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PANTHEON – Производство (основно) SE 

Теми: 

Производство SE/МЕ 4 часа 

Препорачано знаење: Основи на  PANTHEON, основи на нарачки. Во исто време се очекува 

и основно претходно знаење од областа на производство. 

Планирани содржини: 

1. Основни подесувања во Администраторска конзола (AK) 

2. Шифраник на иденти 

3. Работен налог 

4. Сервис на работен налог 

5. Пресметка на работен налог 

6. Посткалкулација 

7. Пресметка на работа 

8. Преглед на произведени производи 
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1. Поглавје |  

Основни подесувања во администраторска конзола (AK) 

Артикли 

 Пренесување на основните информации во фактура 

 Разбирање на значењето на видот и пресметка на цената во фактура 

 Приказ на фактура по иденти, кои имаат тип наведен во врста на документи 

 Користење на останати полиња 

Произодство 

Разбирање на основните на производство и поставување на производниот модул 

Нарачки 

 Пресметка на цена 

 Заокружување на цената 

 Припрема на фактура 

 Приказ на пренос во работен налог 

Примери 

 Приказ на поставување на цена во позиција 

 Приказ на поставуванје на цена во Нарачки 

 Приказ на креирање на нарачка 

 

 

2. Поглавје |  

Шифрарник на иденти 

Основни податоци 

Основен внес на податоци при внесување на идент 

 Нормиран идент за плата 

 книговодствени видови (VID) 

 единица мера 

Податоци во шифрарникот на иденти 

 Опис на идент 

 Технолошка постапка 

 Слика 

 Нарачки од добавувачи 

 Сериски Броеви 
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Спецификација 

 Работа со лентата со алатки во спецификација 

 Структура на позицијата на спецификација 

 Креирање на спецификација дрво 

 Пренос на спецификација во работен налог 

 Можност за копирање на спецификација 

Примери 

 Приказ на креирање на готов производ  

 Приказ на креирање на полупроизвод 

 Приказ на креирање на материјали 

 Приказ на креирање на оперции 

 Приказ на состравување на спецификација 

 Приказ на останати полиња 

 

 

3. Поглавје |  

Работен налог 

Видови на документи 

Основни податоци во Работен налог 

 Видови документи во работен налог 

 Тип на документи во работен налог 

 Пополнување на потребните количини кои на нормативи се трошат за готовиот 

производпри пренос 

 Разделување на производи 

 Метод на пресметка на кало 

Постапка и подесување на документи во Работни налози 

 Издаванје (VID, VD, Формули) 

 Прињм (VID, VD, Формули) 

Контрола на количината и отстапување на потрошувачката од предвиденото [%]. 

Приказ за поставките за видовите документи за Работен налог. 
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Креирање на Работен налог 

 Изработка на работен налог преку: 

 критериуми 

 избор на позиција 

 Употрееба на волшебник за: 

 Печатење на Работен налог 

 Приказ на протокол 

 Отварање на Работен налог 

Процес на рачна обработка на Работен налог и креирање на Работен налог во поднивоа 

Приказ на практични примери: 

 Креирање на Работен налог преку нарачка 

 Пренос на нарачка во Работен налог 

 Рачно креирање на Работен налог 

Начин на производство на Работен налог 

Специфичности при креирање на Работен налог: 

 Автоматско полнење на количини 

 Сериски броеви на материјали 

 Иденти нормирани за плата 

 Отварање и затврање на Работен налог 

Потребни податоци за изработка на Работен налог: 

 Собирање на потребни податоци 

 Критериум за прозиводство: 

 издавање на материјали 

 операции 

 проверка на податоците 

Приказ на два начини на производство преку примери: 

 единечна изработка на РН 

 групна изработка на РН 

 

Изработка на РН преку тип на процес разделување 

Потребно е да знаеме кој е текот на процесот на разделување. 

Основни подесувања на РН преку поврзани документи: 

 Издавање: 

 Сериски броеви 

 Нормиран идент за плата 
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 Прием: 

 Сериски броеви 

 Разделување на РН 

Овозможени можности при изработка на РН со разделување: 

 Разделување на еден РН или изработка на целосен РН 

 преглед на докумени за разделување 

Приказ на практични примери: 

 Преглед на поврзани документи 

 Промена на колицина на поврзани документи 

 

 

4. Поглавје |  

Изработка на РН преку нарачка 

Nastavitev VD DN: 

 Фактуриранје на книговдстен вид услуга. 

 не влијае на залиха. 

Тип на идент У-составна серија; 

 Можност за преглед на временски табели како средтво за брз преглед на зафетонста 

според РН. 

Печатење на услужна фактура  при креирање на РН; 

 Приказ на филтри пред печатење на документот. 

Примери: 

 Приказ на пример за користење на услуга подесувања 

 Приказ на подесувања во шифрарникот на иденти 

 Приказза изработка на РН кој што содржи услуга 

 

 

5. Поглавје |  

Пресметка на Работен Налог 

Пресметка на материјални потреби; 

 Да се знае како да се креира различни исписи за пресметка на материјални потреби по 

зададени критериуми. 
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Пресметка на производство; 

 Да се знае како да се креира различни исписи за пресметка  за пресметка на 

производство по зададени критериуми. 

Приемри: 

 Приказ на пресметка на материјални потреби. 

 

 

6. Поглавје |  

Пост калкулација на РН 

Детално; 

 Да се знае да се креира детален извештај  по различни критериуми. 

Детално на производство; 

 Да се знае да се креира детален извештај за пресметка на производство по различни 

критериуми. 

Примери: 

 Приказ на посткалулација 

 

7. Поглавје |  

Пресметка на постигнување на норма 

Предуслов: Идентот да биде означен дека е нормиран за плата; 

 Да се знаат осовите подесувања за идент нормиран за плата 

 Да знаат да се креираат различни исписи  

Примери: 

 Приказ на изработка на РН со идент нормиран за плата  

 

8. Поглавје |  

Преглед на изработените производи 

Предуслов:  

 Подесувања за сериски број во шифрарникот на документи 

Примери: 

 Приказ на производство на РН со сериски број. 

 Преглед на израбптените производи. 
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