
Modulul Vânzări Mago.Net
permite:

l înregistrarea celor mai uzuale docu-
mente de vânzare: note de livrare,
facturi şi facturi de însoţire, facturi
de stornare şi bonuri; 

lgenerarea facturilor folosind proce-
dura de facturare ulterioară a note-
lor de livrare;

Căutarea unui articol
Mago.Net atribuie fiecărui articol un
cod univoc care poate fi folosit pentru
căutarea articolului respectiv. De ase-
menea, există numeroase modalităţi
de căutare cum ar fi: descrierea arti-
colului, codul de bare, căutare după
producător precum şi căutare dupa
codificarea articolelor făcute de cli-
enţi. Mago.Net permite şi asocierea
unor coduri echivalente pentru artico-
le în funcţie de diferiţi furnizori.

Importarea/exportarea articolelor din
fişiere
Această funcţie permite exportul şi
importul bunurilor şi serviciilor din
liniile documentelor în fişiere text.
Fişierul va conţine codul, cantitatea,
valoarea unitară şi reducerea pentru
fiecare linie.

Cheltuieli
Clienţilor le pot fi imputate cheltuieli
cu expediţia, ambalarea, etc. folosind
setări automate sau prin introducerea
lor manuală.
Informaţiile legate de  “Numerar la
livrare” sunt pur descriptive şi nu

afectează totalurile.

Politici de Preţuri şi Reduceri
Se pot defini uşor politici de preţuri.
Mago.Net permite:
l cunoaşterea diferitelor preţuri şi

reduceri ce pot fi aplicate;
l crearea şi modificarea listelor de

preţuri, atât automat cât şi manual;
l alegerea celei mai bune politici de

preţ pentru nevoile companiei;

Tipuri de Preţuri şi Reduceri
Preţurile pot fi asociate clientului sau
articolului sau ambilor. De asemenea,
pot fi aplicate preţuri calculate în func-
ţie de un adaos la costul de achiziţie
sau de producţie al bunurilor.

Preţ de bază
Se poate avea o politică de preţuri
simplă prin introducerea unui preţ de
bază în Master Articole.

Preţul de bază nu este neapărat preţ
de vânzare. De fapt, poate fi folosit în
documentele de achiziţie şi actualizat
automat folosind un cost ca bază în
locul preţului de bază.
Poate fi introdusă automat o valoare
pentru articole, valoare care poate fi
calculată prin aplicarea unei variaţii
procentuale pozitive sau negative la
preţul de bază.

Liste de preţuri
Listele de preţuri pot fi folosite în
Mago.Net pentru a atribui diferite pre-
ţuri în funcţie de cantitatea comanda-
tă sau perioadă. După crearea unei
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liste de preţuri, preţurile pot fi atribu-
ite articolelor manual sau în mod
automat.

Pentru a asocia o reducere unei liste
de preţuri, trebuie doar specificat
procentul de reducere dorit în câmpul
corespunzător (pot fi aplicate reduceri
în cascadă).
Listele de preţuri, de obicei , nu in-
clud şi TVA-ul. Pentru ca lista de pre-
ţuri să includă şi TVA-ul, trebuie bifa-
tă căsuţa corespunzătoare.

Reducere
Mago.Net permite introducerea unor
combinaţii de preţuri/reduceri: pentru
fiecare valoare din lista de preţuri pot
fi introduse reduceri care sunt  aso-
ciate valorii respective, în coloana
Reducere. Dacă se setează Prima
Valabilă pentru reducere, Mago.Net va
folosi reducerea asociată.

Pot exista şi cazuri când un anumit
preţ nu trebuie sugerat în combinaţie
cu o anumită reducere. Pentru a fi

sigur că pentru anumite preţu-
ri/reduceri nu au loc anumite asocieri
se foloseşte tabelul Incompatibilităţi. 

Gestiune valori unitare TVA
De obicei, preţurile nu includ TVA. Cu
toate acestea preţul poate fi introdus
cu TVA inclus. În documentele de
vânzare, excepţie făcând bonurile,
valoarea unitară este netă  de TVA.
Oricum, se pot introduce valori unita-
re cu TVA inclus.

Onorare interactivă comenzi de vân-
zare
Mai multe comenzi de vânzare pot fi
onorate prin generarea notelor de
livrare, a facturilor sau a facturilor de
însoţire.
Mago.Net permite:
l onorarea comenzilor;
l personalizarea procedurii;

Poate fi folosit un instrument automat
pentru a crea orice document de vân-
zare începând de la comenzile de
vânzare: note de livrare, factură sau

factură de însoţire.

Poate fi selectat tipul documentului
de creat prin selectarea opţiunii dori-
te. Pentru onorarea comenzilor de
vânzare, bunurile din comandă trebu-
ie sa fie disponibile în inventar. Daca
o comandă conţine linii cu cantităţi
disponibile, parţial disponibile sau
indisponibile sistemul va procesa
comenzile numai pentru liniile pentru
care există disponibilitate: comanda
va fi livrată parţial.

Dacă disponibilitatea nu acoperă
toate comenzile, pot fi setate priori-
tăţi în procedură. 

Generare facturi
O factură de generat poate fi emisă,
înregistrată în contabilitate, trecută în
creanţe clienţi, inclusă în tranzacţiile
intrastat, trimisă prin e-mail sau
tipărită.
Poate fi, de asemenea, setată data de
introducere a facturii.

Încărcarea notelor de livrare în facturi
Mago.Net permite introducerea mai
multor note de livrare într-o singură
factură. Mai multe note de livrare pot
fi introduse dacă au următoarele
caracteristici:
l acelaşi client;
l aceeaşi condiţie de plată;
l acelaşi jurnal de TVA;
l acelaşi agent, manager de zonă,

politică de comision,  calcul automat
sau manual al comisionului;

l aceeaşi monedă;



Facturi
Facturile imediate pot fi folosite pen-
tru facturarea ulterioară a livrărilor
deja efectuate.

Facturi de Stornare
Mago.Net permite regăsirea facturii de
stornat şi introduce datele în factura
de stornare.

Prin folosirea unui model contabil care
închide calendarul de plăţi, Mago.Net
nu include numai datele din factură în
factura de stornare, cum ar fi liniile de
bunuri/servicii şi cheltuieli. 
Se vor asocia şi calendarele de plăţi

din factură cu scopul de a le închide.
Se poate opta pentru generarea unui
nou calendar de plată sau închiderea
facturii iniţiale.

Bonuri
Mago.Net foloseşte pentru generarea
bonurilor o procedură similară cu cea
folosită pentru facturi şi note de livra-
re.

Tipărire şi înregistrare documente de
vânzare
Mago.Net permite înregistrarea mai
multor intrări într-o singură tranzac-
ţie folosind o procedură tipări-

re/înregistrare a documentelor de
vânzare. Facturile tipărite pot fi folo-
site pentru a fi trimise clienţilor, prin
fax sau e-mail, sau pentru îndosarie-
re.
Mago.Net permite de asemenea ieşi-
rea documentelor fără a fi introduse în
contabilitate sau fără să fie generate
tranzacţii de inventar pentru a permi-
te verificări ulterioare.

Liste de verificare
Un aspect fundamental al oricărui
management al afacerilor este posibi-
litatea analizării şi verificării informa-
ţiilor din sistem.
Mago.Net oferă o varietate considera-
bilă de liste care permit analizarea,
verificarea şi controlul tuturor aspec-
telor legate de managementul vân-
zărilor: tendinţe, cei mai buni vân-
zători, frecvenţă, etc.
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