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Облік виробництва. Загальні налаштування   
 

Перед початком роботи в системі Облік виробництва необхідно: 

 мати заповненні довідники в підсистемі  Загальні довідники  / Структура 

організації ; 

 заповнити довідники системи Облік виробництва 

 

В системі Загальні довідники: 

 

1. Довідник Структурних одиниць (для централізованого обліку). 

 

 
 

2. Структурні підрозділи або при наявності обліку кадрів  повинен бути діючий штатний 

розклад. 

 

 
 

3. Довідник центрів відповідальності. 
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4. Довідник центрів витрат. 
 

 
 

 

5. Довідник посад  працівників, які працюють на підприємстві  або при використанні 

тільки системи Облік виробництва можна використати Довідник професій.   

 

 
 

6. Наявність співробітників в комплексі (без використання системи Управління 

персоналом створити перелік в модулі Список працівників. 

 

 
 

7. Заповнити  календар роботи підприємства 
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8. У модулі Довідник номенклатури провести формування номенклатури сировини і 

матеріалів, що задіяні у виробництві, а також номенклатуру готової продукції . 

 
 

9. У модулі Довідник одиниць виміру внести необхідні одиниці виміру. 

 

 
 

10. В модулі Прайс-листи  створити прайс-листи на готову продукцію. 

 

 
 

У  підсистемі Облік виробництва / Конфігурація виробництва провести налаштування в 

модулі Налаштування. 

 

 
 

Методика налаштування та особливості подано у користувацькій нотатці «Налаштування 

обліку виробництва». Особливу увагу звернути на формування Робочих центрів, їх роботи,  

формування звітності за показниками. 
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Для уточнення роботи підрозділів виробництва необхідне провести налаштування роботи 

кожного з підрозділів у модулі Робочий календар. Методика налаштування подана у 

користувацькій нотатці «Робочий календар» 

 

 
 

Для ведення обліку виробництва та відображення трудовитрат і заробітної плати при 

виготовленні продукції необхідно заповнити Довідник операційно-трудових нормативів у 

модулі Операційно-трудові нормативи. Методику формування довідника операційно-трудових 

нормативів подано в  користувацькій нотатці «Операційно-трудові нормативи».  

 

 
 

На кожен вид продукції необхідно створити специфікацію (специфікацій може бути 

декілька, одна із яких є основна, інші діючі) у підсистемі Облік виробництва/Конфігурація 

виробництва в модулі Специфікація на продукцію. Методику формування специфікації на 

продукцію подано в користувацькій нотатці «Специфікація на продукцію Формування» та 

«Специфікація на продукцію. Закладки».   
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Необхідно створити Довідник бригад, які працюють у тих чи інших виробничих 

підрозділах чи ділянках на виготовленні готової продукції. Довідник бригад створюється у 

модулі Довідник бригад. Методику формування Довідника бригад подано в користувацькій 

нотатці «Довідник бригад» 

 

 
 

Необхідно також передбачити допустимі заміни матеріалів чи напівфабрикатів при 

виготовленні продукції, які здійснюються при виготовленні готової продукції. Створення 

Довідника замін проводиться в модулі Довідник замін.  Методику створення Довідника замін 

подано в користувацькій нотатці «Довідник замін». 

Два модулі Схема вживаності матеріалів і Технологічна карта - створюються в 

автоматичному режимі і використовуються для потреб виробництва. Методика подана в 

користувацьких нотатках «Схема вживаності матеріалів» і «Технологічна карта» 

 

 
 

Всі вище перелічені модулі обов’язкові для виробництва чи серійного чи позамовного 

 

 


