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أمي المخازن ,و سنتعرف اآلن عىل إجراءات التحويل ن
تعرفنا من الموضوع السابق "المسؤوليات و المهام األساسية إلدارة المخازن" ,عىل مهام ن
بي
المخازن و كيفية القيام بعمل هذه اإلجراءات مع برنامج أوركيدا أي أر ب
ن
نوعي من تحويالت المخازن
و بداية يحدد برنامج أوركيدا أي أر ب
 -1تحويل داخل نفس الفرع و سنطلق عليه هنا "تحويل مخازن داخىل"
ن
ن
 -2تحويل ن
مختلفي ,و سنطلق عليه "تحويل مخازن فروع"
فرعي
بي
ن
و أهم الفروق ن
النوعي من التحويل ه:
بي هاذان
ر
ر
" تحويل المخازن الداخىل" ,ال يتتب عليه أي تأثت محاسب (قيد محاسب) ,وال يجب أن يتتب عليه "سعر التكلفة" بالنسبة لألصنف
المحولة (إال نف حاالت قليله مثل ,معالجة بعض حاالت إعادة تشكيل المنتجات كتحويل الداخىل)
" تحويل مخازن الفروع" ,يحتاج لمتابعة البضاعة و ه بالطريق
" تحويل مخازن الفروع" قد يتم بسعر التكلفة ,أو يمكن تحديد سعر أخر ,حسب سياسة المؤسسة نف التعامل ن
بي الفرع الرئيس المسؤول
عن التوريد ,وفروع التوزي ع األخري .و نف جميع األحوال ,يتطلب تحويل مخازن الفروع تسوية مالية ن
بي الفرع المحول منه ,و المحول إليه
و كذلك فإنه من المهم أن ننظر لتحويالت المخازن ,كجزء من ضمن إجراءات سالسل اإلمداد و اللوجيستيك .فالتحويل الغرض منه ,هو توفت البضاعة
المطلوبة نف المكان المراد رصفها منه .و هذه البضاعة المطلوب توفتها ,قد يكون مخطط توفتها بشكىل جزب من التحويل ,و ر
الباف سيتم رشاؤه .و
أيضا قد ترتبط أوامر التحويل بإحد إجراءات دورة المبيعات مثل "طلبية مبيعات" مثال ,وهكذا.
ر
و لهذا ن
للمشتيات  /الدورة المستندية المبيعات
ستي أيضا نف هذا الموضوع كيف نربط اجراءات التحويل بإجراءات مختلفة من الدورة المستندية
حسب ظروف كل مؤسسة
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الخطوة االول ه تحديد المخزن من وإل ,ثم نقوم باضافة األصناف
تباعا ,نالحظ سعر التكلفة لألصناف تلقائيا.
 سنالحظ هنا أن الفرع المحول منه و إليه واحد ,و تم
تحديدهم من النظام تبعا للفرع الجاري.

عن طريق تقرير خزن األصناف نالحظ الكميات المحولة من وال
المخازن

من خالل تحويل فروع سنالحظ امكانية تحديد الفرع من وإل
والمخازن المتاحه نف كل فرع
ن
تسوية المديونية ن
الفرعي ,يمكننا اختيار سعر التحويل :
بي
 سعر التكلفة
 سعر التحويل
 سعر ر
الشاء  ,أو يمكن تحديد أسعار البيع كذلك
ما هو سعر التحويل:
سعر التحويل هو سعر نقوم بتحديدة من كارت تعريف الصنف,ليتم
تطبيقة اثناء تحويل الصنف ن
بي الفروع ,ويمكن عىل سبيل المثال
تحديد سعر التحويل = سعر بيع%90 x 1
ن
التسوية المالية ن
بي الفروع سيتم رشحها ف النظام المال
ما هو قبول التحويل
من غت المقبول أن تدخل البضاعة مخازن فرع أخر ,دون تأكيد الطرف المحول له ,عن طريق شاشة "تحويل فروع" ,يجب اختيار (قبول التحويل)
ر
حب تتم عملية التحويل نف التنامج ,ملحوظه :لن تظهر البضاعة نف رصيد الفرع المحول إليه إال بعد قبول التحويل.
و تظهر بالفرع المحول إليه  -إنذار "تحويالت لم تستلم" للتنبية بتحويالت المخازن ر
الب تمت للفرع ,ولم يتم قبول التحويل بعد.
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ما هو مرتجع التحويل
مرتجع التحويل هو تحويل عكس لتحويل سابق,
الغرض من االختيار "مرتجع تحويل" هو عدم تحديث سعر التكلفة نف الفرع المحول اليه ,وسيىل رشحها نف موضوع "تكلفة المخزون"
من المهم معرفة أن
ن
 بمجرد عمل تحويل مخازن فروع ,سيتم رصف البضاعة من مخزن الفرع الصادر ,و ستظل معلقة (لن تدخل ف مخزن الفرع المحول إليه),
وذلك ر
حب يتم قبول استالمها من الفرع المحول إليه
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و هذه النقطه تعتت أيضا مدخل جيد لفهم كيف أن مرونة الدورة المستندية نف نظام أوركيدا أي أر ب ,توفر لنا حلول بسيطه و شيعة.
و إذا فكرنا نف كيفية متابعة البضاعة بالطريق بشكل صارم ,و كذلك فإننا نريد أن نتجب التسويات المحاسبية المعقده ,فسنجد أن الحل األمثل هو نف
ن
مرحلتي كالتال:
عمل التحويل عىل
الخطوة ()1
تعريف مخزن وسيط ,بأسم "مخزن عهدة ر
المشف فالن" ( و بالطبع يكون هذا المخزن تابع للفرع المحول منه)
الخطوة ()2
عمل التحويل األول :و نوعه (تحويل مخزن داخىل)  :من "المخزن الصادر" ,إل "مخزن عهدة ر
المشف القائم"
و من المعروف أن التحويل الداخىل ليس له أي تأثت محاسب ,و بالتال فالبضاعة ما زالت نف عهدة الفرع الصادر منه
الخطوة ()3
الثاب :و ذلك عند وصول البضاعة بالفعل إل الفرع المحول إليه ,يتم عمل التحويل ن
عمل التحويل ن
الثاب.
و نوعه (تحويل مخازن فروع)  :من "مخزن عهدة ر
المشف القائم" ,إل "مخزن الفرع المحول إليه "
و آلن البضاعة ,وصلت بالفعل ,فسيتم عمل قبول له فورا.
و بالطبع ,نف حال عدم وصول األصناف كاملة ,أو رفض استالم بعضها لسبب أو آلخر ,فسيتم عمل التحويل ن
الثاب ("تحويل مخازن فروع")
الب تم استالمها فقط ,و حينها ستظل الكميات الباقية نف "مخزن عهدة ر
بالكميات ر
المشف فالن
و لكن السؤال هنا ,ما هو دور الدورة المستندية يف الموجوده يف أوركيدا آي أر يب
الدورة المستندية باختصار ,تساعدنا نف التال:
ن
 -1ربط التحويل ن
الثاب بالتحويل األول ,بحيث ال نحتاج إل إعادة إدخال البيانات ,خاصة مع وجود تفاصيل دقيقة ف بيانات األصناف ,ك
"اللون" " /المقاس" " /تاري خ الصالحية" " /الستيال"
مرتي أو ر
ن
أكت ,فسنيقوم النظام بتحميل الكميات المتبقية نف كل مرة
 -2لو لسبب أو آلخر تم التسليم عىل
و نلتي كيف سنقوم بعمل ذلك
الخطوة ( :)1تعريف مخزن وسيط
عن طريق تعريف مخزن ,اوال نقوم بكتابة اسم المخزن
"مخزن بالطريق  -عهدة فالن" ,ثم نقوم بكتابة رقم الفرع التابع له المخزن
(وهو الفرع الذي سيتم منه التحويل) ,ونقوم باختيار ر
المشف عن طريق حقل
امانات خاص ب
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ضبط الدورة المستندية
عن طريق دورة التحويالت ,نقوم باضافة الدورة التالية:
اسم الشاشة تحويل فروع " نوع التحويل ن
الثاب" ( تحويل مخازن
فروع).
يتبع " تحويل داخىل "نوع التحويل األول" ( مخزن داخىل).
بي التحويل ن
الثاب ن
وبذلك نكون قمنا بعمل ربط ن
"بي الفروع "
والتحويل األول "الداخىل".

الخطوة ( )2عمل التحويل األول
نقوم بعمل التحويل الداخىل ن
بي المخزن الرئيس ( او اي مخزن مراد
ن
التحويل منه) ,ال المخزن الذي قمنا بتعريفه ف نفس الفرع ( مخزن
بالطريق – عهدة فالن)

Mob: +20 1002232202
info@orchida-soft.com

6/8

New Nozha, Cairo
www.orchida-soft.com

101/033

ثاب
الخطوة ( )3عمل التحويل ال ي

بعد ان قمنا بعمل التحويل األول " الداخىل" ,نقوم بعمل التحويل ن
الثاب ,نقوم باختيار التحويل األول نف حقل "تابع ل",
ثم نقوم بالضغط عىل أضف الكل ,نالحظ ظهور األصناف من التحويل األول بكمياتها بعد الضغط عىل إضافة الكل.
ن
ر
ملحوظه :يمكننا تغيت الكميات المستلمة ,نف حالة وجود تغيت نف الكميات المستلمة ,ويمكننا عمل التحويل عىل اكت من مره ف حالة لم يتم االستالم
بالكامل نف المرة االول.
يف حال لم يتم االستالم بالكامل يف الخطوة السابقة
تعاد الخطوة ( ,)3وسنجد أنه عند الضغط عىل أضف الكل ,ستظهر الكميات المتبقية فقط

رأينا نف المثال السابق( ,متابعة البضاعة بالطريق) ,كيف أننا استخدمنا الدورة مستندية بالشكل التال
( )2تحويل
مخازن فروع

( )1تحويل
مخزن داخىل

و ر
لنفتض اآلن أن الخطوتان السابقتان يسبقهما عمل التال:
 تقوم إدارة اللوجيستيك أوال ,بعمل طلب تحويل,
 يتم إصدار طلب التحويل بناء عىل طلبيات العمالء ,ر
ن
مندوبي المبيعات
والب يقوم بإلصدارها
و بالتال فإن الدورة المستندية مطلوب تعديلها كالتال
طلبية بيع

( )1تحويل
مخزن داخىل

طلب تحويل
مخازن

Mob: +20 1002232202
info@orchida-soft.com

7/8

( )2تحويل مخازن
فروع
New Nozha, Cairo
www.orchida-soft.com

101/033

من خالل دورة التحويالت نقوم بعمل الدورات التالية :
" طلب تحويل" يتبع "طلبية بيع"  ,ونقوم بالغاء
التحديد عىل " يؤثر بالمخزن" و "يؤثر بالحسابات"
ن
مخزب او تأثت عىل
ألن طلب التحويل ليس له أي تأثت
الحسابات.
" تحويل داخىل" يتبع "طلب التحويل".
" تحويل فروع" يتبع "تحويل داخىل"( ,تم توضيح
هذه الخطوة نف بداية الموضوع)

و بنفس الطريقة السابقة نف اإلدخال
بعد أن يقوم قسم المبيعات بعمل مستند الطلبية,
يقوم قسم اللوجيستسك بعمل طلب التحويل الموضح
و هكذا
ن
مستخدمي األقسام
و لمعرفة كيف تحديد اختصاصات
المختلفة (اللوجيستسك – المخازن – المبيعات  )...للعمل
عىل أوامر الدورة المستندية ,يمكن الرجوع للموضوع
ن
المستخدمي "
"حقوق

مخزن األصناف
حركة صنف
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تقرير يوضح تفاصيل األصناف نف المخازن.
تقرير يوضح حركة االصناف من بيع ر
وشاء ن
وبي المخازن.
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