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Informacje ogólne 
 

Program KompletacjaPlusGT rozszerza możliwości kompletacji Subiekta GT, pozwalając na zastosowanie go 
do obsługi prostej produkcji. 
 

Działanie programu wymaga Sfery do Subiekta GT.  
 

Funkcjonalność 
 

KompletacjaPlusGT służy do automatycznego zdjęcia ze stanu surowców i przyjęcia na stan wyrobów gotowych 
(Kompletów w Subiekcie GT).  
 

Działanie programu KompletacjaPlusGT różni się od mechanizmu kompletacji znanej z Subiekta GT w kilku 
podstawowych aspektach: 
 

• niezależnym definiowaniem magazynu, z którego są zdejmowane surowce (składniki) i magazynu na który 
przyjmowane są produkty (komplety). 

• możliwością określenia kosztów dodatkowych (kosztów wytworzenia). Wartość magazynowa 
przyjmowanych produktów jest równa wartości magazynowej zużytych składników, powiększonej o 
zadeklarowane koszty wytworzenia 

• możliwość podziały kosztów wytworzenia na 3 grupy i oddzielnego ich ewidencjonowanie (wymaga 
niebieskiego Plusa dla InsERT GT). 

 

Konfiguracja 
 

Po instalacji programu, albo w razie konieczności (np zmiana serwera), należy określić sposób połączenia z 
serwerem SQL oraz nazwę bazy GT, z której będziemy korzystać. 
 

Należy pamiętać, że w konfiguracji podajemy nazwę bazy danych, a nie nazwę podmiotu widzianą przez system 
GT. Nazwę bazy danych można oczytać za pomocą programu serwisowego GT. 
 

Parametry konfiguracji, podobnie jak Opcje są zapamiętywane dla każdego stanowiska oddzielnie.  
 

Opcje 
 

Surowce (RW) 

• Magazyn: wybór magazynu, z którego bedą pobierane surowce (na tym magazynie powstanie dokument 
RW) 

• Kategoria: kategoria jaką otrzymywać będą dokumenty RW tworzone przez program 
KompletacjaPlusGT 

 

Produkty (PW) 

• Magazyn: wybór magazynu, na który bedą przyjmowane produkty (na tym magazynie powstanie 
dokument PW) 

• Kategoria: kategoria jaką otrzymywać będą dokumenty PW tworzone przez program 
KompletacjaPlusGT 

• Precyzja ilości na dokumentach PW: pole pozwala na określenie z jaką dokładnością (ile miejsc po 
przecinku) będzie można określać ilość wytwarzanego produktu. Domyślne ustawienie to ilości całkowite. 

 

Koszty w polach własnych PW (wymaga niebieskiego Plusa do InsERT GT) 
Ustawienia pozwalające na ewidencjonowanie kosztów wytworzenia, z ew. podziałem na rodzaje 
(domyślne rodzaje to usługi obce, płace i pozostałe). 
 

Pola usług obcych i płac pozwalają na wybór jednego symbolu usługi, której wartość będzie zapisywana 
w wybranym polu własnym. 
 

W polu wybranym jako pozostałe będą sumowane wszystkie kwoty, nie zapisane w pozostałych polach 
kosztowych. 
 

Pola własne muszą być dodatkowymi polami typu kwota, utworzonymi dla dokumentów PW. 
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Definiowanie produktów 
 

Działanie programu KompletacjaPlusGT opiera się jako liście składników, definiowanej w kartotece kompletu w 
Subiekcie GT. Składniki umieszczone na tej liście w czasie montażu są traktowane dwojako: 
 

• towary i komplety zostaną zdjęte ze stanu dokumentem RW, a ich koszt magazynowy zostanie 
uwzględniony w wartości przyjmowanego kompletu 

• usługi zostaną potraktowane jako definicja jednostkowego kosztu wytworzenia, przy czym jako koszt 

wytworzenia zostanie przyjęta ilość z tabeli składników! WAŻNE! 
 

Wybór kompletu i montaż 
 

Po uruchomieniu programu wyświetlana jest lista kompletów. Zawartość tej listy może być ograniczona do 
wybranych kompletów, za pomocą kilku filtrów. 
 

Dwa z nich pozwalają na podanie początkowej części symbolu i nazwy, trzeci pozwala na wybranie grupy 
towarowej. 
 

Po zaznaczeniu na liście wybranego kompletu klikamy "Zmontuj" co wywoła okno montażu kompletu.  
 

W oknie montażu prezentowana jest informacja o potrzebnych składnikach, dostępnym stanie magazynowym i 
ewentualnych brakach. Ilości są wyliczane na podstawie określonej liczby kompletów, jakie chcemy zmontować.  
 

Poszczególne kolumny liczbowe oznaczają: 
 

• Liczba - tyle elementów potrzeba na jedną sztukę montowanego kompletu 

• Razem - tyle elementów potrzeba na wybraną partię  
• Stan - aktualny stan w magazynie surowca 

• Brakuje - braki surowcowe (jeśli wartość w kolumnie Razem jest większa niż w kolumnie Stan) 
 

Od wersji 2.0.0.0 dodano znacznik "pokaż szczegóły", którego zaznaczenie wyświetla dodatkowe kolumny: 
 

• Opis - opis towaru z kartoteki (zakładka "Podstawowe") 
• Uwagi - uwagi z kartoteki towaru (zakładka "Opis")  

• Symbol_Dostawcy - symbol podstawowego dostawcy z kartoteki (zakładka "Parametry") 
• Nazwa_Dostawcy - nazwa podstawowego dostawy, ustawionego na zakładce "Parametry" 

 

Dodatkowo, w osobnej linii wyświetlana jest informacja o koszcie montażu. 
 

UWAGA: ilość zużytych składników (kolumna Razem) może być zmieniana ręcznie przez użytkownika. 
 

Poniżej tabeli znajdują się (od wersji 2.0.0.0) dwa hiperlinki: 
 

• kopiuj do schowka - kopiuje zawartość tabelki do schowka systemowego 

• zapisz do pliku - zapisuje zawartość tabelki do pliku CSV (rozdzielany średnikami), który może być 
następnie wczytany np. do arkusza Excel  

 


