
Modulul Agenţi din Mago.Net
include numeroase metode
de calcul a comisioanelor.

Comisioanele sunt stabilite pe baza
autorizaţiei de facturare a agenţilor
precum şi existenţei unui control al
comisioanelor facturate.
Modulul Agenţi permite codificarea
agenţilor, stabilirea diferitelor politici
de comisioane şi obţinerea unui
sumar cu informaţii relevante.

Master Agenţi
În Mago.Net există două elemente
importante: Master Agenţi şi Politici
de Comision.
Pentru toţi agenţii, pentru care pot fi
calculate comisioane, există posibili-
tatea de codificare. Codul (agentul)
permite identificarea, înregistrarea şi
înlocuirea unui agent în vânzări sau
oricare alt document. Un agent poate
fi un salariat sau un furnizor.

Solduri
În Fişa Solduri poate fi setată o linie
pentru fiecare lună, corespunzător cu
bugetul agentului respectiv. Mago.Net
actualizează valorile veniturilor, comi-
sioanele dobândite având la bază fac-
turile emise şi tranzacţiile de comisioa-
ne generate.

Politici de comision
Fiecare politică poate fi asociată uneia
sau mai multor persoane.
Mago.Net va sugera în toate docu-
mentele de vânzare politica de comi-
sion asociată pentru agentul implicat

în tranzacţie, politică care poate fi
modificată.
Fiecare politică de comision rezumă
datele din contractul agentului, date
care stau la baza stabilirii comisionu-
lui agenţilor.

Documentele din procesul de vânzare
În Mago.Net comisioanele pot fi întâl-
nite în toate documentele din procesul
de vânzare: oferte, comenzi, note de
livrare, facturi, bonuri şi facturi de
stornare. Evident, comisioanele vor fi
stornate în facturile de stornare.
În Oferte către Client nu se calculează
comisionul, dar poate fi introdus un
agent.
Informaţiile referitoare la calcularea
comisionului şi posibilitatea modifi-
cării lor sunt aceleaşi în toate docu-
mentele. Comisioanele vor fi recunos-
cute numai pe baza Facturilor,
Bonurilor şi Facturilor de Stornare.

Tranzacţii agenţi
Folsind procedura de Generare
Comisioane, Mago.Net permite cre-
area unui document pentru fiecare
factură, bon şi factură de stornare
care are atribuit un agent: Tranzacţie
Agenţi, în care se recunosc comisioa-
nele.
Mago.Net gestionează comisioanele
din încasări şi stornări şi furnizează
multe rapoarte ce permit vizualizarea
situaţiei comisioanelor agenţilor.

Comisioane de recunoscut
Dacă se asociază recunoaşterea comi-
sioanelor de data scadenţă a facturilor
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sau de încasarea efectivă, va fi folosi-
tor să nu se mai recunoască comisioa-
nele agenţilor dacă un efect comercial
nu este încasat.
Mago.Net poate crea o tranzacţie de
stornare pentru comisioanele cores-
punzând efectului comercial neîncasat
şi o altă tranzacţie de generare a
comisioanele în eventualitatea că
efectul este încasat mai târziu.

Ce se poate face în caz de greşeală
Nu este  suficient să fie doar editată
factura pentru a modifica şi tranzacţia
de comision ce a fost deja emisă.
Pot fi anulate tranzacţiile  unui agent
ca, apoi, Mago.Net să le genereze din
nou. Dacă se schimbă o politică de
comision, Mago.Net permite recalcu-
larea comisioanelor pentru facturile

emise, dacă este necesar.

Modulul Agenţi are numeroase moda-
lităţi de calculare a comisionului şi
poate gestiona calcule provenite din
aplicaţii externe. Comisioanele sunt
generate după mai multe criterii de
calcul, cum ar fi: categorie articol,
categorie client, intervale de reduceri
şi vânzări, pemiţând chiar schimbarea
ratelor de comision. Începând de la
facturi, comisioanele agenţilor pot fi
calculate având la bază clienţii, pro-
dusele vândute, reducerile aplicate,
etc.

Alternativ, comisioanele agenţilor pot
fi introduse direct când sunt îinregis-
trate documentele de vânzare.
Comisioanele agenţilor pot fi recuno-

scute la data facturării, data scadenţă
sau după încasare, permiţând chiar
combinarea diferitelor tipuri de recu-
noaştere.

Comisioanele recunoscute sunt auto-
rizate pentru facturare prin interme-
diul unei proceduri specifice ce garan-
tează un control total asupra situaţiei
comisioanelor agenţilor.

Comisioanele managerilor de zonă
pot fi stabilite în funcţie de politica
fiecărui agent sau print-o metodă de
calcul diferită. Comisioanele sunt sta-
bilite pe baza facturilor agenţilor, iar
Mago.Net permite un control asupra
comisioanelor facturate. Datele com-
plete despre agenţi (vânzări, comisioa-
ne, statistici) sunt regăsite în fişe, fie
detaliate, fie sumar.

Această procedură furnizează şi statis-
tici cu privire la vânzările agenţilor,
statistici ce pot fi dezvoltate prin par-
ticularizarea rapoartelor, prin folosi-
rea generatorului de rapoarte din
sistem.

Modulul Agenţi permite codificarea agenţilor, stabilirea diferitelor politici

de comisioane şi obţinerea unui sumar cu informaţii relevante.
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