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Automatyczne tworzenie kompletów na podstawie odłożonych dokumentów sprzedaż. 
Do działania modułu konieczne jest posiadanie aktywnej Sfery dla Subiekta GT 
Program stworzony jest pod potrzeby firm które część asortymenty sprzedają jednocześnie w jednostkach 
magazynowych jak i w kompletach. Najprostszym przykładem mogą być papierosy które są raz 
sprzedawane na paczki a innym razem na opakowanie „wagon”. Tworzenie kompletu przed dokonaniem 
sprzedaży , a tym bardziej w przypadku współpracy z kasą fiskalną gdzie po odbiorze ze sprzedaży może 
się znajdować kilka takich pozycji nastręcza dużo problemów. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi nasze 
rozwiązanie. 
 
Instalacja: 

1. uruchamiamy program SetupGenKomGT.exe – na wszystkie pytania instalatora odpowiadamy 
twierdząco 

2. po zakończonym procesie instalacji klikając program GenKomGT uruchamia nam się okno Subiekta 
GT z prosbą o wybranie danych podmiotu z którym chcemy pracować 

3. Od tej chwili program gotowy jest do pracy 
 
Użytkowanie: 

1. W programie muszą być zdefiniowane komplety wraz z składnikami 

 
2. W przypadku dokonania sprzedaży kompletu którego w tym momencie nie mamy zmontowanego 

należy cały dokument zapisać z opcja wycofaj skutek magazynowy   
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3. Po wystawieniu dokumentu w dowolnym momencie w danym dniu uruchamiamy program 

GenKomGT  

 
4. po jego uruchomieniu i wskazaniu użytkownika w Subiekcie GT pokazuje się nam główne okno 

programu 
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5. Następnie klikamy klawisz rozliczanie faktur gdzie pokazują się nam zarówno faktury jak i paragony 

które nie wywołały skutku magazynowego a znajdują się na nich komplety 

 
6. Dokumenty te z tego poziomu możemy jeszcze podglądnąć pofiltrować ze względu na magazyn , 

datę oraz posortować 
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7. Po wybraniu interesujących nas dokumentów klikamy przycisk wykonaj generuje się nam raport 

wykonania dokumentów sprzedaży jak wdać na ponizszym raporcie program automatycznie 
stworzył nam brakujące komplety i wywołał skutek magazynowy na dokumentach. 

 
8. W przypadku gdy zapasy magazynowe nie pozwalają na skompletowanie zestawów otrzymujemy 

szczegółowy raport o brakach 

 
 
 
 
Koszt zestawienia to 500 zł netto.  
Zapraszamy Państwa do zapoznawania się z naszą ofertą i pytania indywidualne. Z uwagi na 
pracochłonność nie publikujemy wszystkich rozwiązań. 

 


