ІНСТРУКЦІЯ З ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
У ПРОГРАМІ «Маркет 2.7»
Проведення інвентаризації у програмі «Маркет 2.7» складається із 3-х частин:
1 частина – формування залишків товарів, отриманих з документообігу в програмі
(«Залишки товарів»)
2 частина – формування фактичних залишків, отриманих у результаті фактичного
перерахування товарів («Результати інвентаризації»).
Порівнявши ці два записи ми отримуємо картину наскільки фактичні залишки
відрізняються від залишків, розрахованих програмою.
3 частина – закриття інвентаризації.
Закриваємо інвентаризацію, створюючи документ заміни («Заміни товарів»).
Залишки товарів, розраховані програмою, синхронізуються з фактичними залишками.

ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА
Увести всі документи (вхідні, вихідні накладні тощо), стягнути чеки з касових місць
(кнопка
продажі.

«Касові місця» основного меню «Маркету 2.7») і сформувати готівкові

1 ЧАСТИНА
1. Здійснити «Корекцію обігу товарів» (див. рис. 1.1.1, 1.1.2) за допомогою кнопки
«Системні установки і функції» основного меню «Маркету 2.7».

Рис. 1.1.1
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Рис. 1.1.2
2. У розділі «Заміни товарів» створюємо документ переоцінки товарів.
Розділ програми «Заміни товарів» → «Новий запис» (кнопка
документу (

) → кнопка «Добре»

) → Номер

→ Вибрати дату і час документу (останній

день роботи перед інвентаризацією, година 23:50:00) → Зберегти (кнопка ) → Загальні
операції з документом → Додати оновлення облікових цін (див. рис. 1.2.1, 1.2.2) → кнопка
«Ок» → Зберегти ( ) → Закрити.

Рис. 1.2.1
2

Рис. 1.2.2
3. У розділі «Залишки товарів» створюємо запис залишків товарів, розрахованих
програмою.
«Залишки товарів» → Новий запис (кнопка ) → Вибрати дату і час документу
(останній день роботи перед інвентаризацією, година 23:59;59) → кнопка «Добре»
→ Зберегти (кнопка ) (див. рис. 1.3.1).
«Всього на суму 373,50 (в облікових цінах)» – це залишки, розраховані програмою в
цінах, які на цей момент записані в довідник цін (розділ «Ціни продажу» програми).

Рис. 1.3.1
3

2 ЧАСТИНА
1. У розділі «Результати інвентаризації» створюємо запис залишків, отриманих у
результаті фактичного перерахування товарів.
→ Дата і час (останній день роботи
«Результати інвентаризації» → Новий запис
→ Зберегти (рис. 2.1.1).
перед інвентаризацією, година 23:59:59) → Добре

Рис. 2.1.1
Заносимо в таблицю «Інвентаризація на ...» кількості товарів згідно фактичного
перерахунку.
Можемо заносити кількості товарів напряму з нижньої таблиці бази товарів або на
основі інвентаризаційного чека касового місця (Додаток 1).
2. Заповнивши таблицю «Інвентаризація на ...» → Загальні операції з документом
→ Зберегти .
(рис. 2.2.1) → Додати товари з залишків (рис. 2.2.2) → Синій калькулятор
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Рис. 2.2.1

Рис. 2.2.2
«Всього на суму 310,35 (в облікових цінах)» – фактичні (пораховані) залишки в
цінах, які на цей момент записані в довіднику цін (розділ «Ціни продажу»).
3. Надрукувати документ (рис. 2.3.1)
різниці)» (рис. 2.3.2) → Показати (рис. 2.3.3).

→ Документ «Звірка інвентаризація (лише
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Рис. 2.3.1

Рис. 2.3.2

6

Рис. 2.3.3
Отримали звіт розбіжності товарів, де:
«Кількість (інв)» – фактична кількість товару згідно перерахунку
«Кількість (док)» – кількість товару розрахована програмою
«Різниця» – кількісна розбіжність товару («-» – недостача, «+» – надлишок)
«На суму» – грошова розбіжність товару («-» – недостача, «+» – надлишок)
Товари з найбільшою розбіжністю можна повторно перерахувати. Якщо після
перерахунку кількість не збігається з кількістю в колонці звіту «Кількість (інв)», то
виправляємо її в таблиці «Інвентаризація на …..».
3 ЧАСТИНА
1. У розділі «Результати інвентаризації» → Таблиця «Інвентаризація на …..» →
Загальні операції з документом (рис. 2.2.1) → Створити документ заміни товарів
(рис. 3.1.2) → Добре
→
(рис. 3.1.1) → Визначити наступний вільний номер
Створився документ заміни товарів (рис. 3.1.3) → Замінюємо «Переоцінка товарів» на
«Інвентаризація» (рис. 3.1.4) → Зберегти

.
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Рис. 3.1.1

Рис. 3.1.2
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Рис. 3.1.3

Рис. 3.1.4
Закрити всі відкриті таблиці!
2. Документ заміни товарів синхронізував залишки товарів, розраховані програмою
(запис в розділі «Залишки товарів») з фактичними залишками (запис в розділі «Результати
інвентаризації»).
Сума в облікових цінах в записі у розділі «Залишки товарів» (рис. 3.2.1) повинна
збігатися з сумою в записі у розділі «Результати інвентаризації» (рис. 3.2.2)
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Рис. 3.2.1

Рис. 3.2.2
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ДОДАТОК 1

Занесення кількості товарів на основі інвентаризаційного чека
касового місця
1.
Для створення інвентаризаційного чеку необхідно здійснити вхід у програму
«Маркет − Касове місце» PayDesk з кодом касира 8 та паролем 8:

Рис. Д.1.1
−
У лівому нижньому куті основного вікна програми PayDesk натиснути кнопку
появиться спливне вікно з переліком функцій. Треба вибрати «Інвентаризація» (клацнути
на цей рядок «мишкою»), навпроти цього запису появиться «пташечка»  − ознака того, що
ця функція активна і чек інвентаризації відкритий.

Рис. Д.1.2
У програмі «Маркет − Касове місце» буде відкрито чек інвентаризації (у правому
верхньому куті програми (замість суми) великими літерами буде написано
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ).
Після занесення товарів з їхніми кількостями, чек інвентаризації треба закрити. Для
і у спливному вікні клікнути на рядок
цього потрібно знову натиснути на кнопку
«Інвентаризація» («пташечка» навпроти рядка зникне) − чек інвентаризації буде закрито.
2.
Чек інвентаризації − це файл з розширенням «.dbf» у папці чеків на комп’ютері
касира зі шляхом, наприклад, C:\InTech\PayDesk_shop\cheques.
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Структура інвентаризаційного чека:
IS010201_180531.DBF
01 – номер схеми
02 – номер підрозділу
01 – номер каси
18 – рік 2018
05 – місяць
31 – день
3.
Цей чек (файл) треба скопіювати по локальній мережі на комп’ютер-сервер у
заздалегідь створену папку «INVENT» (наприклад, C:\Users\Server\Documents\INVENT).
4.
У таблиці «Інвентаризація на …..» → Загальні операції з документом (рис. 2.2.1) →
Імпортувати дані інвентаризації (рис. Д.4.1) → відкривається вікно, в якому ми вибираємо
чек інвентаризації і натискаємо кнопку «Відкрити» (рис. Д.4.2) → заповнюється таблиця
«Інвентаризація на …..» товарами з інвентаризаційного чека.

Рис. Д.4.1
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Рис. Д.4.2

Далі згідно частини 2 п.2
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