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Abacus Operare: Management comenzi avize intre locatii 

Descriere: Aceasta functie este utila pentru companiile care au depozite in mai multe locatii / orase / zone 

etc. Fiecare locatie poate sa fie atat cea care face cererea de aprovizionare dar si cea careia I se cere sa livreze 

bunuri. Sistemul este gandit sa puna impreuna, intr-un singur ecran ambele situatii astfel incat cei care sunt 

responsabili cu aprovizionarea sa poata sa gestioneze situatiile foarte usor. 

Implementare: Pentru ca sa activati aceasta functie noua, va trebui sa alocati drepturi de operare grupei de 

operatori desemnate sa gestioneze aprovizionarile. Acest lucru se face in Abacus Administrare: 

 

 

 

Descrierea interfetei de lucru:  

A. Interfata pentru adaugare de comenzi: 
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Puteti sa priviti ecranul de lucru ca fiind impartit in doua: implicit veti vedea deschisa pagina in care adaugati 

comenzile. 

Sunteti deja conectat in Abacus avand o locatie implicita, rolul pe care il jucati in aceste tranzactii va fi strict 

legat de aceasta. 

Puteti sa modificati numai gestiunea pentru care faceti comanda, cu conditia sa aveti mai multe gestiuni de 

tip en gros. 

Din partea stanga, puteti sa schimbati intre a face comanda catre o alta locatie si a gestiona comenzile primite 

de la alte locatii. 

Emiterea de comenzi: se opereaza in partea de sus a paginii “Trimite comanda pentru aprovizionare”. Si 

aceasta pagina este impartita in doua. Aveti o linie neagra care delimiteaza zona de operare de zona de 

filtrare / listare / retrimitere emailuri de atentionare. 

Pentru a opera o comanda, trebuie mai intai sa stabiliti in zona de antet corespondenta locatii/gestiuni. 

Implicit, asa cum am mai spus, sunteti conectat intr-o locatie, mai ramane sa stabiliti in ce gestiune doriti sa 

aprovizionati. In partea dreapta-sus, selectati din ce locatie/gestiune doriti sa aprovizionati. 

Dupa ce ati operat macar o comanda, aceste selectii se vor pastra automat conform cu ultima comanda 

operata. 

Pasul urmator in operarea unei comenzi este sa adaugati produsele si cantitatile in comanda. Pentru aceasta 

aveti butonul “Adauga linie noua” SAU in cazul in care aveti o comanda anterioara selectata de unde doriti 

sa trimiteti produse selectiv sau total in noua comanda, puteti sa folositi butonul cu sageata in sus evidentiat 

si in poza. 

In momentul in care veti avea minim o linie operata, veti activa doua butoane dedesuptul tabelului, unul cu 

care puteti sa anulati (practic sa goliti tabelul) si altul cu care puteti sa salvati comanda. 

Inainte de a salva o comanda, verificati daca ati ales optiunea “email de informare in momentul salvarii?”. 

Aceasta este disponibila pe calculatorul unde lucrati numai daca aveti Microsoft Outlook instalat si configurat 

corespunzator. 

O comanda salvata va avea implicit starea “Validat” la sursa si “Inca nevazuta” la destinatie. In acesta stare, 

sursa mai poate sa stearga comanda. Dupa ce gestiunea destinatie va vizualiza comanda trimisa, optiunea 

de stergere a comenzii va fi disponibila doar pentru destinatie. 

Starile unei comenzi ajunsa la destinatie sunt: 

- Inca nevazuta (starea initiala, cand nimeni de la destinatie nu a deschis continutul comenzii); 

- Vazuta (atunci cand operatorul de la destinatie ajunge cu cursorul pe comanda din tabel si detaliile 

comenzii sunt incarcate pentru prima oara, starea comenzii devine Vazuta); 

- In lucru (atunci cand s-a inceput operarea cantitatilor ce urmeaza a fi livrate); 

- Finalizat si validat (comanda la care s-a generat si aviz, nu neaparat pentru toate produsele din 

comanda si nu neparat pentru cantitatile cerute); 

- Finalizat si anulata comanda (echivalentul pentru comanda stearsa de catre operatorul de la 

destinatie). 

Alte functii disponibile pentru trimiterea de comenzi de aprovizionare: 

 
Stergerea unei comenzi care nu a fost inca vazuta la destinatie; 

 Trimiterea unui email de avertizare catre destinatie. Se pot trimite oricate emailuri se doreste pentru 
atentinarea operatorului de la destinatie in legatura cu o comanda. 

 Listarea unei comenzi. 
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B. Interfata de lucru pentru validare comenzi 

Starile comenzilor la destinatie: 

- Nerezolvate (aici intra de fapt 3 stari: Inca nevazuta, Vazuta si In lucru); 

- Anulate – comenzi sterse la destinatie; 

- Validate – comenzi care au si un aviz de transfer atasat. Pentru aceste comenzi a fost inregistrat si 

transferul de marfa si generat un aviz de expeditie. 

Pentru a fi validata o comanda, este nevoie sa se completeze cantitatile aprobate. In coloana de cantitate 

aprobata puteti sa comletati o cantitate mai mica decat cea ceruta, egala sau mai mare, cu conditia sa aveti 

disponibil stoc pentru cantitatea aprobata. In niciun caz nu se poate opera o cantitate < 0. 

Se poate completa cantitatea aprobata ca fiind egala cu cantitatea ceruta pentru tot documentul daca veti 

face dreapta click cu mouseul pe capul de tabel, asa cum este indicat in poza de la pagina 4. 

In momentul in care salvati un document validat, pe langa inchiderea comenzii se mai genereaza automat si 

un document aviz de transfer, aceasta fiind de fapt tranzactia care consemneaza mutarea de marfa dintr-o 

locatie in alta. Acesta este punctul in care toata procedura s-a incheiat cu succes! 

 

Actualizare august 2020 

A fost introdus un sistem automat de gestionare a avizelor pentru perioada de transfer intre doua locatii, in 

cazul in care transferal dureaza mai mult de ziua in care se face primul aviz. 

Pentru aceasta, va trebui sa definiti o locatie intermediara si in cadrul ei gestiuni intermediare. De exemplu, 

pentru o firma care are mai multe locatii in tara, se poate face asa: 

- O locatie TRANSPORT; 

- In interiorul locatiei TRANSPORT, se vor defini gestiunile: 

▪ BUCURESTI – IASI (pentru transportul de la Bucuresti la Iasi, daca aveti si ruta Iasi 

Bucuresti, veti mai face o gestiune IASI – BUCURESTI); 

▪ BUCURESTI – DEVA etc. 

Veti folosi aceasta locatie impreuna cu gestiunile ei DOAR pentru aceasta tranzactie! Nu veti face vanzari din 

ea, nu veti face avize normale din ea, pentru restul sistemului ea trebuie sa fie invizibila ca si pana acum! 

Doar asa veti sti in orice moment ce marfa aveti “pe drum”. 

Daca ati definit deja locatia si gestiunile, acum va trebui sa setati cum sa fie folosite. Pentru aceasta, in pagina 

“Comenzi primate”, mergeti in dreapta sus si faceti click pe butonul “Setari”: 
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Veti seta (locatie+gestiune) in aceasta ordine: 

- De unde se face comanda? 

- Prin ce gestiune intermediara? 

- De unde pleaca marfa? (depozitul) 

Puteti sa setati numai anumite locatii din tara. Daca de exemplu aveti transfer rapid intre 2 locatii din 

Bucuresti, atunci nu are rost sa folositi acest sistem. 

Cum va lucra acum sistemul? 

Va evalua fiecare comanda primita si va vedea daca transferal se face prin locatie intermediara sau nu si in 

cazul in care gaseste gestiunea intermediara o va afisa iar transferul se va face in aceasta. 

 

De partea cealalta, gestiunea care a facut comanda, va trebui sa urmareasca si sa valideze in ziua cand 

comanda i-a ajuns efectiv in gestiune: 

 

Pentru aceasta va folosi filtrul asa cum se observa in imaginea de mai sus iar avizele nereceptionarte inca vor 

aparea nebifate. Pentru receptionarea marfii va trebui sa activati butonul “Valideaza intrarea” care va avea 

si un contor al avizelor nereceptionate. 
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Dupa receptie, butonul dispare pentru comanda receptionata iar in table se bifeaza in coloanal “Marfa a 

ajuns?”. 

Puteti sa folositi rapoartele de stocuri pentru a gestiona correct marfa aflata pe drum, sa nu aveti comenzi 

pe care le vindeti si nu ati actualizat inca gestiunile! 

 

 

 


