.
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები
იგზავნება RS.ge-ზე აქტიური სტატუსით და
აისახება მყიდველის გვერდზე.
ელექტრონული სასაქნლო ზედნადების
სტატუსი ხდება „გაუქმებული“.
შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური და
დასრულებული სტატუსის მქონე
ზედნადების გაუქმება
ზედნადები ხელახლა იგზავნება RS.ge-ზე
და ახდენს იქ მონაცემების განახლებას
შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური და
დასრულებული სტატუსის მქონე
ზედნადების კორექტირება
სასაქონლო ზედნადების სტატუსი
განახლდება საიტზე არსებული
იფორმაციის მიხედვით
ელექტრონული სასაქნლო ზედნადების
სტატუსი ხდება „დასრულებული“.
შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური
სტატუსის მქონე ზედნადების დასრულება.
ზედნადების დასრულებისას
ავტომატურად ივსება „მიწოდების თარიღი“

როგორ ავაწყო RS.ge-ის პარამეტრები
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ „ადმინისტრირების“ ქვესისტემა
აღრიცხვის აწყობების ჯგუფიდან აირჩიეთ პუნქტი „RS“
სერვისის მომხმარებელი (როგორ დავამატო სერვისის მომხმარებელი), რომლის
საშუალებითაც ხდება პროგრამიდან RS -ზე ოპერაციების განხორციელება, შესაძლოა
იყოს ერთი მთელი კომპანიისათვის, ან იყოს ცალ-ცალკე მომხმარებლების მიხედვით

მომხმარებლების მიხედვით - აირჩიეთ იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ პორტალზე
გქონდეთ ინფორმაცია, თუ რომელი მომხმარებლის მიერ მოხდა დოკუმენტის
ატვირთვა (ველი „ქვე-მომხმარებელი“)

აწყობა
სერვისის მომხმარებელი და
პაროლი

შესაძლო მნიშვნელობა

აღწერა
მომხმარებელი, რომელიც
დამატებულია RS.ge-ზე (როგორ
დავამატო სერვისი
მომხმარებელი). დააჭირეთ
ლინკს „კავშირის შემოწმება“,
რათა დარწმუნდეთ, რომ RS.geსთან დაკავშირება
განხორციელდა წარმეტებით
კოდი
სასაქონლო ზედნადების
არტიკული
გამოწერისას ამ ველში
ძირ. შტრიხკოდი
შევსებული მნიშვნელობის
მიხედვით შეივსება RS.ge-ზე
„საქონლის კოდი“
ტრანსპორტირებით რეალიზაციიდან სასაქონლო
ტრანსპორტირების ზედნადების გამოწერისას
გარეშე
დეფოლტად არჩეული იქნება ამ
ველში მითითებული
ზედნადების ტიპი

ნომენკლატურის კოდი ს/ზისთვის

•
•
•

გაცემული ს/ზ-ის ტიპი

•
•

ნომენკლატურის
შესაბამისობის დადგენა
გაცემულ ს/ზ-სთან

•
•
•

არტიკული
დასახელება
კოდი

იმ შემთხვევაში როდესაც
სასაქონლო ზედნადების
გამოწერა არ ხდება პროგრამიდან,
ს/ზ-ის ჩამოტვირთვის დროს
ნომენკლატურის შესაბამისობა
ავტომატურად დგინდება
არჩეული ველის მიხედვით

როგორ დავამატო სერვისი მომხმარებელი
•
•

გაიარეთ ავტორიზაცია შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე (RS.ge)
დააჭირეთ ღილაკს მომხმარებლების მართვა

•
•
•

დაამატეთ მომხმარებელი
მომხმარებლის კატეგორიაში აირჩიეთ „ქვემომხმარებელი“
შეავსეთ მოცემული ველები სასურველი ინფორმაციით და მონიშნეთ არსებული
უფლებები დამატებული მომხმარებლის შესაბამისად
მონაცემები, რომლებიც შეგყავთ ველში „სერვისის მომხმარებელი“ და „პაროლი“,
შეიყვანება ბალანსის პროგრამის RS.ge-ის პარამეტრებში ანალოგიურ ველებში (როგორ
ავაწყო RS.ge-ის პარამეტრები)

•

სასაქონლო ზედნადების ჟურნალი
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ „RS-ის“ ქვესისტემა
სასაქონლო ზედნადებების ჯგუფიდან აირჩიეთ პუნქტი „გაცემული სასაქონლო
ზედნადებების ჟურნალი“
სასაქონლო ზედნადებების ჟურნალში მოცემულია დოკუმენტების სია, რომლებიც
გაფილტრულია შესაბამისი ველებით:

ოპერაციის პერიოდი

ტრანსპორტირების დაწყების თარიღი

ს/ზ-ის ნომერი

მყიდველი / ს/ნ
თანხა
ს/ზ-ის სტატუსი

დოკუმენტის ტიპი

ივსება ავტომატურად მიმდინარე
პერიოდით და გვაძლევს იმ დოკუმენტების
სიას, რომლებიც გატარებულია არჩეული
თარიღით. შესაძლებელია
სასურველისამებრ გადარჩევაც
ამ ველის შევსების შემთხვევაში გვაქვს
დოკუმენტების სია, რომლებზეც ს/ზ-ში
მითითებულია ტრანსპორტირების
დაწყების თარიღად არჩეული თვე, ან ჯერ
არ არის არჩეული ტრანსპორტირების
თარიღი, შესაბამისად პოტენციურ
თარიღად მიიჩნევა მიმდინარე თვე
დოკუმენტების გაფილტვრა შესაძლებელია
ს/ზ-ის ნომერით, რომელიც ავტომატურად
ენიჭება გამოწერის შემთხვევაში
შესარჩევი ობიექტები შეაიძლება
გაიფილტროს მყიდველის ს/ნ-ით
დოკუმენტების გაფილტვრა შესაძლებელია
თანხობრივად
ს/ზ-ის სტატუსი შესაძლებელია იყოს:
შენახული, აქტიური, დასრულებული,
წაშლილი, გაუქმებული, გადაგზავნილია
გადამტვირთავთან, სტატუსის გარეშე
(ოპერაციები ზედნადებზე). შესაძლებელია
ერთდროულად რამდენიმე სტატუსის
მიხედვით ფილტრის დაყენება.
დოკუმენტის ტიპი შესაძლებელია იყოს:
რეალიზაცია, გადაადგილება, რეალიზაციის
კორექტირება. შესაძლებელია
ერთდროულად რამდენიმე დოკუმენტის
ტიპის მიხედვით ფილტრის დაყენება.

•

გამოყოფილი სტრიქონების მთლიანად მონიშვნა, ან მონიშნული ალმების გასუფთავება

•

შესაძლებელია მოხდეს შესაბამისი ღილაკებით
.
დამატებითი ფილტრის აწყობა და დაყენება შესაძლებელია „ფილტრის დაყენება“
ღილაკზე დაჭერით და შესაბამის ჩანართზე ფილტრების არჩევითა და დაყენებით.

•
•

•
•

შეტანილი ცვლილებების ასახვისათვის დააჭირეთ ღილაკს „განახლება“
შერჩეულ დოკუმენტებზე შესაძლებელია პაკეტურად შემდეგი ოპერაციების ჩატარება
:შექმნა, გააქტიურება, გადამზიდავთან გადაგზავნა, დასრულება, გაუქმება და სტატუსის
განახლება
ასევე შესაძლებელია სასაქონლო ზედნადების ამობეჭდვაც
ცხრილურ ნაწილში ველები ივსება დოკუმენტების შესაბამისი მნიშვნელობებით. ნიშანი
აღნიშნავს, რომ დოკუმენტზე მიბმულია ანგარიშ-ფაქტურა

როგორ შევავსო ფასები გაყიდვაში
იმისათვის რომ გამოვიყენოთ რამდენიმე რამდენიმე პრაის-ლისტი, საჭიროა „რამდენიმე ფასის
ტიპის გამოყენება“ ფუნქციონალური ოფციის ჩართვა (ადმინისტრირება > აღრიცხვის აწყობები >
გაყიდვები).
გაყიდვების დოკუმენტებში ახალი დოკუმენტის დამატებისას ფასის ტიპის შევსება ხდება
ავტომატურად შემდეგი წესით:
1. მყიდველზე დანიშნული ფასის ტიპი (როგორ დავამატო მყიდველი)
2. მოხმარებლის ძირითადი ფასის ტიპი (როგორ განვსაზღვრო ძირითადი ფასის ტიპი
მომხმარებელზე).
იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველზე არ არის დანიშნული ფასის ტიპი, პროგრამა ეძებს
მომხმარებლის ძირითად ფასის ტიპს

გაყიდვის დოკუმენტებში „ფასის ტიპები და გადასახადები“ ლინკზე დაჭერით შესაძლებელია
სასურველი ფასის ტიპის არჩევა.

იმ შემთხვევაში თუ ცხრილში უკვე არჩეულია ნომენკლატურა, „OK” ღილაკზე დაჭერისას
გამოდის შეტყობინება გადაივსოს თუ არა არჩეული ნომენკლატურებისთვის ფასები. თანხმობის
შემთხვევაში ცხრილში ფასები შეივსება ნომენკლატურაზე დადგენილი ფასების მიხედვით
(როგორ დავადგინო ნომენკლატურაზე ფასი). იმ შემთხვევაში თუ მოხდა უარყოფა, უკვე
არჩეულ ნომენკლატურებზე დარჩება შეყვანილი ფასები, ხოლო ახალი პოზიციის დამატებისას
ველი „ფასი“ შეივსება არჩეული ფასის ტიპის მიხედვით.

როგორ განვსაზღვრო ძირითადი ფასის ტიპი მომხმარებლისთვის
ახალი დოკუმენტის დამატებისას ფასის ტიპის შევსება ხდება მომხმარებლის პარამეტრებში
მითითებული ძირითადი მნიშვნელობის მიხედვით, ამისათვის უნდა გავხსნათ მომხმარებლის
ბარათი (ადმინისტრირება > მომხმარებლების პარამეტრები და უფლებები > მომხმარებლები) და
გადავიდეთ „პარამეტრები“ ჩანართზე.

წინასწარგანსაზღვრული ფასის ტიპი
იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელზე არაა განსაზღვრული ძირითადი ფასის ტიპი, დოკუმენტში
ფასის ტიპი ივსება ცნობარის წინასწარგანსაზღვრული* ელემენტით, რომელიც სიაში
გამოყოფილია ყვითელი ნიშნით.

* წინასწარგანსაზღვრული ელემენტის დამატება ხდება პროგრამის კოდიდან და მისი წაშლა ან
ჩანაცვლება შეუძლებელია, თუმცა მომხმარებელს შეუძლია შეუცვალოს სახელი ან სხვა
პარამეტრები.

გაყიდვების დამხმარე
გაყიდვების დამხმარე არის სამუშაო ადგილი, რომელიც განკუთვნილია გაყიდვების
მენეჯერების, მოლარე-ოპერატორებისათვის, გაყიდვისა და გადახდის ოპერაციების მარტივად,
ერთი ფანჯრის პრინციპით რეგისტრაციისათვის.
იმისათვის, რომ გამოიყენოთ „გაყიდვების დამხმარე“ აუცილებელია ფუნქციონალური ოფციის
„საცალო გაყიდვები“ ჩართვა (ადმინისტრირება > გაყიდვები > საცალო გაყიდვები).
თუ გსურთ გაყიდვის პროცესში დაკავშირებული მოწყობილობების გამოყენება, როგორიცაა
ფისკალური რეგისტრატორი, შტრიხ-კოდის სკანერი, მაგნიტური რიდერი ან საბანკო
ტერმინალი, თავდაპირველად აუცილებელია დაკავშირებული მოწყობილობების აწყობა.
ასევე გაყიდვების დამხმარეს გამოყენებამდე აუცილებელია გადახდის ტიპების აწყობა.

•
•
•

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ გაყიდვების ქვესისტემა
სერვისის ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „გაყიდვების დამხმარე“
გაყიდვების დამხმარეს პირველი გაშვებისას საჭიროა სავაჭრო წერტილის პარამეტრების
განსაზღვრა, ველში „სალარო აპარატი“ შესაბამისი აწყობის დამატებითა და მითითებით
(როგორ დავამატო სალარო აპარატი).
„აღარ გახსნას ეს ფანჯარა“ ალმის ჩართვის შემთხვევაში მიმდინარე მომხმარებლით
მოლარის სამუშაო ადგილის გაშვებისას ავტომატურად მოხდება სალარო აპარატის
განსაზღვრა მითითებული მნიშვნელობის მიხედვით
სალარო აპარატის არჩევის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „სამუშაო ადგილის გახსნა"

•

სამუშაო ადგილი გაყოფილია ორ ნაწილად, მარცხნივ სამუშაო სივრცე, მარჯვნივ

•

დამატებითი პანელი
➢ სამუშაო სივრცე - განთავსებულია გასაყიდი ნომენკლატურის ცხრილი, სამართავი
პანელი და შედეგების მონაცემები
➢ დამატებითი პანელი - პანელზე განთავსებულია ოთხი ჩანართი:

1. საქონელი - შესაძლებელია გასაყიდი ნომენკლატურის შერჩევით გადატანა
ნომენკლატურის ცხრილში
2. ჟურნალი - მიმდინარე დღეს შექმნილი რეალიზაციის დოკუმენტების სია
3. ცხელი ღილაკები - გამოტანილია მომხმარებლის მიერ დამატებული
ნომენკლატურების ღილაკები სწრაფი წვდომისთვის
4. სალარო - შესაძლებელია სალაროს და მისი მონაცემების ცვლილება
პანელის შეკეცვა (დამალვა) შესაძლებელია „>“ ღილაკზე დაჭერით.

რეალიზაციის დაფიქსირება
ქუდის შევსება
•

„გაყიდვების დამხმარეში“, სამუშაო ადგილის ფანჯარაში შეავსეთ მოცემული ველები
შესაბამისი მნიშვნელობებით:
➢ კონტრაგენტი - მყიდველი, რომლისთვისაც ხდება საქონლის რეალიზაცია.
ავტომატურად ივსება საცალო კლიენტით, რომელიც განსაზღვრულია პროგრამის
აწყობებში.
➢ კონსულტანტი - თანამშრომლების სიიდან შეარჩიეთ კონსულტანტი, რომელიც
მოემსახურა კლიენტს

საქონლის არჩევა
საქონლის არჩევა შესაძლებელია, დამატებითი პანელის „საქონლის ჩანართიდან“, სწრაფი
ძებნის, შტრიხ-კოდით ძებნის, სიიდან არჩევის ან შტრიხ-კოდის სკანერის საშუალებით.

•
•

დამატებითი პანელიდან საქონლის არჩევა
საქონლის სწრაფი ძებნა ხდება საძიებო ველში საქონლის დასახელების, კოდის ან
არტიკულის შეყვანით. საძიებო ველში ტექსტის შეყვანისას საქონლის სია იფილტრება
შეყვანილი მნიშვნელობით. სასურველი საქონლის არჩევითა და შეყვანა (Enter) ღილაკზე
დაჭერით საქონელი დაემატება ცხრილში.

•

შტრიხკოდის ძებნით საქონლის ასარჩევად დააჭირეთ ღილაკს „შტრიხ-კოდით ძებნა“ (ან
F7), გამოსულ ფანჯარაში შეიყვანეთ შტრიხ-კოდი და „OK” ღილაკზე დაჭერით ცხრილში
ჩავარდება შესაბამისი საქონელი. შტრიხ-კოდით ძებნისას უნდა მოხდეს შტრიხ-კოდის
სრულად შეყვანა.
შენიშვნა: იმისათვის, რომ შეძლოთ შტრიხ-კოდით ძებნის ფუნქციის გამოყენება,
პროგრამის აწყობებში აუცილებელია „ნომენკლატურის რამდენიმე შტრიხ-კოდის
გამოყენება“ ფუნქციონალური ოფციის ჩართვა.

საქონლის ცხრილთან მუშაობა
არჩეულ საქონელზე შესაძლებელია შემდეგი მოქმედებების განხორციელება
➢ ქუდური ნაწილიდან შესაძლებელია დამატებული რაოდენობის შესაბამისი
ღილაკებით გაზრდა

, ან შემცირება

ერთი ერთეულით. ასევე

შესაძლებელია დამატებული საქონლის წაშლაც
.
➢ არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია მთლიანი საქონლის ჩამონათვალისთვის
%-ული ფასდაკლების დაწესება, ხოლო განსხვავებული ფასდაკლებების
შემთხვევაში შესაძლებელაი ცხრილურ ნაწილში სათითაოდ შევსება

გადახდა
•
•
•

•

სასურველი საქონლის არჩევის შემდეგ დააჭირეთ „OK“ ღილაკს
შეარჩიეთ სასურველი გადახდის ტიპი და დააჭირეთ ღილაკს „=“, რის შედეგადაც
გადასახდელი თანხა სრულად აისახება შერჩეული გადახდის ტიპზე
იმ შემთხვევაში, თუ გადახდა კომბინირებულია შესაბამის გადახდის ტიპზე მიუთითეთ
გადასახდელი თანხა

OK ღილაკზე დაჭერით გატარდება გაყიდვის ოპერაცია, რომელიც აისახება დამატებითი
პანელის „ჟურნალის“ ჩანართზე.

დამატებითი პანელის „საქონლის ჩანართი“
გაყიდვების დამხმარეში საქონლის დამატება შესაძლებელია დამატებითი პანელის „საქონლის
ჩანართიდანაც“.
•
•

ჯგუფის ჩანართზე, რომელ ჯგუზეც დგახართ, ნომენკლატურების სიაზე ჯგუფის
შესაბამისი ჩამონათვალი გამოდის
ნომენკლატურის ცხრილურ ნაწილში ჩანს ასევე მისი არტიკული, რაოდენობა და ფასი

•

ნომენკლატურაზე ორჯერ დაჭერით არჩეული საქონელი ჩავარდება სამუშაო სივრცის
ცხრილურ ნაწილში

დაკავშირებული მოწყობილობების აწყობა
როდესაც გვსურს სალარო აპარატს დაუკავშიროთ მოწყობილობები, ამისთვის საჭიროა
ადმინისტრირების ქვესისტემაში, აწყობების ჯგუში, საერთო აწყობების ჩანართზე მოვნიშნოთ
ალამი „დაკავშირებული მოწყობილობების გამოყენება“.
•
•

დააჭირეთ ლინკს „მოწყობილობის დაკავშირება და აწყობა“
დაკავშირებული მოწყობილობების „მოწყობილობების“ ჩანართზე მოცემული „სამუშაო
ადგილების მართვის“ და „მოწყობილობის დრაივერების“ ღილაკები
➢ სამუშაო ადგილების მართვა:
1. სამუშაო ადგილის არჩევა - დეფოლტად არჩეულია მიმდინარე
მომხმარებელი. მოლარე-ოპერატორის სამუშაო ადგილის ასაწყობად
აირჩიეთ საჭირო სამუშაო ადგილი.
2. სამუშაო ადგილების სია - მომხმარებლების ჩამონათვალი, რომლებსაც
მინიჭებული აქვთ მოცემულ ბაზაში სრული უფლებები
➢ მოწყობილობების დრეივერები - დრაივერები, რომლებიც ბაზის დამატებისას
ავტომატურადაა შევსებული

•

იმ შემთხვევაში თუ გსურთ დაამატოთ შტრიხკოდის სკანერები, მონიშნეთ და დაჭირეთ
ღილაკს „შექმნა“
შეავსეთ მოცემული ველები შესაბამისად და დააჭირეთ ღილაკს „ჩაწერა და დახურვა“

•

•

არსებობის შემთხვევაში ანალოგიურად შეავსეთ სხვა მოწყობილობების მონაცემებიც

გადახდის ტიპების აწყობა
თუ კომპანიას სურს, რომ მყიდვლებთან ანგარიშსწორება აწარმოოს სხვადასხვა გადახდის
ტიპებით, პროგრამა იძლევა საშუალებას, მომხმარებლის მიერ დაემატოს გადახდის
განსხვავებული ტიპები.
•
•
•
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ გაყიდვების ქვესისტემა
საცნობარო ინფორმაციის ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „გადახდის ტიპები“
დააჭირეთ ღილაკს „შექმნა“
გადახდის სახე შესაძლებელია აირჩიოთ მოცემული ჩამონათვალიდან, ხოლო
დასახელება მიანიჭოთ თავად
ანგარიშის ველში აირჩიეთ შესაბამისი ანგარიშთა გეგმიდან
დააჭირეთ ღილაკს ჩაწერა და დახურვა

