
Utilizare articole compuse 
 
- functionarea este amorsata din: 
       "Constante generale MENTOR / Constante de functionare / Articole de stoc compuse" = 
DA / NU; 
- machete in care se utilizeaza:  
 -intrari din productie 
 -bonuri de consum 
 -iesiri din firma (vanzari) 
 
1-Intrari de articole cu tip contabil cantitativ valoric cu reteta specificata - note de predare 
Exemplu:  
Faza de asamblare (Predare la magazie  articol compus, iesire ulterioara in consum a 
articolelor componente identificate prin reteta). 
 
Pentru aceasta situatie, numai la macheta "Note de predare", pe receptie se poate specifica 
pentru orice articol, avand tipul contabil cu descarcare si evidenta cantitativa,  reteta 
corespondenta (apasati pe grila din NIR butonul cu denumirea articolului). 
Se vor putea descarca ulterioar stocurile cu ceea ce s-a consumat la asamblare folosind butonul cu 
icon "articol compus"(se afla in stanga grupului de butoane "+""-" ale grilei principale) din 
macheta "Bonuri de consum";  
 
2-Iesiri de articole cu tip contabil cantitativ valoric cu reteta specificata - bonuri de consum 
Exemplu:  
Faza de dezasamblare (Iesire in consum articol compus,  predare ulterioara la magazie a 
articolelor componente identificate prin reteta). 
 
Pentru aceasta situatie, numai la macheta "Bonuri de consum", pe livrare se poate specifica 
pentru orice articol, avand tipul contabil cu descarcare si evidenta cantitativa,  reteta 
corespondenta (apasati pe grila din LIVRARE butonul cu denumirea articolului). 
Se vor putea incarca ulterior stocurile cu ceea ce s-a obtinut din dezasamblare folosind butonul cu 
icon "articol compus"(se afla in stanga grupului de butoane "+""-" ale grilei principale) din 
macheta "Note de predare";  
 
3 -Iesiri de articole cu tip contabil valoric fara descarcare - pe toate machetele de vanzari 
Iesiri intocmite in avans (iesiri de articole care nu se afla inca in stoc din diverse motive: 
facturare iesiri inaintea operarii intrarilor in stocuri, facturare articole de stoc cu probleme 
nesolutionate, etc.) se pot opera daca tipul contabil este valoric fara descarcare. 
In acest caz programul nu face inregistrari contabile de descarcare de gestiune, permitand 
rezolvarea ulterioara a descarcarii stocurilor prin macheta de diminuari de stoc (actionare buton 
"Articole nedescarcate") pentru articolele de stoc obisnuite. Evident, descarcarea efectiva se va 
face intr-un moment in care articolele dorite exista in stoc! 
 
In mod asemanator se poate rezolva situatia articolelor compuse, care nu exista fizic in stoc si care 
sunt rezultatul asocierii, in scopul vanzarii, a unor articole prezente in stoc (un exemplu tipic ar fi 



situatia in care se vinde pe factura articolul "Pachet promotional", iar descarcarea se face pentru 
articolele din componenta pachetului promotional, sa zicem ca acestea ar fi: o batista, o pereche de 
chiloti,  un sutien si un deodorant de picioare!, descrise ca atare in consumurile specifice generale). 
Pentru acest caz, la fel ca la consumurile cantitativ-valorice, se poate actiona de pe livrare butonul 
de articol din grila, caz in care apare lista de alegere a retetei pentru descarcare).  
Alt exemplu frumos este  inregistrarea vanzarii de 1.000 de pitza valoric fara descarcare cu reteta 
specificata, caz in care descarcarea de stoc se va face pentru reteta de pitza (faina, cascaval, sosuri 
picante, etc.) 
Atentie!  
Spre deosebire de descarcarea articolelor simple, care se facea prin diminuare de stocuri, in acest 
caz descarcarea articolelor componente se face numai pe bonuri de consum, prin actionarea 
butonului cu icon de articole compuse!  
 
Nota 
Exista buton articole compuse si pe comenzi la furnizori (pentru cazul in care, inloc sa comanzi la 
furnizor 1000 pitza doresti sa-i comanzi cantitatile echivalente din reteta!) 
 



 
Iesiri pe facturi, avize, monetare  
-articole valorice fara descarcare 
 - fara reteta  => pe diminuari de stoc descarca acelasi articol ca cel vandut  
 - cu reteta  => pe bonuri de consum descarca articolele specificate in reteta  
 
Iesiri pe bonuri de consum  
-consum articole cantitativ valorice 
 - fara reteta  =>  e cazul clasic! 
 - cu reteta  => pe note de predare incarca articolele specificate in reteta  
-consum articole valorice fara descarcare 
(atentie!, la consum valoric fara descarcare, programul face inregistrari contabile, asa incat pentru 
acest caz este necesara inregistrarea pozitiei cu pret ZERO, pentru a evita contarea dubla) 
 - fara reteta  => pe diminuari de stoc descarca acelasi articol ca cel consumat 
 (acest caz e cam absurd!)  
 - cu reteta  => pe bonuri de consum descarca articolele specificate in reteta  
 
Intrari pe note de predare  
-intrare articole cantitativ 
 - fara reteta  => e clasic!  
 - cu reteta  => pe bonuri de consum descarca articolele specificate in reteta  
ATENTIE ! 
Pentru situatia Asamblari-Dezasamblari, in mod normal inregistrarile contabile sunt astfel:   
(presupunem caz "marfa") 
consum: 607 = 371 
predare: 371 = 707 
Daca aceste inregistrari nu sunt "inghitite" de catre contabili, atunci exista o smecherie; se 
poate specifica la tipul contabil contul "Diverse" ca fiind de exemplu 473(decontari din 
operatii in curs de clarificare), care e bifunctional, efectul fiind urmatorul (evident pentru 
articole compuse): 
consum: 473 = 371 
predare: 371 = 473 


