
Modulul Inventar – Mago.Net
permite realizarea opera-
ţiilor dorite pentru o

gestiune corectă a bunurilor şi a avi-
zelor de exediţie.

Codificarea şi descrierea articolelor
Modulul Mago.Net – Inventar foloseşte
21 de caractere pentru codificare şi 64
de caractere pentru descrierea artico-
lelor, ce pot fi printate în documente
cu ajutorul modelelor personalizate,
ca, de exemplu, în comenzi sau în
note de livrare. 

Generatorul de rapoarte din Mago.Net
Professional Edition poate fi folosit
pentru toate personalizările.

Mago.Net permite codificarea artico-
lelor şi serviciilor în inventar prin folo-
sirea opţiunii Bunuri.
Când un articol nu mai este folosit
poate fi dezactivat, bifând opţiunea
corespunzătoare.

Se poate alege dacă un articol va fi sau
nu inclus în rapoartele privind valori-
ficarea inventarului. Poate fi aleasă
poziţionarea exactă a articolelor in
depozit sau poate fi vizualizat ultimul
furnizor al articolului.
Mago.Net permite ataşarea unei ima-
gini fiecărui articol, imagine care
poate fi vizualizată în master sau
folosită pentru a genera liste de pre-
ţuri cu imagini ataşate.
Un articol poate fi copiat pentru a crea
versiuni diferite cu variaţii nesemnifi-
cative. Articolul astfel introdus va avea
propriul lui cod.

Preţ de bază şi reducere articole
Mago.Net permite introducerea diferi-
telor tipuri de preţuri şi reduceri care
pot fi folosite în tranzacţiile de inven-
tar şi alte tipuri de preţuri şi reduceri
care pot fi folosite în documentele de
vânzare. La nivelul fiecărui articol
poate fi introdus un preţ de bază şi o
reducere.

Navigarea grafică
Pentru a vizualiza toate datele impor-
tante despre un articol cum ar fi, de
exemplu, cantitatea disponibilă pe
total sau în diferite depozite, listele de
preţuri de vânzare, comenzile de vân-
zare sau de achiziţie ş.a.m.d -
Mago.Net oferă Navigare Grafică
Articole.

Coduri smart
Prin folosirea codurilor smart,
Mago.Net poate fi setat pentru a crea
automat coduri şi descrieri ale artico-
lelor, bazate pe o serie de parametri
care pot fi definiţi în funcţie de nece-
sităţile companiei.

Prin folosirea Codurilor Smart la codi-
ficarea articolelor în inventar, toate
codurile pot fi standardizate permi-
ţând identificarea articolelor mult mai
repede.  Mago.Net generează automat
codul articolului atunci cand este
folosit codul smart. 

Pot fi introduse anumite informaţii
care vor fi incluse în masterul artico-
lului respectiv în mod automat, cum ar
fi: unitatea de măsură, codul de TVA,
categoria merceologică şi omogenă.
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Funcţii modul:

l Gestiunea stocurilor şi a

tranzacţiilor de inventar

l Valorificarea inventaru-

lui

l Coduri de bare

l Statistici inventar

l Depozite multiple

l LIFO/FIFO/CMP 

l Coduri Smart

l Registre multiple

l UM alternative pentru

articole

l Cantităţi suplimentare



Coduri de bare
Codurile de bare, prezente pe majori-
tatea articolelor de pe piaţă, asigură o
identificare rapidă şi corectă a artico-
lelor prin intermediul unui cititor
optic.

Mago.Net permite folosirea codurilor
de bare de la furnizor prin introduce-
rea lor în master-ul respectiv sau se
pot defini  coduri de bare de vânzare.

Mago.Net poate fi folosit împreună cu
orice cititor optic compatibil cu
Windows.

Articole echivalente
Când mai multe articole au caracteris-
tici asemănătoare, gestiunea articole-
lor echivalente permite selectarea
alternativelor pentru articole în tran-
zacţiile de inventar, documentele de
vânzări sau de achiziţii. În Mago.Net
Professional Edition – Inventar ori-
cărui cod de articol din inventar îi
poate fi asociat un articol echivalent.

Unităţi de masură
Adesea, companiile au nevoie să
gestioneze soldurile inventarului sau,
mai exact, stocurile articolelor şi
disponibilitatea, într-o anumită uni-
tate de măsură şi să folosească altă
unitate de măsură în documentele de
vânzare şi achiziţie. Cu Mago.Net
lucrurile sunt simple şi rapide
deoarece se poate:
l codifica o unitate de măsură gene-

rală;
l gestiona o rată de conversie între

unităţile de măsură generale;
l introduce unităţi de măsură specifi-

ce pentru fiecare articol;
lcalcula o cantitate în funcţie de anu-

miţi coeficienţi;
l gestiona unităţi de măsură în tran-

zacţiile de inventar;

UM de bază şi UM generală
În Mago.Net, orice articol poate fi
tranzacţionat cu diferite unităţi de
măsură. Trebuie doar selectată unita-
tea de măsură corespunzătoare pe
linia fiecărui document. Datele din
master sunt întodeauna exprimate în
unitatea de măsură de bază, informa-
ţie ce este introdusă în câmpul UM.
Dacă se introduce o nouă unitate de
măsură, Mago.Net va cere codul, o
descriere, un simbol şi va permite
introducerea anumitor note.
Mago.Net poate face calcule pe uni-
tăţile de măsură. De exemplu, pentru
a afla cantitatea unui articol exprimat
în metri cubi, este necesar să înmul-
ţim înălţimea cu lungimea şi lăţimea.

Folosind coeficienţii si anumite rate
de transformare între valori putem
“invăţa” Mago.Net să calculeze o can-
titate.
Mago.Net propune automat, în docu-
mente, unitatea de măsură de bază
corespunzătoare tipului de document.

Folosirea în tranzacţiile de inventar
În Tranzacţiile de Inventar, ca şi în
documentele de vânzări şi achiziţii,
Mago.Net va sugera Unitatea de
Măsură de încărcare şi descărcare
pentru un articol în conformitate cu
Cauza Inventar setată sau tipul docu-
mentului.
Unitatea de Măsură sugerată poate fi

întotdeauna modificată. Trebuie doar
selectată una dintre unităţile de
măsură aflate în lista derulantă.

Clasificarea articolelor
Mago.Net permite clasificarea artico-
lelor în funcţie de nevoile companiei
după: categoria omogenă, categoria
merceologică şi tipul articolului.
Aceste clasificări sunt foarte impor-
tante, putând fi folosite ca filtre pen-
tru selecţia articolelor în multe proce-
duri din Mago.Net.

În plus, se pot gestiona categorii de
producători şi de produse care sunt
folositoare la căutarea unor articole în
tranzacţiile de inventar sau în docu-
mentele de vânzare şi de achiziţie.

În afară de cod, descriere şi un câmp
de note, în categoria merceologică se
poate introduce şi un procent de
reducere.

Cantitatea şi valoarea inventarului
Modulul Inventar permite gestionarea
cantităţilor din inventar pe depozite
iar a valorii la nivelul unui singur
depozit.
În fereastra Master Articol se pot
vizualiza cantităţile pentru fiecare
articol, facându-se o distincţie între
bunurile proprii şi bunurile disponibi-
le precum şi vizualizarea situaţiei din
depozite şi a cantităţii comandate de
clienţi şi de la furnizori.
Mago.Net furnizează diferite criterii
pentru evaluarea inventarului: LIFO,
FIFO, cost mediu ponderat, ultimul
cost, penultimul cost şi costul stan-
dard.



Date  fiscale
Fişa Date Fiscale conţine diferite valo-
ri ce prezintă situaţia pentru fiecare
articol în parte. Mago.Net gestionează
inventarul, disponibilitatea, cantitatea
comandată la furnizori şi cea rezerva-
tă prin comenzi de vânzare.
În plus faţa de aceste cantităţi
Mago.Net gestionează şi alte date
despre articolele tranzacţionate:
Achiziţiile reprezintă totalitatea tran-
zacţiilor de achiziţie, din care se vor
scădea retururile. 
Cantitatea produsă – este ceea ce
compania produce folosind modulele
de producţie din Mago.Net.
Cantitatea vândută şi Rebut – sunt
valorile pentru cantitatea vândută şi
cea rebut. Din cantitatea vândută se
vor scădea retururile de la client.

Costurile şi Valorile
Un alt aspect fundamental din fişa
Date Fiscale este valorificarea inven-
tarului.
Valoarea iniţială a inventarului arată
valoarea totală pentru un articol,
bazată pe valorificarea  din anul pre-
cedent sau pe tranzacţiile de inventar.
De obicei, Tranzacţiile de Inventar
referitoare la achiziţii actualizează
valoarea ultimului cost şi, în acelaşi
timp, ultimul cost va deveni penulti-
mul cost. Costul Standard este o valo-
rificare diferită ce poate fi atribuită
unui articol.Unul din criteriile de eva-
luare folosit în Mago.Net este costul
mediu ponderat.

Lifo şi Fifo
Mago.Net permite şi evaluarea după
metodele LIFO şi FIFO. 

Valorificarea la costuri
Mago.Net  oferă un raport care per-
mite filtrarea articolelor după cod, tip,
categorie merceologică sau categorie
omogenă.
Pentru fiecare articol sunt afişate can-
titatea din inventar şi evaluările com-
parative la data cerută, corespunzător
următoarelor criterii:
lUltimul Cost;
lCost mediu ponderat;
lCost standard;
lLIFO;
lFIFO;
Acest raport este o modalitate uşoară
şi eficientă pentru a vizualiza valorifi-
carea inventarului în funcţie de anu-
mite criterii.

Valorificarea costurilor cu selecţie tip
Stocul la începutul anului, pentru fie-
care articol, este afişat cu valorifica-
rea aferentă (valoarea din fişa Date
Fiscale în fereastra Master Articole) şi
stocul la data cerută cu valorificarea
conform metodei selectate. 
Valorificarea la o anumită dată poate
fi cerută corespunzător aceloraşi cri-
terii de la evaluarea costurilor, permi-
ţându-se şi selecţia penultimului
cost.

Depozite
În Mago.Net valorificarea fiscală are
loc la nivelul întregii companii.
Pot fi gestionate mai multe depozite
cu ajutorul Mago.Net. Fiecare articol
poate fi tranzacţionat în depozitul
dorit atât în tranzacţiile de inventar
cât şi în documentele de vânza-
re/achiziţie. În acest fel, pentru fieca-
re articol, putem avea informaţii deta-

liate şi complete pentru bunurile pro-
duse şi disponibilitatea articolelor
(fişa Date Fiscale), precum şi vizualiza
unde sunt depozitate (fişa Depozite).
În Mago.Net poate fi definit un număr
nelimitat de depozite.

Clienţi articole – Furnizori articole
În modulul Inventar pot fi introduse
date standard pentru a rezerva condi-
ţii speciale de vânzare pentru fiecare
client şi pentru a salva reducerile şi
preţurile asociate fiecărui furnizor.
Pot fi, de asemenea, salvate datele
principale ale ultimei vânzări/achiziţii
sau ale retururilor pentru fiecare
client/furnizor, manual sau automat.

Câmpuri principale
Mago.Net permite introducerea mai
multor tipuri de informaţii pentru fie-
care articol şi pentru fiecare client sau
furnizor. Cu ajutorul acestor informa-
ţii, pot fi rezervate preţuri speciale
pentru clienţii fideli, pot fi salvate
condiţiile furnizorului şi pot fi găsite
rapid informaţiile  (preţuri, reduceri şi
cantităţi) legate de ultima vânzare sau
achiziţie.

Introducerea automată
Dacă este necesar, se pot introduce
fişe pentru fiecare articol şi pentru
fiecare client sau furnizor. Aceste fişe
pot fi generate automat prin introdu-
cerea unei tranzacţii de inventar sau
prin intermediul facturilor de vânzare.
Mago.Net actualizează, din
Tranzacţiile de Inventar, informaţiile
referitoare la ultima vânzare, ultima
achiziţie sau ultimul retur, dacă cauza
de inventar prevede acest lucru.



Ultima vânzare/achiziţie şi ultimul
retur
Informaţiile despre ultima livrare, ulti-
ma achiziţie şi ultimul retur pot fi
foarte importante pentru activitatea
unei companii. Prin folosirea acestei
fişe putem găsi rapid preţul şi reduce-
rea folosite pentru ultima vânzare
către un anumit client, ce cantitate au
cumpărat şi cu ce document.

Aceleaşi informaţii pot fi vizualizate şi
pentru furnizorii articolului.
Acest instrument oferă posibilitatea
de a răspunde rapid clienţilor precum
şi regăsirea tuturor informaţiilor
necesare pentru a trimite o comandă
furnizorilor. 

În funcţie de setările sistemului, aces-
te informaţii pot fi salvate automat din
tranzacţiile de inventar sau din docu-
mentele de vânzare/achiziţie.

Cauze de inventar
Cauzele de inventar sunt o parte fun-
damentală a Mago.Net, definind com-
portamentul fiecărei tranzacţii.

Cauzele predefinite
Prin încărcarea datelor predefinite din
Mago.Net, vor fi disponibile anumite
Cauze de Inventar care vor permite
introducerea corectă a celor mai frec-
vente tranzacţii fără a exista riscul
producerii unor erori. Pot fi, de ase-
menea, modificate cauzele predefinite
conform nevoilor companiei sau crea-
te unele noi, copiate şi editate pentru
a le păstra pe cele predefinite aşa cum
sunt ele introduse în sistem.

Importare fişiere articole
În loc de a introduce articolele unul
câte unul în tranzacţiile de inventar, se
pot importa o serie de articole dintr-
un fişier text. Aceasta funcţie este

folositoare, în special, când fişierele
sunt generate de un cititor optic de
coduri de bare.

Generare automată tranzacţii
Sistemul poate genera automat tran-
zacţii de inventar pentru a muta
bunurile dintr-un depozit în altul sau
să reconcilieze cantitatea fizică din
inventar cu datele din sistem.

Închiderea inventarului
Închiderea inventarului trebuie să se
realizeze pentru anul anterior celui
pentru care au fost introduse datele.

La închiderea inventarului se poate
decide să se ruleze sau nu valorifica-
rea folosind anumite opţiuni. Pentru
valorificarea iniţială a inventarului, pot
fi alese una din metodele: LIFO, FIFO,
ultimul cost, penultimul cost, costul
mediu ponderat şi costul standard.

Modulul Mago.Net – Inventar foloseşte 21 de caractere pentru codificare

şi 64 de caractere pentru descrierea articolelor, ce pot fi printate în docu-

mente cu ajutorul modelelor personalizate.
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