Przyk³ad analizy towarowej. W przyk³adzie u¿yto wersji MagAD 1.3, st¹d posiadacze ni¿szych wersji nie zobacz¹
niektórych pytañ, czy dodatkowych opcji, ale w niniejszym przyk³adzie nie bêd¹ one istotne.
D¹¿ymy w nim do uzyskania listy towarów, która sprzeda³a siê danego dnia.
W poni¿szym tekcie istotne jest to, ¿e omówienie rysunku znajduje siê nad nim.
W g³ównym menu naciskamy [Enter] wybieraj¹c opcjê Analizy towarowe i ich podsumowania:

Na nw. pytanie odpowiadamy Nie. Gdyby odpowied by³a tak, uzyskalibymy mo¿liwoæ zebrania listy towarów,
które bra³y udzia³ w obrotach w kilku wybranych okresach.
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Za pomoc¹ [Enter] wybieramy/gasimy oznaczenia magazynów, dla których ma byæ wykonana analiza. Mo¿na
wyszukiwaæ magazyny wg nazwy (naciskaj¹c litery), wg numeru (naciskaj¹c cyfry). mo¿na ustawiæ wszystkie
oznaczenia [+] i zlikwidowaæ wszystkie oznaczenia []. Zatwierdzamy listê, na której oznaczylimy ju¿ w³aciwe za
pomoc¹ [F10]. Oczywicie nie trzeba od razu zapamiêtaæ tego, co jaki klawisz robi  jak zwykle w MagAD, mamy
mo¿liwoæ przypomnienia  po naciniêciu [F1].

Na podobnych zasadach wybieramy rodzaje operacji towarowych (dokumentów), jakie maj¹ podlegaæ analizie.
W wypadku analizy sprzeda¿y wybieramy oczywicie operacje sprzeda¿y.
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Mamy mo¿liwoæ ograniczenia zestawienia dla warunków, które na nw. rysunku s¹ na czerwonym tle. [Enter] i strza³ka
w dó³ przechodzi do nastêpnego pola, strza³ki w górê pozwalaj¹ na powrót do poprzedniego pola. Nale¿y zwróciæ
uwagê na to, ¿e dokumenty sprzeda¿y maj¹ oprócz swoich dat wykonania operacji datê sprzeda¿y i datê, w której
powinna zostaæ uiszczona zap³ata. Czêsto zdarza sie, ¿e niepoprawnie wpisana data sprzeda¿y lub rozliczenia na
fakturze wyrzuca j¹ z zestawienia.

Z tego wzglêdu, ¿e na fakturach (a przy odpowiedniej konfiguracji programu MagAD/MAGPX i na paragonach) s¹
odbiorcy, mo¿na ograniczyæ zestawienie do wybranych odbiorców. Jeli zaznaczymy wszystkich, zestawienie
wykonane bêdzie dla wszystkich. Sposób wybierania analogiczny do wybierania magazynów.
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Mo¿na ograniczyæ zestawienie do listy towarów pochodz¹cych od wybranych dostawców. Sposób wybierania, jak
odbiorców.

Mo¿na ograniczyæ zestawienie do towarów do tych, które sprzedali wybrani operatorzy (u¿ytkownicy programu).
Sposób wybierania, jak odbiorców.
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Na analogicznych zasadach, ja dostawców towarów, które by³y sprzedawane, wybieramy grupy towarowe, stawki VAT,
grupê g³ówn¹. WA¯NE  grupa towarowa, czy g³ówna mo¿e w MagAD/MAGPX nazywaæ siê ró¿nie.
Magazyn drugi z przesuniêcia magazynowego nie dotyczy zestawienia sprzeda¿y. Ta opcja filtrowania w³¹czona jest
tylko wtedy, kiedy do analizy wybierzemy przesuniêcia.
Mo¿na tak¿e ograniczyæ iloæ, która ma byæ pokazana w zestawieniu. I tu  UWAGA  zestawienie sprzeda¿y jest
zestawieniem rozchodów, st¹d sprzedana iloæ przedstawiana jest na nim ze znakiem . Przyczyn¹ takiego dzia³ania
zestawiani jest to, ¿e jeli wybieramy do niego dokumenty nie tylko sprzeda¿y, ale np. przychodu, iloci przychodz¹ce
s¹ podawane ze znakiem + i na zestawieniu mamy bilans przychodów i rozchodów.

MagAD i MAGPX obs³uguj¹ tak zwane depozyty. Nale¿y o nich przeczytaæ w dokumentacji. Jesli opcja depozytów jest
w³¹czona, program zada pytanie, jak na rys. poni¿ej. Jeli nie chcemy ograniczaæ zestawienia, wybieramy [3].
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Operacje mog¹ byæ z p³atnoci¹ terminow¹, albo nie. Aby uzyskaæ c¹³¹ sprzeda¿, wybieramy opcjê [3].

Listê towarów z zestawienia mo¿na za³adowaæ do podrêcznego schowka na listê towarów, zwanego plikiem
roboczym. Opis plików roboczych w dokumentacji.
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Wynik zestawienia mo¿na zapisaæ w pliku typu DBF. Daje to mo¿liwoæ za³adowania np. Do arkusza kalkulacyjnego
i dalsza obróbkê w arkuszu.

Zamiast listy towarów w wyniku, mo¿na uzyskaæ tylko same podsumowania (tak¿e w grupach VAT.
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Mo¿na pokazaæ podsumowania w tabeli VAT. Nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e VAT jest sumowany dla ka¿dego
dokumentu oddzielnie, st¹d sumowany dla ca³ej listy towarów sprzedanych najczêciej nie da tej samej wartoci, jak na
rejestrach VAT.

Mo¿na ukryæ w zestawieniu nasze ceny sprzeda¿y, jeli zestawienie robimy np. Dla naszego dostawcy i nie chcemy mu
pokazaæ naszej mar¿y.
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Filtrowanie poni¿sze ma sens, kiedy np. chcemy pokazaæ sprzeda¿ tylko tych towarów, które np. siê skoñczy³y, lub
koñcz¹, maj¹c iloæ np. w przedziale <0,3>. Jeli przedzia³ zostanie zatwierdzony, jak na rys. poni¿ej, takie filtrowanie
nie odbêdzie siê.

W normalnym zestawieniu sprzeda¿y wybieramy opcjê [3]. Dodanie towarów, które siê nie sprzeda³y daje obraz tego,
co za d³u¿szy okres np. w ogóle siê nie sprzeda³o itp.
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Zwykle wybieramy [3]. Dla porównania z tym, co jeszcze jest w stanach, mo¿na wybraæ [1] lub [2].

Po linii z towarem mo¿na pokazac dokumenty, na których znalaz³ sie towar. Zwykle jednak wybieramy [1].
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Nale¿y wybraæ, jak ma byæ posortowane nasze zestawienie.

Postaæ uproszczona jest jednolinijkowa, stad zawiera mniej informacji o cechach kartoteki towarowej, ale najczêciej
jest wystarczaj¹ca.
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W wypadku wydruku uproszczonego mamy wybór tego, co obok nazw, cen, iloci, wartoci znajdzie sie w dodatkowej
kolumnie  dla informacji dodatkowej.

Te same towary mog¹ byæ sprzedawane w ró¿nych cenach, np. poprzez dawanie rabatów. Tym niemniej jest mo¿liwoæ
pokazania ich wszystkich w jednej linii z podaniem zsumowanych iloci, a cen i wartoci urednionych.
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Dostajemy propozycjê tytu³u wydruku. Mo¿na j¹ zmieniæ. Wciniêcie [Enter] zatwierdzi to, co aktualnie jest wpisane,
jako tytu³ wydruku.

Na wydruku uproszczonym ze wzglêdu na brak miejsca niektóre nazwy towarów mog¹ zostaæ nieznacznie skrócone.
Jesli odpowiemy na poni¿sze tak, ka¿da pozycja, gdzie tytu³ nie mieci siê, zostanie przedstawiona w dwu linijkach.
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Tablica DBF (jeli za¿¹dalilimy jej stworzenia) mo¿e byæ umieszczona w standardowych miejscach, albo dowolnym.
Miejsca A i B najczêciej oznaczaj¹ dyskietkê (A) , pulpit lub pendrive (B). MagAD mo¿na ustawiæ tak, ¿e A i B
oznaczaj¹ dowolne miejsca w systemie plików. W instalacjach w systemie Linux B to najczêciej pulpit,
a w MS Windows ® wybrany katalog na dysku. Jeli skonfigurowano w MagAD program do otwierania plików DBF
(np. OpenOffice), to mo¿emy w tym miejscu tak¿e mieæ mo¿liwoæ od razu otworzenia w takim programie jako arkusz
kalkulacyjny.

Po wyborze do miejsca A lub B:
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Wybralimy B:

Nastêpnie otrzymujemy doæ du¿¹ iloæ mo¿liwoci skierowania wydruku analizy. Opcja [6], je³i skonfigurowano dla
MagAD/MAGPX program do przegl¹dnia plików Postscript lub PDF (najczêciej tak) pozwala na podgl¹d wydruku w
tego typu programie. Jeli kierujemy plik do edycji lub edytora, nale¿y zawsze mieæ informacjê, jakie kodowanie
polskich znaków w takich plikach mamy ustawion¹ w MagAD/MAGPX, aby przy otwieraniu edytorem (np.
OpenOffice) móc zadeklarowaæ takie samo kodowanie. Wys³anie email odbywa siê za pomoc¹ specjalnego skryptu
(poleceñ zewnêtrznych uruchamianych przez MagAD/MAGPX). Jeli go nie ma, funkcja nie zadzia³a.
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Skierowalimy wydruk na ekran. Z tej pozycji mo¿liwy jest tak¿e wydruk na drukarce [F5], tak¿e wybranych stron
[Ctrl+F5]. [Alt+PgUp] i [Alt+PgDn] powoduj¹ odpowiednio skok na sam pocz¹tek i na sam koniec wydruku. Pozosta³e
klawisze dzia³aj¹ standardowo, jak w edytorze tekstu. W poni¿szej analizie wynik akurat jest pusty.

Po wydrukowaniu program zakoñczy prace zestawienia i wróci do g³ównego menu.
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