MANUAL DE UTILIZARE PROGRAM GESTIUNE
GRADINITE

1. DESCRIERE GENERALA
Programul usureaza munca administratorilor/contabililor, permitand calcularea si completarea
automata a formularelor utilizate, atat la nivel de zi, cat si la nivel de luna, pe baza inregistrarii in program a
intrarilor (facturi) si iesirilor (bonuri de consum) intr-un mod simplu si eficient. Toate celelalte documente
(Lista zilnica de alimente, Centralizator lunar, NIR, fisa de magazie, situatia stocurilor, etc) se genereaza
automat si se pot tipari in formatele cunoscute si utilizate (tipizate), timpul necesar calculelor de la finalul de
zi, respectiv luna devenind extrem de mic. Utilizarea programului este pe cat de simpla, pe atat de eficienta,
interfetele de introducere date fiind similare cu documetele propriu-zise.
Programul permite tinerea evidentei stocurilor (alimente, obiecte inventar, etc) pentru gradinita / scoala /
liceu/ camin batrani, etc, si obtinerea unor documete /rapoarte necesare :NIR-URI obtinute automat la
introducerea produselor in stoc ( de pe facturile de la furnizori), bonuri de consum pentru produsele scoase din
magazie, pe baza acestora generarea listei zilnice de alimente, cu evidentierea economiilor / pierderilor zilnice
sau lunare, obtinerea fiselor de magazie si a situatiei stocurilor, generarea listelor de inventariere, etc.

Acest program de gestiune lucreaza la nivel de zi. Se recomanda initializarea programului la fiecare
inceput de an, pentru a avea o numerotare a zilelor de lucru.

Programul se opereaza in modul urmator.
1.La prima lansare a aplicatiei este necesara introducerea unor informatii.
Ca urmare va fi afisat ecranul urmator:
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-Data de inceput: este data de pornire a programului, care va deveni totodata si data zilei
curente.
-Numarul initial pentru NIR-uri, care va fi actualizat apoi automat de program pentru fiecare
factura introdusa.
-Numarul de ordine initial pentru ziua de lucru, care va fi incrementat ulterior la fiecare inchidere
de zi.
-Economii de alocatie / Depasiri de alocatie. Nu trebuie sa fie simultan diferite de zero.
-Denumire organizatie
-Procent propriu de TVA ( al gradinitei / scolii /etc; de obicei 0, nefiind platitori de TVA)
-Procentul TVA implicit (care va fi propus ca valoare pentru fiecare articol facturat), si cel de pe
facturile furnizorilor (se modifica la 9 in cazul alimentelor).

Evidenta economiilor si depasirilor va fi tinuta automat de program, pentru fiecare zi si la nivel de
luna.

2.La fiecare lansare a programului se va afisa o fereastra asemanatoare, cu elementele: data curenta
propusa, calculata la inchiderea zilei precedente, economii, depasiri, etc.
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La inchiderea unei zile se calculeaza data zilei urmatoare, tinand cont de eventalele zile nelucratoare
(sambate si duminici).
Daca data propusa corespunde, se apasa butonul 'Confirmare', daca nu se modifica data conform cu cea
dorita si se apasa butonul 'Confirmare'.
Nota: Programul nu va permite introducere unei date anterioare datei propuse.

3. Se introduc documentele: facturi, bonuri de consum, se vizualizeaza/modifica lista zilnica de alimente.
4. Se listeaza evetual documentele si situatiile care prezinta interes imediat.
Nota: Listarile se pot efectua si in regim de consultare arhiva.
( Daca se doreste consultarea unei zile anterioare zilei de lucru, se procedeaza in felul urmator:
din meniul 'Arhiva' se selecteaza optiunea 'Consultare Arhiva', se introduce data.
Se pot vizualiza si/sau tipari, lista zilnica sau diverese documente si situatii pentru ziua
specificata. Documentele nu pot fi modificate. Pentru revenirea la ziua curenta se selecteaza optiunea
'Revenire zi curenta' din meniul 'Arhiva' sau se reporneste programul.)

5.Se fac ultimele verificari si se inchide ziua curenta .Pentru inchiderea zilei curente se selecteaza
optiunea 'Inchidere zi' din meniul 'Arhiva'

6.Daca se doreste consultarea unei zile anterioare zilei de lucru, se procedeaza in felul urmator:

·din meniul 'Arhiva' se selecteaza optiunea 'Consultare Arhiva';
·se introduce data, in formatul zz.ll.aaaa (de exemplu: 17.03.2018);
·se pot vizualiza /tipari diverse documente si situatii pentru ziua specificata.

Documentele nu pot fi modificate.

·pentru revenirea la ziua curenta se selecteaza optiunea 'Revenire la ziua curenta' din meniul 'Arhiva'.
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2. DATE INITIALE
Se porneste cu alegerea acestui meniu principal, in care avem mai multe optiuni. Prima este chiar
„Instructiuni utilizare”, de unde putem accesa acest fisier, sau vizualiza filme de prezentare, accesand link-ul din
prima pagina.

2.1 Setari program

.
Numar zecimale: 2 (se lucreaza cu e zecimale, de exemplu 7.25 punctul zecimal, ca la calculatorul de
birou) Urmeaza optiunea gestiuni.
Gestiuni = 0, si atunci nu apare campul gestiune cand se opereaza datele. Daca e nevoie de lucru cu mai
multe gestiunii, se instaleaza programul de mai multe orii pe acelasi calculator, odata pentru alimente, odata
pentru obiecte de inventar, etc, si ele vor fi total separate.
Sau Gestiuni = 1, si atunci se lucreaza cu mai multe gestiuni, la introducerea produselor, la stoc, a liste de
inventariere aparand si acest camp.
Introducere facturi intrare- exista 3 ferestre de introducere, se alege cea care convine cel mai mult, sunt
descrise mai jos la introducere facturi furnizori.
Fisa zilnica – se pune 0 pentru calcul automat al economiilor si depasirilor, sau 1 pentru calcul si
introducere manuala.
Alocatia zilnica – se piune aici, si programul o trece automat de cate ori se genereaza o lista de alimente.
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2.2 Import stoc format txt
Pentru a prelua stocul (inventarul) la momentul inceperii lucrului cu programul, se poate accesa acest
meniu. Stocul trebuie sa fie intr-un fisier text, cu denumire produs, cantitate (stoc initial), pret unitar, separate
prin virgula. Facem mentiunea ca la denumire nu trebuie sa folosim virgula, apostrof, punct, iar la cantitate si
pret se foloseste punctul zecimal (3.25 pentru trei lei si 25 bani). Dupa preluare, se acceseaza optiunea
urmatoare, adica „Stoc initial”, pntru eventuale corectii.

2.3 Stocuri initiale
In acest ecran(form) se pot introduce si modifica ulterior stocul intial (inventarul la momemtul inceperii
lucrului cu programul).
Elementele acestui form sunt urmatoarele:
1. Un tabel, in care se pot vizualiza, introduce sau modifica datele.
Tabelul afiseaza urmatoarele informatii:
 Denumirea produsului
 Unitatea de masura
 Pretul unitar
 Cantitatea
 Valoarea (cantitatea x pretul unitar)
 Gestiunea (daca se alege modul multigestiune)
Nota: Coloana valoare este calculata automat si nu poate fi modificata.
2. O bara de comenzi si navigare.
3. Un buton cu ajutorul caruia se poate efectua conversia datelor in format EXCEL.
4. Butonul de iesire , care inchide formul.

Operare:
Introducerea unei inregistrari noi:

Pentru introducerea unei inregistrari noi se apasa butonul 'Adaugare' (cu semnul +) din bara de
comenzi,sau tasta sageata in jos , in momentul in care cursorul se afla in tabel. Cursorul va fi pozitionat pe
inregistrarea noua, pe coloana denumire.
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Se introduc informatiile: denumire,unitatea de masura, pretul unitar si cantitatea.
Se apasa butonul 'Salvare' din bara de comenzi sau tasta 'sageata sus' .
Inainte de salvare se vor verifica daca informatiile necesare au fost introduse. In cazul in care nu au fost
completate toate informatiile necesare, salverea va fi abandonata, cu afisarea unui mesaj.
Salvarea va fi de asemenea abandonata daca se incearca introducerea unei combinatii denumire si pret
unitar care a mai fost introdusa anterior.
In cazul in care se lucreaza cu gestiunni, se completeeaza si campul gestiune, de exemplu 01 sau 03,
functie de organizarea interna.
Modificarea unei inregistrari :
Poate fi modicata numai cantitatea.
Deoarece aceasta operatie poate avea loc oricand pe durata exploatarii aplicatiei, se va verifica ca soldul
(care nu este afisat in acest ecran) sa nu fie <0. In cazul in care apare aceasta situatie, se va afisa un mesaj , iar
operatia va fi abandonata.
Stergerea unei inregistrari:
Pentru stergerea unei inregistrari, se apasa butonul 'Stergere' (butonul cu semnul -) din bara de comenzi
,sau combinatia de taste CTRL+DEL.
Stergerea va fi posibila numai daca pentru produsul din pozitia respectiva nu a fost operata nici o iesire. In
caz contrar va fi afisat un mesaj , iar stergerea va fi abandonata.
Nota: Pentru abandonarea introducerii sau modificarii unei inregistrari se apasa butonul 'Abandonare' (cu
semnul x) din bara de comenzi , sau tasta ESC.

Pentru regasirea rapida a unor produse sau diferite filtrari, se poate face click pe butonul dreapta al
mouse-ului, (a se vedea anexele de la finalul documentului pentru modul de lucru).
Daca se apasa butonul conversie, se poate salva intr-un fisier Excel
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2.4 Nomenclator furnizori
Aici se introduc datele furnizorilor: denumire, cod fiscal, localiate.

Odata introdus un furnizor, el se va alege ulterior din lista, iar daca apare unul nou, se va introduce pe
parcurs ( tot o singura data).

2.5 Stergere date vechi si initializare program
La inceputul lucrului cu programul, sau in perioada de testare / invatare, se pot introduce cateva date
pentru a vedea cum lucreaza programul, si apoi se poate reinitializa, pentru introducerea datelor definitive.
ATENTIE: datele se sterg definitiv !

2.6 SALVARE DATE
Ori de cate ori se doreste, se poate face o salvare a datelor, pe hard dsk, sau pe un stick. Pgramul
genereaza un fisier comprimat zuip, cu denumirea dorita, intr-un loc pe care il puteti stabili dumneavoatra.
In prima fereastra care apare, se apasa butonul Salvare, si apare fereastra de mai jos:
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Numele cu care se salveaza se introduce in casuta indicata cu sageata in jos, iar locul unde se salveaza,
se poate alege facand click in locul indicat de sagetile la stanga: fie pe Desktop, fie pe Computer, si apoi puteti
selecta un sttick, de exeemplu, sau un alt loc pe hard.
Cand se face salvarea, se face cu ttoate datele din zilele precedente, nu doar cu cele din ziua curenta.
Salvarile automate facute de program se gasesc in folderul programului, intr-un subfolder intitulat
‚salvare_date”, in denumire fiind precizate data salvarii si data zilei de lucru la care s-a facut salvarea.

2.7 RESTAURARE DATE
Este operatiunea inversa salvarii. In fereastra care apare, se apasa butonul Restaurare, si in noua fereastra
se cauta fiserul cu salvarea dorita.
ATENTIE: RESTAURAREA STERGE DATELE EXISTENTE SI LE INLOOCUIESTE CU CELE DIN FISIERUL
RESTAURAT!

2.8 NOMENCLATORUL DE GESTIUNI
In cazul cand se lucreaza cu mai multe gestiuni, aici se introduc denumirile in clar, de exemplu 1 este
Alimente, 2 Obiecte inventar, etc.

2.9. NOMECLATOR CODURI
In cazul in care se folosesc coduri proprii pentru produse, ele sunt trecute aici.
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2.10. ACTIVARE PROGRAM
Programul se instaleaza pe calculator, in modul demo, pentru a putea vedea exact cum functioneaza.
Ulterior, el trebuie activat, pentru acest lucru trebuind sa contactati telefonic producatorul, pentru a primi codul
de activare, dupa achizitionarea programuului.
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3. DOCUMENTE
3.1 FACTURI FURNIZORI
In acest ecran(form) se pot vizualiza , introduce si modifica facturile de la furnizori.
Vor fi afisate numai facturile introduse in ziua curenta.
Nota:
Elementele acestui form sunt urmatoarele:
1. Un panou (sus) cu elementele pentru introducerea/editarea datelor generale ale facturii.
2. Un panou cu butoanele de comanda pentru factura (in dreapta): care contine urmatoarele :
 o bara de navigare cu 4 butoane , cu urmatoarele semnificatii (de la stanga la dreapta): prima factura,
factura precedenta, factura urmatoare, ultima factura.
 butonul de adaugare (factura noua)
 butonul de anulare (se abandoneaza introducerea unei facturi noi , sau editarea unei facturi)
 butonul de salvare (se salveaza factura).
 butonul de stergere (stergere factura)
 butonul de tiparire (se poate vizualiza pe ecran factura , si apoi lista la imprimanta)
 butonul inchidere (se paraseste ecranul si se revine in ecranul principal al aplicatiei)
3 Panoul care contine elementele pentru introducerea/editarea articolelor facturate, care la randul lui
cuprinde urmatoarele elemente:
 un tabel in care se introduc/modifca articolele facturate
 o bara cu butoane de comanda aferente unui articol facturat
 elementele de afisare a totalurilor facturii (valoarea fara TVA, TVA, si total)
 o caseta pentru specificarea calcului automat al valorilor
Operare:
Introducerea unei facturi:
Pentru introducerea facturi se apasa butonul 'Adaugare' din panoul din stanga.
1.Data documentului (facturii) va fi completata automat cu data curenta Se va completa automat si data
nir,care nu poate fi modificat
2. Numarul de nir va fi incrementat automat si nu poate fi modificat.
3. Se apasa butonul 'Firma' pentru selectarea firmei. Se completeaza automat denumirea, codul fiscal si
localitatea. In cazul in care e o firma noua, se poate adauga la furnnizori, si apoi alege
4. Se introduc articolele facturate, in felul urmator:
Se apasa butonul 'Adaugare' (cu semnul +) din bara de navigare pentru articolele facturate.
Se introduc denumirea , cantitatea, pret unitar. Restul coloanelor se calculeaza automat, cu exceptia
cazului in care bifa de 'Calcul automat' nu este pusa.
Nota: Pentru ca un produs sa nu apara cu doua denumiri diferite desi ar reprezinta acelasi lucru, este de
preferat de 'introdus prin selectie'. Acest lucru se face efectuand dublu click cu mouse-ul pe coloana 'denumire'
din tabel, apoi , numai in cazul in care produsul nu a mai fost introdus anterior si nu exista in lista afisata,
completate campurile denumire si UM.
In momentul in care se ajunge in campul pret unitar, apare o fereastra in care este gata introdus procentul
de tva (9 % pentru alimente), care poate fi modificat, apoi se introduce pretul fara tva, asa cum e pe factura, si
eventual un procent de discount, iar cand se inchide panoul, prin apasarea butonului OK, programul calculeeaza
prettuul cu tot cu tva si il trece in campull pret unitar. Apoi apasand tasta Enter, se trece la campurile urmatoare,
iar programul face calculele.
In cazul in care se lucreaza cu mai multe gestiuni, se completeaza si campul gestiune, iar odata ssalvate
datele, apar calculate si subtotaluri pe gestiuni.
Functie de setarea facuta initial , exista 3 ecrane pentru introducerea facturilor:
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Nota: Datorita faptului ca operarea stocului se face imediat, daca se doreste modificarea unei pozitii din
articolele facturate , se poate modifica doar cantitatea,sau se sterge complet pozitia si introduce alta poziti e cu
specificatile dorite.
5. Se apasa butonul 'Salvare' panoul din dreapta.
Inainte de salvare se vor face anumite verificari. Daca acestea reusesc, factura va fi salvata, in caz contrar,
salvarea va fi abandonata, si va aparea un mesaj de avertizare pe ecran..
Modificarea unei facturi :
Se apasa butonul 'Modificare' din panoul din dreapta.
Se pot modifica datele generale ale facturii: data,numarul facturii, furnizorul.
Pentru articolele facturate se pot modifica doar cantitatile.
Se pot introduce pozitii noi sau sterge o pozitie cu totul.
Nota: In cazul modicarii sau stergerii complete a unei pozitii se va verifca daca soldul final pentru pozitia
respectiva din stoc va ajunge mai mic decat 0. In acest caz se va afisa un mesaj de avertizare.
Se apasa butonul 'Salvare'.
Stergerea unei facturi :
Se apasa butonul 'Stergere' din panoul din dreapta.
Programul verifica stocul pentru fiecare articol facturat din cadrul documentului.
Daca soldul final pentru unul din articolele facturate va ajunge mai mic decat 0 se va afisa un mesaj de
avertizare.
Nota: Daca totalurile calculate automat nu corespund din anumite motive cu cele ale documentului provenit
de la furnizori, se poate anula bifa de calcul automat si modifica una din valorile unui articol facturat (TVA sau
valoare) astfel incat totalurile se corespunda cu cele ale facturii originale de la furnizor.

Pentru a usura introducerea datelor, dupa introducerea cantitatii, cand se trece apasand tasta Enter in
campul pret, apare o fereastra in care se trece pretul unitar, se modifica daca este cazul procentul de TVA, si
programul calculeaza pretul cu tot cu tva cu care produsul intra in gestiune. Se poate opera si cu un procent de
discaunt, daca e cazul. Daca nu se mai doreste acest lucru, se ia bifa de deasupra tabelului cu produse, de la
„calcul pret unitar’.
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Mai exista doua optiuni la introducerea datelor, prezentate in imaginile urmatoare. Alegerea se face da
la Date initiale – setari program.

Si a treia optiune; unde se introduc exact datele de pe factura, si programul calculeaza pretul cu tot cu
tva automat.

3.2 BONURI DE CONSUM
In acest ecran(form) se pot vizualiza , introduce si modifica bonurile de consum.
Vor fi afisate numai bonurile introduse in data curenta.
Elementele acestui form sunt urmatoarele:
1. Un panou (sus) cu elementele pentru introducerea/editarea dateleor generale ale documentului.
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2. Un panou cu butonele de comanda pentru factura (dreapta): care contine urmatoarele :
o bara de navigare cu 4 butoane , cu urmatoarele semnificatii (de la stanga la dreapta): primul document,
documentul precedent, documentul urmatoar, ultimul document.
butonul de adaugare (document nou)
butonul de anulare (se abandoneaza introducerea unui document nou , sau editarea unui document
exitstent)
butonul de salvare (se salveaza documentul).
butonul de stergere (stergerea documentului curent).
butonul de tiparire (se poate vizualiza pe ecran documentul , si apoi lista la imprimanta)
butonul inchidere (se paraseste ecranul si se revine in ecranul principal al aplicatiei)
3 Panoul care contine elementele pentru introducerea/editarea articolelor documentului , care la randul
lui cuprinde urmatoarele elemente:
un grid in care se introduc/modifca articolele documentului
o bara cu butoane de comanda aferente articolelor.
caseta de afisare a totalui bonului.

Operare:

Introducerea unui bon :
Pentru introducerea unui document nou se apasa butonul 'Adaugare' din panoul din dreapta.
1. Data documentului va fi completata automat cu data curenta.
2. Numarul bonului va fi incrementat automat pe baza ultimului bon introdus, dar poate fi modificat.
3. Se introduc articolele , in felul urmator:
Se apasa butonul 'Adaugare' (cu semnul +) din bara de navigare pentru articolele.
Se va deschide automat un ecran din care se poate selecta articolul dorit.Daca acesta apare de mai
multe ori se face selectia pentru combinatia denumire/pret unitar.
Nota: Datorita faptului ca operarea stocurilor se face imeditat, introducerea unui articol se poate face
numai prin selectie din stoc. De asemenea, daca ulterior se doreste modificarea unei pozitii, se poate modifica
doar cantitatea.

Campul cantitate va fi completat automat cu toata cantitatea disponibila in stoc, dar poate fi modificat.
Coloana 'Valoare' se calculeaza automat si nu se poate modifica.
Se salveaza articolul prin apasarea butonului 'Salvare' din bara de navigare (butonul cu semnul bifa) sau
prin apasarea tastei 'sageata sus'.
Nota: Se va efectua verificarea stocului pentru ca pentru articolul introdus, soldul sa nu fie negativ

4. Se apasa butonul 'Salvare' panoul din dreapta.
Inainte de salvare se vor face anumite verificari. Daca acestea reusesc, bonul va fi salvat, in caz contrar,
salvarea va fi abandonata.

Modificarea unui bon :
Se apasa butonul 'Modificare' din panoul din dreapta.
Se pot modifica urmatoarele:

13

1. Numarul bonului
2. Cantitatea pentru unul din articolele existente
3. Se poate introduce o pozitie noua (similar ca la introducerea unui bon nou).
4. Se poate sterge o pozite
Se apasa butonul 'Salvare'.
Stergerea (anularea) unui bon :
Se apasa butonul 'Stergere' din panoul din dreapta.
Se va cere o confirmare , dupa care se va efectua o stergere completa a bonului curent.

In partea de jos, daca se completeaza o data rubricile sef comp. gestionar, primitor, ele raman, si se
tiparesc si pe bonul de consum.
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4. RAPORTARI
4.1 SITUATIA STOCURILOR
Exista 2 modele, unul cu soldul initial si rulaje cumulate, solduri finale, si altul cu rulajelee din luna.

Dupa cum se vede, pentru filtrare, se face click dreapta (vezi explicatii utilizare in anexa de la finalul
documentului).
Se poate opta sa fie tiparite doar produsele cu stoc diferit de zero,
Daca se dorestte, stocul poate fi exportat intr-un fisier Excel (XLS).

La tiparire, ercanul arata asa:
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:
Al doilea mod, cu rulaje luna :

4.1 STOCUL UNEI ZILE
Pentru a afla / tipari stocul unei anumite zile, se alege aceasta optiune, se introduce data si se apasa
butonul Calculare, apoi Tiparire.
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4.2 TIPARIRE NIR-URI
Aici se pot afisa / tipari NIR-urile generate automat de program.

Se completeaza numele persoanelor din comisia de receptive, prin alegere din tabelul in care au fost
initial introduce. Pentru acest lucru, se face dublu clicjk in campul droit, si apare fereastra de adaugare /
alegere. Odata alese, numele vor fi tiparite pe NIR.
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4.3 FISA DE MAGAZIE
In acest ecran (form) se poate vizualiza/lista fisa de magizie pentru un anumit produs
Elementele care compun acest form sunt urmatoarele:
1. un panou (partea de sus) care contine la randul lui:
 o caseta pentru denumirea produsului ( dublu click in caseta se a se alege din stoc)
 doua casete , 'de la' , 'pana la' pentru specificarea perioadei pentru tiparire (nu pentru calcul)
2. un grid care afiseaza in urmatoarele informatii pentru operatiile efectuate pentru produsul selectat:
 data: reprezinta data operatiei
 tip: intrare(i) - intrare cu factura
iesire (o) - iesire cu bon de cosum
sold intial (SI) - daca produsul respectiv a avut sold initial in momenul initializarii aplicatiei (vezi
ecranul de introducere solduri intiale.
Nota: Soldurile initiale nu reprezinta sodurile intiale ale zilei precedente.
 pu: pretul unitar
 debit: cantitatea intrata
 credit: cantitatea iesita
 sold final: camp calculat care reprezinta soldul intial+sum(debit)-sum(credit)
 Numar NIR
Inregistrarile sunt ordonate dupa data ,iar in cadrul aceleiasi zile sunt afisata mai intai intrarile si apoi
iesirile
Operare:
Se efectueaza dublu click cu mouse pe caseta denumire, moment in care se va afisa un alt form (ecran)
din care se selecteaza combinatia 'denumire/pret unitar'.
La efectuarea selectiei se afiseaza automat fisa, nemaifiind necesara apasarea butonului de calculare.
Daca se doreste tiparirea fisei, se apasa butonul de tiparire, dupa ce in preabil se poate selecta o perioada
prin completarea celor doua casete 'de la' , 'pana la'. Exista 2 modele de tiparire.
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4.4 CENTRALIZATOR CONSUM
Se va afisa centralizatorul tuturor bonurilor de consum pentru toate zilele lucratoare din luna curenta.
Luna curenta se extrage din data curenta, adica daca suntem in regim consultare arhiva pentru o zi din
luna precedenta , atunci situatia afisata va fi pentru luna precedenta.
Raportul se va extinde automat in functie de numarul de zile lucratoare din luna respectiva.
Paginile vor fi numeroate cu numarul curent de pagina (1,2..etc) , urmat de un caracter '/' si una din literele
A,B,C, etc in functie de cate coloane (zile lucratoare) va contine raportul .
Se vor afisa toate produsele (combinatia denumire/pret) pentru care au fost introduse bonuri de consum in
luna respectiva.
Pentru fiecare produs in parte vor fi completate coloanele cantitate si valoare numai pentru zilele in care
au fost operate bonuri de consum.
Raportul va calcula campuri totalizatoare: pentru fiecare produs in parte (ultima coloana ) cat si pentru
fiecare zi in parte (ultimul rand - total general).
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4.5 LISTE INVENTARIERE
Ori de cate ori este nevoie, se pot tipari liste de inventariere cu stocul scriptic.

.
Se completeaza / alege data la care se face inventarul ,apoi numele persoanelor din comisia de inventariere,
prin alegere din tabelul in care au fost initial introduce. Pentru acest lucru, se face dublu clicjk in campul dorit, si
apare fereastra de adaugare / alegere. Odata alese, numele vor fi tiparite pe liste.
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4.6 SITUATIE ECONOMII-DEPASIRI IN LUNA
Poate fi tiparita situatia:
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5. ANEXE
5.1 UTILIZAREA TABELELOR SI A NAVIGATORULUI
In mai multe parti in program apare un tabel si o bara cu mai multe butoane, bara numita navigator.

Numarul butoanelor de pe navigator poate diferi, insa sensul lor se pastreaza.
Daca se pozitioneaza mouse-ul deasupra acestor butoane si se asteapta doua secunde, apare o scurta
explicatie privind rolul butonului respectiv.
De la stanga la dreapta, butoanele au rolurile urmatoare:
-Prima inregistrare (sageata dubla la stanga) - se face deplasarea din pozitia curenta la prima inregistrare
(in tabel, prima).
-Precedenta inregistrare (sageata la stanga) - deplasare la inregistrarea anterioara (mai sus, in tabel).
-Urmatoarea inregistrare (sageata la dreapta) - deplasarea la inregistrarea care urmeaza (mai jos, in
tabel).
-Ultima inregistrare (sageata dubla la dreapta) - se face deplasare la ultima inregistrare (la baza tabelului).

-Butonul cu simbolul '+' inseamna adaugare inregistrare.
-Butonul cu semnul '-' inseamna stergere inregistrare.
-Butonul cu un triunghi orientat in sus permite modificarea unei inregistrari.
-Butonul cu semnul de bifare indica salvarea datelor introduse.
-Butonul cu un x pe el permite anularea datelor tocmai introduse.

In cadrul tabelului, deplasarea se poate face cu ajutorul tastelor cu sageti, (stanga-dreapta, sus-jos) sau
apasand tasta 'Enter', se trece la campul din dreapta.

La apasarea tastelor Shift si Enter, se face deplasarea in coloana precedenta.

De asemenea, apasand tasta 'Insert', se adauga o noua inregistrare.

La apasarea tastelor control 'CTRL' si 'Delete', se sterge inregistrarea curenta.

5.2 TIPARIREA DOCUMENTELOR
In partea de jos a ferestrei, este trecut numarul total de pagini, si apoi sunt mai multe butoane.

24

In partea stanga se afla un grup de 4 butoane, similare celor din navigatorul pentru tabele, care permit
deplasarea intre pagini (cele marcate cu rosu); apoi un grup de 3 butoane care permit vizualizarea la diferite
scari (pe latimea paginii, la marimea reala sau marit / micsorat incat intreg documentul sa incapa pe ecran).
Scara la care se vizualizeaza raportul se poate modifica cu precizie mai mare (+/- 10%), folosind casuta situata
intre cele doua grupuri de butoane sus-mentionate.

Urmeaza numarul de exxemplare si apoi in partea dreapta se gasesc alte 4 butoane: primele doua, cu o
imprimanta desenata pe ele, au ca functie alegerea imprimantei si tiparirea selectiva a unor pagini, respectiv
tiparirea propriu-zisa. Ultimele doua butoane sunt folosite pentru a incarca un raport salvat anterior in fisier de
tip .qrp, sau pentru a salva raportul curent intr-un fisier de acelasi tip.

Pentru a inchide fereastra, se apasa butonul 'Terminare'.

5.3 FILTRAREA
Exista situatii cand dorim sa filtram rezultatele obtinute.Sa presupunem ca vrem sa filtram doar anumite
produse din stoc, fie dupa denumire, fie dupa cantitate, fie cumulat.
Pentru acest lucru se face click dreapta in tabel, mouse-ul fiind pozitionat in coloana ale carei valori dorim
sa le filtram.
Sa presupunem ca vrem sa filtram doar branza. Pentru acest lucru, ne pozitionam cu mouse-ul in campul
Denumire, si apoi facem click dreapta.
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Acum selectam din meniu cu click stanga pe mouse optiunea filtru dupa, si in fereastra care apare,
tastam BRANZA:

Apasam butonul validare, si in tabel vor fi doar produsele selectate:
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Daca dorim, putem filtra suplimentar doar cele cu pret mai mare de 10. Pentru acest lucru, pozitionam
mouse-ul in campul PU (cum anterior ne-am pozitionat in campul denumire), facem cliick dreapta, si alegem
filtru dupa din meniu.

De data asta, avem o alta fereastra, in care alegem > (mai mare), si completam 10 in campul pentru
valori, apoi apasam butonul validare.In tabel vor ramane doar primele doua pozitii, cu pret mai mare ca zece lei.
Deci noua filtrare s-a aplicat rezultatului filtrarii precedente.
Apoii facem cliick dreapta, si alegem eliminare filtru.

Atfel, putem sa cautam primul produs BRANZA din tabel, ne pozitionam cuclick stanga cu mouse-ul pe
el, apoi cu click dreapta facem sa apara meniul, insa de data asta alegem cu un click stangsa optiunea filtu
prin selectie. Si in tabel va ramane doar produsul BRANZA.
Daca am fi ales „Filtru prin excludere”, am fi ramas cu stocul, mai putin BRANZA.,
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5.4 Export XLS (CONVERSIE)
La anumite tabele, avem un buton cu denummirea Conversie sau export XLS.
La apasarea butonului, va aparea o fereastra, in care introducem denumirea cu care vrem sa salvam, si
ne alegem folderul in care sa se faca salvarea.

Stergem steluta si introducem numele dorit, de exemplu stoc_septembrie. Apasam pe butonul Conversie,
si programul salveaza date in fisierul stoc_septembrie.xls
Dupa ce se termina conversia, daca apasam butonul „fisier Excel”, se va si deschide.
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CUPRINS
Capitolul 1 NOȚIUNI DE METODICA PREDĂRII MATEMATICIIError! Bookmark not defined.
Capitolul 2 NOȚIUNI FUNDAMENTALEError! Bookmark not defined.
Capitolul 3 ECUATII POLINOMIALE DE GRAD CEL MULT 4Error! Bookmark not defined.
Capitolul 4: ÎMPĂRȚIREA POLINOAMELORError! Bookmark not defined.
Capitolul 5: POLINOAME DE MAI MULTE VARIABILEError! Bookmark not defined.
Capitolul 6: DESCOMPUNEREA polinoamelor ÎN FACTORI - CRITERII DE IREDUCTIBILITATEError! Bookmark
not defined.
Capitolul 7: TEOREMA FUNDAMENTALĂ A ALGEBREIError! Bookmark not defined.
Capitolul 8: ECUAȚII ȘI SISTEME DE ECUAȚIIError! Bookmark not defined.
Capitolul 9: APROXIMAREA ȘI LOCALIZAREA RĂDĂCINILOR UNUUI polinomError! Bookmark not defined.
Capitolul 10: PROBLEME DIVERSEError! Bookmark not defined.
CUPRINS18

29

