
LLista de Materiale din
Mago.Net este ideală pentru
industriile care gestionează

componente.

Cu Mago.Net, fiecare operaţie este
simplă şi rapidă, cât şi de încredere,
având ca efect creşterea productivi-
tăţii afacerii.

Lista de Materiale din Mago.Net este
soluţia pentru asamblarea produsului
şi gestiunea costurilor.

Lista de Materiale este împărţită într-
un număr nelimitat de nivele sau
componente. Fiecare componentă
este simplă sau compusă, în ultimul
caz generând o Listă de Materiale
suplimentară.
Fiecare componentă este legată de
elementele sale printr-o relaţie de tip
părinte-copil, aceasta înseamnă că
Lista de Materiale este definită ierar-
hic, iar recursivitatea este verificată
automat.

Lista de Materiale “fictivă” ajută utili-
zatorul la introducerea mai multor
componente grupate într-o Listă de
Materiale care nu reprezintă un pro-
dus. În timpul producţiei, procedura
va extinde Lista de Materiale fictivă,
înlocuind-o cu toate componentele
sale. Cantităţile necesare pentru com-
ponente pot fi indicate în Lista de
Materiale ca un procent.

Atât codul cât şi descrierea sunt
salvate pentru fiecare componentă
împreună cu tipul componentei şi
cantitatea necesară pentru producerea
Listei de Materiale, unitatea de măsu-
ră, valorificarea (LIFO,FIFO, CMP,

Mediu, Standard, Ultimul, Penultimul),
cantitatea deşeu sau pierdută în pro-
ducţie pentru fiecare unitate produsă
cu unitatea de măsură corespunzăto-
are. În plus, notele pot fi folosite pen-
tru rapoarte personalizate.

Se poate indica dacă componenta este
fixă sau variabilă. Componenta este
fixă dacă materialul de preluat este
cunoscut dinainte, altfel, în timpul
lansării producţiei, va fi cerut codul de
produs care trebuie preluat. Pentru
cea variabilă, tipul componentei,
codul componentei, cantitatea nece-
sară şi cantitatea deşeu pot fi înlocu-
ite în timpul lansării producţiei.

O funcţie de navigare este disponibilă
pentru Lista de Materiale care va fi afi-
şată într-o «reprezentare arborescen-
tă» care permite accesarea datelor
pentru fiecare componentă.

O Listă de Materiale poate fi copiată
(modificând tipul şi unitatea de măsu-
ră dacă e necesar) şi ştearsă parţial
sau total. Sistemul permite, de ase-
menea extinderea sau restrângerea
Listelor de Materiale pentru afişarea
componentelor şi a costurilor materii-
lor prime în funcţie de cele şapte cri-
terii de valorificare menţionate mai
sus. 

Extinderea tuturor părţilor unei Liste
de Materiale poate fi pe mai multe
nivele sau scalară. Este disponibilă şi o
extindere sumar dacă Lista de
Materiale are aceeaşi componentă
simplă pe mai multe nivele, compo-
nenta fiind afişată o singură dată, cu
indicarea cantităţii necesare pentru
producţie.
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Restrângerea pe mai multe nivele sau
sumar va genera o listă a Listelor de
Materiale care conţin componenta
indicată.

Planuri de Producţie
Sunt gestionate planuri de producţie:
fiecare plan este un document identi-
ficat printr-un cod şi o descriere care
conţine pe liniile sale produsele finite
de produs. Pot fi indicate cantitatea de
produs, unitatea de măsură şi
numărul de nivele din Lista de
Materiale care va fi luat în considera-
re.

Fiecare linie a planului poate face
referinţă la o comandă internă şi/sau
un centru de cost din Contabilitatea
Analitică.

O altă funcţie disponibilă în Mago.Net
este generarea automată a planurilor
de producţie în funcţie de comenzile
de vânzare sau insuficienţa la nivelul
stocului. Modulul permite verificarea
posibilităţii de producţie pentru fieca-
re plan, calculând necesarul de apro-

vizionat pentru componente pentru a
putea produce « bunurile ». 

Planul de producţie include referinţe
la documentele care l-au generat,
putând fi adăugate note şi comentarii.

Costuri Listă de Materiale
Funcţiile de calcul a costurilor Listei
de Materiale permit evaluarea costuri-
lor produselor în funcţie de materiale,
procese şi costuri suplimentare.

Mai mult, folosind modulul de
Producţie Avansată (vezi fişa), se
poate :

l defini un ciclu de producţie pentru
fiecare nivel al Listei de Materiale,
ciclu care include mai multe faze de
procesare în care pot fi incluse mai
multe instrucţiuni de operare,
Centre de Lucru şi Echipe;

l defini resursele necesare pentru
fazele de producţie (Centre de Lucru
şi echipe) şi costurile asociate;

l defini cicluri de producţie externe
(subcontractări) cu asocierea sub-
contractantului aferent;

l defini calendarul fabricii şi al resur-
selor (perioade de nefuncţionare,
indisponibilitate, etc.); 

l obţine costuri ale Listei de Materiale
considerând costurile ciclului de
producţie. Diversele costuri vor fi
divizate după materiale, utilaje şi
procesare (internă sau externă).
Costurile de procesare externă vin
din listele de preţuri ale subcontrac-
tantului.
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