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Налаштування довідників послуги, тарифи 

на послуги, вантажі 
 

Перед веденням обліку щодо наданням послуг транспортними організаціями з 

перевезення, надання послуг спеціальною технікою, вантажно-розвантажувальними роботами 

тощо необхідно створити довідники послуг, тарифів на послуги, групи вантажів. Створення 

відповідних довідників у системі здійснюють на закладці Довідники в модулі Налаштування 

системи Облік автотранспорту.  

Перед формуванням довідників необхідно сформувати Довідник номенклатури (на 

кожен вид послуг), Одиниць виміру та Прайс-листи (асортимент і прайс-лист на послуги) в 

системі Загальні довідники / Номенклатура й ціни. 

 

 
 

1. На закладці Довідники/ Послуги по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші 

Insert створити запис послуги. 

 

 
 

2. У полі Штрих-код, якщо передбачено, сформувати штрих-код . Якщо послуги 

підв’язані під певну МВО, то в полі Склад по клавіші F3 обрати певний склад.  
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3. В полі Артикул по клавіші F3 обрати певну послугу. 

 

 
 

4. Натиснути кнопку ОК. 

 

 
 

5. Послуга включена в Довідник.  
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6. Перейти на закладку Тарифи на послуги. 

 

 
 

7. По пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert створити запис тарифу. 

 

 
 

8. У полі Шифр встановити певний шифр 

9. У полі Найменування вказати найменування 

10. У полях Шкала по горизонталі:  

- У полі Позначення вказати ознаку; 
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- У полі Тип даних по клавіші F3 обрати NUM; 

- У полі Точність по клавіші F3 обрати  певний показник; 

- У полі Ширина вказати кількість знаків. 

 

 
 

11. У полях Шкала по вертикалі: 

-  У полі Позначення вказати ознаку; 

- У полі Тип даних по клавіші F3  обрати NUM; 

- У полі Точність по клавіші F3  обрати  певний показник; 

- У полі Ширина вказати кількість знаків 

12. У табличних полях вказати показники. Натиснути кнопку ОК. 

 

 
13. Перейти на закладку Вантаж для формування довідника. По пункту меню Реєстр / 

Створити або по клавіші Insert створити запис . 
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14. Обрати Додати групу поточного рівня чи Додати групу підлеглого рівня. 

 

 
 

15. У полі встановити довільний код на групу вантажів 

16. У полі Найменування вказати найменування групи поточного чи підлеглого рівня 

щодо групи вантажів. Натиснути кнопку ОК. 

 

 
 

17. Створені група поточного та група підлеглого рівня внесена до довідника. 

 

 


