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PANTHEON - Продажба и набавка – основи SE/ME 

Содржина: 

Нарачки, Материјално>> 2 школски часa 

Препорачано предзнаење: Познавање на деловните процеси и поврзани документи. 

 

Планирани клучни точки и содржински целини: 

1. Преглед на м. Нарачки 

2. Преглед на м. Материјално ( издавање и прием) 

 

 

1. Поглавје |  

Преглед на м. Нарачки 

 Преглед на документите за нарачки детално 

 Објаснување на главата на документот, лента со алатки и позициите во 
документот 

 Креирање на нарачка до купувач и нарачка до добавувач 

 Преглед на извештаи за нарачки, објаснување на филтрите за пребарување 

 Креирање на документ за прием од нарачка на добавувач 

 Креирање на документ за издавање од нарачка на купувач 
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2. Поглавје |  

Преглед на м. Материјално 

 Преглед на документите за прием детално 

 Објаснување на главата на документот, лентата со алатки и позициите 
во документот 

 Креирање на трошковна фактура док. 120 

 Креирање на фактура со прием на залиха во магацин док. 100 

 Креирање на фактура за прием на ОС док. 110 

 Креирање на фактура за прием од странски добавувач док. 190, 
објаснет е внесот на полиња при креирање на набавната калкулација 

 Креирање на документ за интерен прием док  170 

 Креирање на збирен документ за прием док. 150 

 Креирање на документ за прием преку опцијата ДОДАЈ од док. 020 

 Преглед на документите за издавање детално 

 Креирање на документ за издавање, док. 300 

 Креирање на документ за извоз, док 380 

 Креирање на интерен документ за изавање, док. 350 

 Креирање на збирен документ за издавање, док. 390 

 Креирање на документ за издавање преку опцијата ДОДАЈ од док. 010 

 Преглед на периодичното фактурирање и која е функционалноста на 
истото 

 Преглед на извештаи за документи за издавање и прием 
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