
1 
 

 

Komplekteerimine 

Versiooni Books by HansaWorld 6.2 põhjal 

 

SISUKORD 

 
SEADISTUSED ...................................................................................................................................... 2 

Lausendamine, tootmine ..................................................................................................................... 2 

Numbriseeriad, tootmised ................................................................................................................... 2 

REGISTRID ............................................................................................................................................ 3 

Artiklid ................................................................................................................................................ 3 

Retseptid .............................................................................................................................................. 3 

Tootmine ............................................................................................................................................. 6 

HOOLDUSED......................................................................................................................................... 7 

DOKUMENDID ..................................................................................................................................... 9 

Tootmised ............................................................................................................................................ 9 

ARUANDED......................................................................................................................................... 10 

Komponentide vajadus ...................................................................................................................... 10 

Retseptide nimekiri (komponendid) .................................................................................................. 11 

Retseptide nimekiri (valmistooted) ................................................................................................... 12 

Toodetavad artiklid ............................................................................................................................ 12 

Tootmiste nimekiri ............................................................................................................................ 13 

Täiendamisvajadus ............................................................................................................................ 14 

 

 

 



Books by HansaWorld / www.excellent.ee , info@excellent.ee 
 

2 
 

 

SEADISTUSED 

 

Lausendamine, tootmine 

 

See seadistus võimaldab määrata kontod, mida kasutatakse vaikimisi Tootmise tehingutel. Kontod, 

mida siin seadistuses kasutatakse peaksid kindlasti olema registeeritud Kontode registrisse Finants 

moodulis. 

 

 

 

Numbriseeriad, tootmised 

 

Tootmise registris on igal kaardil oma number, mis võetakse vastavast numbriseeriast. Uue kaardi 

sisestamisel registreeritakse see järgmise vaba numbriga numbriseeriast. Kui numbriseeriaid ei ole 

sisestatud, registreeritakse esimene kaart numbriga 1 jne. Kui soovid kasutada oma numbriseeriaid, 

sisesta need siia. Võimalik on sisestada erinevad numbriseeriad erinevatele aastatele või osakondadele. 

Numbriseeriad ei tohi omavahel kattuda. Uue Tootmise sisestamisel võetakse vaikimisi järgmine vaba 

number esimesest numbriseeriast; kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, saad valida soovitud 

numbri mõnest muust numbriseeriast. Iga numbriseeria puhul saad määrata, kas kanded Finantsi 

koostatakse automaatselt sellesse seeriasse kuuluvate Tootmise kaartide kinnitamisel. Kasutades Ctrl-

Enter klahvikombinatsiooni väljal „Kanne“, saad valida kahe valiku vahel: „Koosta kandeid“ ja „Ära 

koosta kandeid“. Vali esimene, kui soovid, et kanded koostataks ja teine, kui soovid, et kandeid ei 

koostataks. Sa saad vaid teatud numbriseeriale kandeid mitte koostada lasta. Kui Finantsi seadistuses 

„Allsüsteemid“ on määratud, et kandeid ei koostataks, ei saa Sa siin teisiti määrata. 
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REGISTRID 

 

Artiklid 

 

Artiklite registris salvestatakse informatsioon toodete ja teenuste kohta, mida Sa müüd. Artiklite 

registrit näed Müügihalduse, Logistika moodulis ning Müügireskontros ja samuti Komplekteerimise, 

Lepingute, Projektiarvestuse moodulites, kui neid kasutad. 

Artiklite registri kohta leiad täpsema info Logistika juhendist. 

 

Retseptid 

 

Tooted pannakse kokku muudest Artiklitest (st. Komponentidest). Sellist komplekteerimise protsessi 

juhivad Retseptid. 
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Enne Retsepti sisestamist pead selle tulemuse (komplekteeritava Artikli) sisestama Artiklite 

registrisse. Artikli kaardi Retsepti osal määra Artiklile Retsept. Seejärel sisesta see Retseptide 

registrisse. Retsepti kirjeldamisel jälgi, et annad Retseptile sama koodi, mille sisestasid Artikli kaardi 

Retsept osale. Uue Retsepti sisestamiseks ava Retseptide register ning osuta [Uus]. 

 

 

Kood   Retsepti kood võib olla kuni 20 tähemärki pikk. Soovitav on valida Retseptile 

komplekteeritava Artikli koodiga sarnane kood. 

Nimetus  Komplekteeritava Artikli kirjeldus. 
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Norm. tood. kogus 

Seda välja kasutatakse vaid juhul, kui Retsepti alusel kokkupandav Toode on 

laoartikkel. Sel juhul määra siin kui mitu korda seda Retsepti ühel Tootmise kaardil 

kasutatakse. Kui näiteks Retsepti väljalase kogus on kaks (sisestatud tabeli viimasele 

reale) ning seda kasutatakse ühel Tootmisel viis korda (st. et sellel väljale on märgitud 

„5“), on tulemuseks kümme ühikut komplekteeritavat Artiklit, mis lähevad lattu. 

Sellele väljale tuleb sisestada „1“, kui komplekteeritav Artikkel või mõni 

Komponentidest kannab seerianumbrit. 

Min. tood. kogus 

Seda välja kasutatakse vaid juhul, kui komplekteeritav 

Artikkel on Laoartikkel. See number  tähistab minimaalset Retsepti kasutamise 

kordade arvu ühel Tootel. 

Artikkel  Retsepti kirjeldamist alusta Komponentide sisestamisest. Sisesta iga Komponendiks 

oleva Artikli number. Retsepti viimasele reale sisesta Komplekti või lõpptoote Artikli 

number (st. Retsepti tulemus). Selleks peab olema kas Struktuurartikkel või 

Laoartikkel. Kui Retsepti tulemust ennast kasutatakse omakorda mõne teise Retsepti 

Komponendina, peab selle tüübiks olema Laoartikkel. 

Nimetus  Artikli nimetus sisestub automaatselt. 

Sisse   Sisesta iga Komponendi vajalik kogus lõpptoote valmistamiseks. Ära sisesta ühtki 

Komponenti viimase reana. 

Seerianumbrit kandvad Artiklid, mida kasutatakse Retseptis rohkem kui üks, pead 

sisestama eraldi ridadele ühekaupa. 

Välja   Sellele väljale märgid komplekteeritava Toote koguse, mis saadakse ülal loetletud 

Komponentidest. Tavaliselt on selleks koguseks „1“ ning see peab olema „1“, kui 

Retsept on seotud mingi Artikliga. 

M-kulu   Materjalikulu (ühiku kohta). Kui reale on sisestatud Komponent, sisesta selle Artikli 

ühiku ostuhind. Vaikimisi võetakse see väärtus Artikli kaardilt. Sellel väljal Sellel 

väljal näidatud hind ei ole sama, mis lao FIFO hind. Seda hinda saad uuendada 

kasutades hooldusfunktsiooni „Muuda retsepti“. Kui reale on sisestatud 

komplekteeritav Artikkel, sisesta siia selle Artikli materjalikulu. Selleks on tavaliselt 

Komponentide materjalikulude summa korrutatud kogustega. Kogukulu näed Kulu 

väljal kaardi allosas. 

T-kulu   T..kulu (ühiku kohta). Sisesta töökulu Komponentidele ja/või komplektile. Tavaliselt 

on selleks Komplekti kokkupanemise töökulu. Töökulu liidetakse materjalikulule ning 

seda näed Väärtuse väljal kaardi allosas. 

Kulu   Sellel väljal näed materjalikulu summat. 
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Väärtus  See väli tuleb automaatselt materjali- ja töökulu summast. See võetakse 

komplekteeritava Artikli kaardi Kulud . osalt Ostuhinna väljalt. 

 

Tootmine 

 

Seda registrit kasutatakse Retseptide alusel Komponentidest Laoartiklite tootmiseks. Kui Tootmisel on 

märge „Lõpetatud“, vähendatakse Komponentide laoseisu ja suurendatakse valmistoodangu laoseisu. 

Nende toimingute tagamiseks tuleb komplekteeritav Artikkel kindlasti registreerida Laoartiklina. Kui 

on vajalik, saab Tootmisest koostada ka Finantskande. Ava Tootmised register Komplekteerimise 

moodulis. Uue kaardi sisestamiseks osuta [Uus] või [Koopia], kui soovid sisestada mõnele juba 

olemasolevale sarnast kaarti. 
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Enne kui saad Artikli komplekteerida, pead kontrollima ja kinnitama Tootmise kaardi. Kui see kaart 

on kinnitatud ja salvestatud, vähendatakse Komponentide laoseise ning suurendatakse 

komplekteeritava Artikli laoseisu. Tootmise kaardi kinnitamiseks on kaks võimalust: 

1. Kui Toote kaart on ekraanil avatud, aseta linnuke ruutu „Lõpetatud“. 

2. Vali soovitud Toote kaart aknas „Tooted: Sirvi“ ning vali Operatsioonid-menüüst „Lõpeta“. Hoides 

Shift-klahvi all, saad ära märkida kaartide vahemiku, ning need kõik korraga kinnitada. Kinnitamisel 

koostatakse Finantsi kanne, kui oled vastavalt seadistanud Finantsi seadistuse Allsüsteemid. 

Kui Tootmise kaardil on märgitud linnuke „Lõpetatud“, ei saa seda enam muuta. 

 

HOOLDUSED 

 

Hooldusfunktsioone kasutatakse enamasti mingite andmete uuendamiseks ning tavaliselt haaratakse 

rohkem kui üks või isegi kõik valitud registri kaardid. 

Komplekteerimise moodulis on üks hooldusfunktsioon. Et seda kasutada, vali Funktsioonid –

Hooldused-. Avaneb järgmine aken: 
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Selle funktsiooniga asendatakse Materjali-kulu Retseptidel hindadega Artiklite registrist. 

Retsept   Kui soovid muuta hindu ainult teatud Retseptidel, sisesta siia Retsepti kood või 

koodide vahemik. 

Artikkel  Kui soovid muuta vaid teatud sisendartiklite hindu, mida kasutatakse Retseptidel 

Komponentidena, sisesta siia Artiklikood või koodide vahemik. 

Artikliklass  Kui soovid muuta vaid Artiklite hindu, mis kuuluvad teatud Artikliklassi ning mida 

kasutatakse Retseptidel Komponentidena, sisesta selle Artikliklassi kood siia. 

Muuda  Siin määrad, kuidas hindu arvutatakse. 

Ostuhind  Uueks hinnaks võetakse Ostuhind Artikli kaardi Kulud osalt. 

Ühiku laoväärtus    

Uued hinnad arvutatakse võttes aluseks hetkel laos olevate Artiklite keskmise FIFO 

väärtuse. Kui kasutatakse seda valikut, saavad kõik Retseptidel olevad Tavalised 

artiklid M-kuluks „0“. Sama juhtub ka Laoartiklitega, mida hinna arvutamise hetkel 

laos ei ole. 

Osuta [Käivita] ja Retseptid muudetakse. 
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DOKUMENDID 

 

Dokumentide funktsioon võimaldab trükkida välja suure hulga dokumente või blankette korraga. Vali 

„Dokumendid“ Põhiaknast. Avaneb alltoodud aken, milles näed dokumenti, mida on võimalik 

Komplekteerimise moodulist välja trükkida. 

 

 

 

Tootmised 

 

Seda dokumenti kasutatakse, kui on vaja Tootmise kaart või kaartide vahemik välja trükkida, näiteks 

komplekteerimisosakonnale instruktsioonide esitamiseks. Sama dokumendi saad välja trükkida ka 

osutades Printeri ikoonile, kui Tootmise kaart on ekraanil avatud. Sisesta Tootmise number (või 

numbrivahemik), mille kohta soovid dokumenti välja trükkida. 
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ARUANDED 

 

Komplekteerimise moodulis on võimalik tellida järgmisi aruandeid- 

 

 

 

 

Komponentide vajadus 

 

See aruanne on sarnane Toodetavate artiklite aruandele, kuid lisaks näed siin soovitust, milliseid 

Artikleid tuleks juurde tellida. Arvesse võetakse Artikli kaardil märgitud Minimaalset taset (Osa 

Ladu). Samuti näed, palju on antud Artiklitele sisestatud veel täitmata Ostutellimusi. 
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Retseptide nimekiri (komponendid) 

 

Retseptide nimekirjas näed Komponente koguste ja hindadega. 
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Retseptide nimekiri (valmistooted) 

 

Selles aruandes näed iga komplekteeritud Artikli Retsepti ja kasutatud Komponente. 

 

 

 

Toodetavad artiklid 

 

Siin aruandes näed palju Tooteid oleks võimalik toota laos olevatest Komponentidest. Võimalikku 

toodetavate Artiklite arvu võrreldakse täitmata Müügitellimustega. 
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Tootmiste nimekiri 

 

Selles aruandes esitatakse registreeritud Tootmise kaardid. 
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Täiendamisvajadus 

 

Selles aruandes näidatakse artiklite kogust laos, müügi- ja ostutellimustel ning soovitatav tellitavat 

kogust. Viimase puhul võetakse arvesse hetke laoseisu, täitmata Müügitellimusi, artikli minimaalset 

laokogust ja minimaalset tellitavat kogust artikli vaikimisi Ostuartiklilt. 

Ostutellimuse soovituse aruandes näeb vaid artikleid, mida saab tellida Operatsioonide menüü 

funktsiooniga Koosta ostutellimused, samas kui antud aruandesse kaasatakse kõik Laoartiklid. 
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