
Modulul Mago.Net Comenzi
de Achiziţie a fost conce-
put pentru a gestiona pro-

cesul de achiziţie.

Modulul poate:
l gestiona comenzi de achiziţie;
l înregistra comenzi de achiziţie;
l închide comenzile de achiziţie şi

introduce tranzacţiile de încărcare
pentru bunurile din stoc;

l genera automat comenzi de achizi-
ţie cu scopul de a asigura livrările
către clienţi;

l analiza tendinţele stocului;

Ofertă de la furnizori
Scopul gestiunii ofertelor de la furni-
zori este de a:
l introduce informaţii despre furni-

zori potenţiali;
l identifica sursa ofertelor;
l folosi eficient funcţiile documentu-

lui;
l introduce rapid şi eficient oferta.

Oferta nu afectează inventarul şi nu
generează nici o tranzacţie în conta-
bilitate. O ofertă poate să fie accepta-
tă şi apoi transformată într-o coman-
dă sau poate fi respinsă.
Furnizorii potenţiali pot fi introduşi
într-un master specific: furnizorii
potenţiali se transformă automat în
furnizori atunci când oferta lor este
acceptată şi li se trimite o comandă de
achiziţie. Pot fi introduse şi unele
informaţii referitoare la transportatori.
De exemplu, pot fi introduse setările
dorite în câmpurile pentru cheltuielile

de transport, ambalare şi expediţie.
Aceste setări vor fi automat recunos-
cute la livrarea bunurilor.

Comenzi de Achiziţie
Modulul permite o gestiune a artico-
lelor comandate, gestionează eficient
inventarul pentru bunurile ce urmează
să fie primite şi comenzile trimise fur-
nizorului. Mai exact, permite:
l introducerea unei comenzi;
l importarea unei oferte în comandă;
l importarea comenzilor de vânzare

în comenzile de achiziţie;
l folosirea unei metode de propune-

re a conturilor de venituri şi a
codurilor de TVA pe liniile comen-
zii;

l modificarea şi ştergerea comenzilor
livrate;

Personalizarea datei de scadenţă
Data de scadenţă poate fi calculată de
la data comenzii sau data facturii, în
funcţie de condiţia de plată stabilită
cu furnizorul. Data scadenţă calculată
în funcţie de termenele de plată va
considera data de înregistrare a docu-
mentului. 
Adesea, există comenzi de achiziţie cu
articole asociate unor date de livrare
diferite. În acest caz, poate fi selecta-
tă data dorită pentru livrare pentru
fiecare linie.

Date de livrare
Pentru verificarea valorii transportului
sau pentru vizualizarea unor informa-
ţii importante despre bunurile trans-
portate, se poate folosi fişa Expediţie,
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care furnizează o serie de totaluri
pentru datele introduse în liniile
documentului.
După introducerea în Master Articole
a tuturor datelor referitoare la greuta-
te, cubaj, etc.  pentru articole, în
document aceste informaţii vor fi
asociate automat în linii şi totalizate
de sistem în fişa Expediţie.

Căutarea unei oferte
O comandă de achiziţie poate fi emisă
pe baza unei oferte precedente.
Este posibil ca numai o parte din ofer-
tă să fie transformată în comandă: de
fapt, liniile pot fi şterse sau schimba-
tă cantitatea în comandă. Dacă se
importă numai o parte din ofertă,
restul articolelor neselectate vor
rămâne disponibile şi pot fi introduse
în alte comenzi.
Dacă oferta este de la un furnizor
potenţial, acesta va fi transformat în
furnizor odată cu importarea ofertei
în comandă.

Căutarea unei comenzi de vânzare
Comenzile de achiziţie sunt generate
pentru a acoperi necesităţile de pro-
ducţie sau pentru a satisface cererile
clienţilor. Mago.Net permite importa-
rea comenzilor de vânzare în comenzi
de achiziţie. Această funcţie este
folositoare când nu se lucrează pe
stocuri şi când se achiziţionează arti-
colele vândute.

Gestiune Preţuri şi Reduceri
Gestiunea preţurilor şi a reducerilor în
Mago.Net permite definirea unor
politici flexibile pentru preţurile de
achiziţie.
Există modalităţi multiple de a aplica

preţuri şi reduceri în documentele de
achiziţie. Avem posibilitatea de a
compara şi de a verifica preţurile ofe-
rite de diferiţi furnizori; mai exact, se
pot:

l   cunoaşte diferitele preţuri şi redu-
ceri ce pot fi aplicate;

l   afla metodele de gestiune a TVA-
ului pentru valorile sugerate; 

l asocia preţuri şi reduceri unui
anume articol sau furnizor.

Tipuri de preţuri şi reduceri
Mago.Net oferă multiple posibilităţi
pentru gestiunea preţurilor de achizi-
ţie. Un preţ poate fi asociat unui arti-
col, furnizor sau ambilor. De exem-
plu, Mago.Net poate sugera automat
ultimul preţ folosit de furnizor pentru
unele articole.

Preţul de bază
Se poate opta pentru o politică de
preţuri simplă prin introducerea unui
preţ de bază direct în Master Articole.
Preţul de bază nu este neapărat preţul
de achiziţie. Poate fi folosit în docu-
mentele de vânzare şi actualizat auto-
mat folosind ca bază un cost în loc de
preţul de bază.

Preţ articol/furnizor
Preţul cel mai des folosit la generarea
comenzilor de achiziţie este cel din
ultima achiziţie. Mago.Net permite
salvarea automată a preţului aplicat
de furnizori pentru fiecare articol.
Mago.Net actualizează automat date-
le ultimei achiziţii din tranzacţiile de
inventar sau din documentele de
achiziţie (dacă modulul Achiziţii este
instalat). Acest lucru poate fi perso-
nalizat folosind setările Cauzelor de

Inventar sau folosind parametri speci-
fici.
Preţurile furnizorului pentru unele
produse pot fi automat modificate
pentru a le alinia la noua listă de pre-
ţuri a furnizorului.

Livrare comenzi
Mago.Net permite livrarea comenzilor
de achiziţie şi introducerea automată
a tranzacţiilor, chiar şi fără modulul
de Achiziţii. Se pot căuta comenzile
care nu au fost livrate la timp şi anula
cantităţile care sunt comandate la
furnizori pentru aceste comenzi. 

Modificarea liniilor
Pentru a gestiona livrările parţiale,
cantitatea indicată pe o linie poate fi
modificată sau anulată la livrarea unei
comenzi.
Dacă preţul din nota de intrare recep-
ţie sau din factură diferă de cel din
comanda importată, poate fi modifi-
cat preţul propus în Nota de Intrare
Recepţie cu scopul de a salva corect
costurile de achiziţie ale articolelor.

Tipărire multiplă oferte şi comenzi
Dacă sunt introduse mai multe
comenzi şi oferte zilnic, este mai uşor
ca toate documentele să fie printate
odată. Din acesta cauză, Mago.Net
oferă o procedură de printare multiplă
pentru ofertele de la furnizori şi
comenzile de achiziţie.

Generarea automată a comenzilor de
achiziţie
Un factor foarte important pentru
orice afacere este gestiunea cerinţelor
de stoc. Prin setarea şi utilizarea aces-
tei funcţii pot fi atinse obiectivele



propuse, atât cele de natură comer-
cială (ex: produsele finite sunt livrate
clientului la data stabilită) cât şi cele
de natura financiară (minimizarea
cheltuielilor cu stocul).
Mago.Net poate optimiza inventarul în
funcţie de comenzile de vânzare
deschise.
Acestă procedură permite introduce-
rea automată a comenzilor către fur-
nizori pentru ca inventarul să nu ajun-
gă zero sau sub nivelul stocului
minim.

Pentru fiecare articol, este analizată
disponibilitatea, stocul minim şi
maxim şi lotul de comandă. Sistemul
verifică, de asemenea, existenţa
comenzilor de achiziţie şi a cantităţi-

lor aferente precum şi cantităţile
rezervate prin comenzi de vânzare. 

Listele de verificare
Posibilitatea analizării, verificării şi
controlului datelor din arhiva siste-
mului este unul din principalele
aspecte ale unui management corect
al afacerilor. 
Mago.Net oferă rapoarte diverse care
permit analizarea, verificarea şi con-
trolul tuturor aspectelor legate de
comenzile înregistrate.

Liste Oferte şi Comenzi
Listele de analiză a portofoliului de
comenzi  permite verificarea cantităţi-
lor şi a preţurilor articolelor şi a servi-
ciilor din oferte de la furnizori şi

comenzi de achiziţie.
Anumite rapoarte permit vizualizarea
datelor în alte moduri, pentru a anali-
za corect progresul  livrărilor care
urmează a fi primite şi efectuate.

Liste de verificare livrări
Verificarea datelor de livrare din
comenzi este un aspect important al
activităţii.
În listele de verificare elaborate de
Mago.Net se poate vizualiza dacă
datele de livrare au fost respectate de
către furnizori. Vizualizarea datei de
livrare este una din cele mai impor-
tante informaţii pentru departamentul
de achiziţii.

Liste de verificare a articolelor coman-
date
Aceste liste permit vizualizarea canti-
tăţilor şi valorilor comandate, concen-
trând analiza asupra furnizorilor sau
articolelor sau ambele. Pot fi realizate
diverse tipuri de analize, ca de exem-
plu: poate fi verificată starea  unei
comenzi  de la un anumit furnizor, se
poate verifica care articole sunt
comandate la mai mulţi furnizori şi
dacă există vârfuri lunare sau sezo-
niere pentru comenzi. 

Modulul Mago.Net Comenzi de Achiziţie a fost conceput pentru a gestiona

procesul de achiziţie. Modulul permite o gestiune a articolelor comandate,

gestionează eficient inventarul pentru bunurile ce urmează să fie primite

şi comenzile trimise furnizorului.
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