
Producţia de Bază din
Mago.Net este destinat micii
industrii care are aceeaşi

nevoie de control a producţiei şi sto-
cului ca şi companiile mai mari şi este
capabilă să simplifice fazele de proce-
sare, crescând productivitatea fără
creşterea costurilor.

Modulul Producţie de Bază din
Mago.Net a fost conceput pentru a
rezolva nevoile de gestiune a produc-
ţiei pentru companiile mici şi mijlocii
care au nevoie de un instrument uşor
de folosit, de încredere şi eficace,
pentru a controla fazele ciclului de
lucru.

Producţia de Bază este răspunsul
corect pentru toate acele industrii care
vor să satisfacă rapid cerinţele clien-
tului şi să controleze inventarul în
ceea ce priveşte produsele finite,
semifabricatele şi materiile prime.

Producţia de Bază din Mago.Net este
simplu şi intuitiv structurată, reflec-
tând fluxul normal de informaţie al
industriei: analizează comenzile de
vânzare şi cerinţele la nivelul stocului
şi generează un Plan de Producţie care
va conduce la Ordine de Producţie
care pot fi confirmate intern sau
extern (subcontractare).

Ordin de Producţie
Ordinul de Producţie este un docu-

ment care conţine toate informaţiile
necesare pentru a începe producţia,
ca, de exemplu, lista materialelor de
folosit în producţie şi lista comenzilor
interne.

Ordinele de Producţie pot fi automat
generate din Planul de Producţie.
Pentru fiecare articol inclus în plan,
Mago.Net extinde Lista de Materiale şi
generează un Ordin de Producţie pen-
tru fiecare nivel pentru cantităţile
necesare livrării Comenzilor de
Vânzare şi acoperirii cerinţelor de
stoc, considerând cerinţele minime
setate la nivelul inventarului.

Ordinele de Producţie “Părinte” şi
“Copil” sunt legate ierarhic, pentru a
regăsi uşor produsul finit care induce
producţia unui anumit semifabricat.
Clientul şi comanda internă pentru
care este produs pot fi şi ele regăsite.

Procedura Progres Producţie permite
analiza rapidă a Comenzilor de
Vânzare de trimis în producţie, cu
luarea în considerare a disponibilităţii
inventarului.
Analiza poate fi repetată, cu schimba-
rea priorităţilor: de exemplu, se pot
analiza Ordinele de Producţie sortate
după data de livrare sau cod client sau
comandă internă. 
Mago.Net va genera un raport de veri-
ficare a disponibilităţii progresive
pentru fiecare componentă de folosit
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în producţie pentru comenzile selecta-
te, ţinând nivelul inventarului sub con-
trol şi emiţând comenzi de achiziţie
când este necesar.

Mago.Net permit divizarea ordinelor
astfel încât acelaşi Ordin de Producţie
poate fi încărcat în inventar în
momente diferite. Un Ordin de
Producţie poate fi împărţit după canti-
tate folosind opţiunea de a prelua sau
nu materialele necesare pentru produ-
cerea unei cantităţi mai mici sau mai
mari decât cea de produs. În primul
caz, se poate alege dacă se vor gene-
ra sau nu tranzacţii de retur pentru
materialele nefolosite.

Deoarece mica industrie are aceeaşi
nevoie de control a producţiei şi sto-
cului ca şi companiile mari dar, de
obicei, nu au resursele necesare pen-
tru introducerea datelor, Producţia de
Bază simplifică fazele de operare: un
Ordin de Producţie poate fi terminat cu
un singur click, confirmând în acelaşi
timp şi toţi “copiii” săi. Cu un alt click
poate fi divizată cantitatea şi, prin
indicarea cantităţii de produs, toţi
“copiii” săi vor fi confirmaţi proporţio-
nal.

Producţia de Bază oferă instrumente
multiple de analiză care pot fi afişate
şi tipărite, ajutând mult Directorul de
Producţie în a decide ce şi când să se
producă, şi ce să achiziţioneze şi când.

Subcontractare
Un Ordin de Producţie poate fi produs
intern sau folosind subcontractarea. În
ultimul caz, pot fi generate automat
documente de subcontractare.

Comenzi de achiziţie sau note de
livrare care conţin şi comenzi de pro-
cesare externă pot fi generate auto-
mat. Mago.Net oferă mai mult de o
simplă procedură de generare a note-
lor de livrare: este un instrument de
analiză a cantităţilor disponibile la
subcontractant şi include sugestii pri-
vind completarea stocului. 

Se pot emite Note de Livrare doar pen-
tru cantitatea necesară pentru produc-
ţie sau trimite subcontractantului o
cantitate mai mare sau mai mică; de
fiecare dată când este generată o Notă
de Livrare, Mago.Net indică cantitatea
disponibilă la subcontractant şi suge-
rează cantitatea de trimis pentru a
putea produce Ordinele de Producţie
transmise.

Divizarea procesării externe este sim-
plă şi rapidă, prin introducerea notei
de recepţie de la subcontractant şi
opţiunea pentru introducerea bunului
semifabricat în inventar sau trimiterea
lui la un alt subcontractant pentru o
altă procesare.

Una dintre punctele forte ale
Producţiei de Bază este, fără îndoială,

uşurinţa cu care se generează docu-
mentele de producţie. De fapt, toate
documentele de subcontractare aso-
ciate pot fi direct accesate din Ordinul
de Producţie, inclusiv Comanda de
Achiziţie, Nota de Livrare şi Nota de
Recepţie pentru procesarea externă.

Se pot accesa direct toate tranzacţiile
de inventar generate de ordinul de
producţie şi de ordinele de producţie
asociate ierarhic şi urmări producţia
de la nivelul de bază până la produsul
finit, şi, prin urmare, până la clientul şi
comanda internă pentru care sunt
produse.

Se poate întâmpla ca societăţile care
au planificat iniţial o producţie internă
să apeleze la subcontractare şi vice-
versa. Materialele pot fi substituite în
ultimul moment sau cantităţile de pro-
dus nu sunt produse sau produse în
cantităţi mai mai mari: acest lucru nu
este o problemă pentru Mago.Net!
Orice situaţie se poate rezolva, prin
urmare un ordin închis poate fi redes-
chis sau materialele preluate pot fi
înlocuite. Mago.Net va ajusta întotdea-
una documentele asociate şi va actu-
aliza tranzacţiile de inventar.
Controlul costurilor de producţie este
un subiect care nu putea fi ocolit:
Producţia de Bază calculează atât
costuri planificate cât şi costuri efecti-
ve. 
Costurile de producţie sunt legate de:



l  costurile materialelor care pot fi eva-
luate în funcţie de mai multe criterii
ca FIFO, LIFO, cost mediu ponderat,
ultimul cost, cost standard, listă de
preţuri furnizor.

l  costul semifabricatelor – în acest caz
va fi considerat costul de producţie
al ordinului de producţie copil sau
costul din inventar.

l  cost de procesare – dacă procesarea
este una externă, poate fi introdusă
o listă de preţuri furnizor cu interva-
le pentru cantitate şi preţ pentru un
cod de operaţiune.

Una din trăsăturile importante ale
Mago.Net este scalabilitatea. Din acest
motiv, producţia a fost proiectată pe
mai multe nivele – se poate trece la
următorul nivel fără să fie nevoie să se
reintroducă datele sau cu riscul de a
pierde documentele pentru producţia
în curs: cu Mago.Net se poate începe
prin achiziţionarea numai a modulului
Listă de Materiale şi introducerea
numai a lansărilor şi confirmărilor de
producţie; sistemul poate fi îmbu-
nătăţit prin achiziţionarea Producţiei
de Bază pentru a gestiona documente-
le de producţie şi a controla producţia
şi inventarul; mai târziu, se poate

adăuga Producţia Avansată pentru a
gestiona progresul producţiei şi fiecare
fază de producţie în parte şi, ca o ulti-
mă opţiune, se poate achiziţiona
modulul cel mai complex, cel de
Planificare, care permite planificarea
materialelor prin MRP şi a centrelor de
lucru prin CRP.
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