
Veritum Gospodarka Magazynowa

System Gospodarka Magazynowa kompleksowo wspomaga prace związane z obrotami 
magazynowymi, prowadzeniem inwentury i przeceny w magazynach. Stany i obroty są 
prowadzone w cenach rzeczywistych ilościowo jak i wartościowo. Ceny sprzedaży hurtowych 
i detalicznych prowadzone są niezależnie w każdym magazynie. Istnieje możliwość 
obsługi miejsc składowania w magazynach, rezerwacji towaru czy ewidencji magazynu 
zbiorników pojazdów. System współpracuje z zewnętrznymi systemami Stacji Paliw (w tym 
bezobsługowych) czy systemów wagowych. 

Veritum 25 lat doświadczeń!

Obsługa obrotów magazynowych, inwentury i przecen.

Charakterystyka

Korzyści Zawsze bieżąca informacja - stany magazynowe
aktualizowane są po każdym dokumencie.

Techniczne wsparcie pracy magazyniera: inwentura poprzez urządzenia 
mobilne, czytniki kodów kreskowych, drukowanie etykiet z kodami.

Wiele ustawień indywidualnych: różne ceny sprzedaży
dla kontrahentów, polityka rabatowa.

Łatwa obsługa korekt i zmian wcześniejszych dokumentów.

Automaty przyspieszające pracę takie jak przeliczenia rozchodów po zmianie 
cen, korekty przychodów, kontrole należności kontrahentów przy rozchodzie.
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Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!



Magazyny

Podstawowy moduł systemu, prowadzący kartoteki materiałowe, wykaz 
magazynów i dokumentów magazynowych oraz realizujący obsługę stanów 
i obrotów magazynowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona 
w cenach rzeczywistych. Moduł zapewnia bieżącą obsługę oraz analizę stanów i obrotów 
magazynowych w układzie ilościowym i wartościowym. Dokumenty magazynowe mogą 
być tworzone lub przywołane w podsystemach Sprzedaż i Usługi. Ścisła współpraca 
z podsystemem Finanse i Księgowość zapewnia automatyczną obsługę dokumentów zakupu 
(przy przychodach), kontrolę bieżącego stanu należności kontrahenta (przy sprzedaży), jak 
i możliwość automatycznego tworzenia dekretów księgowych dla wszystkich dokumentów. 
W poszczególnych magazynach mogą być obsługiwane miejsca składowania. Funkcja 
obsługi przeceny i inwentury zapewnia możliwość uzgodnienia cen i stanów magazynowych. 
Oddzielna funkcja umożliwia prowadzenie stanów i obrotów paliwa w magazynach zbiorników 
pojazdów.

Zamówienia od dostawców

Moduł zawiera funkcje wspomagające opracowanie i składanie zamówień na zakupy 
materiałów i towarów do magazynów. Zamówienia do dostawców są przygotowywane 
na podstawie informacji o aktualnych stanach magazynowych oraz przyjętych stanach 
minimalnych i maksymalnych. Specyfikacja zamówienia zawiera wykaz indeksów (kodów 
dostawców) z ilościami i terminami dostawy oraz wskazaniem magazynu docelowego. 
Zamówienia są ściśle powiązane z realizacją dostaw – dokumenty magazynowe przychodowe 
dla każdej pozycji umożliwiają wskazanie zamówienia.

Stacja paliw – wydania bezobsługowe

Moduł umożliwia import danych o tankowaniach realizowanych 
przez zewnętrzny system automatycznego wydawania paliwa firmy 
PCS s.c. lub Petroconsulting. Całość obsługi zapewnia system 
Veritum – pozwala na opisywanie kart identyfikacyjnych dla 
pojazdów własnych oraz odbiorców zewnętrznych, przekazuje je 
do systemu zewnętrznego i pobiera z niego dane o zrealizowanych 
wydaniach (paliw, olejów oraz innych płynów). Zaimportowane dane 
o tankowaniach są weryfikowane, a następnie na ich podstawie 
tworzone są dokumenty magazynowe (obrotu wewnętrznego lub 
zewnętrznego), aktualizując automatycznie stany magazynowe.

Moduły

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie
całego kraju. Poznaj naszą ofertę, zadzwoń lub napisz i umów się na pokaz! Zapraszamy!
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