Lagerregulering

Lagerregulering kaldes ved at vælge menupunktet Lager  Lagerregulering, eller
klikke på favoritikonet Lagerregulering på Winfinans skrivebordet.

Lagerregulering anvendes til, at foretage løbende justeringer på lageret.
Lagerregulering er ikke beregnet til lageroptælling ved årsskiftet, men bruges hvis der
arbejdes hen over årsskiftet uden en egentlig lageroptælling. Dette vil f.eks. være
aktuelt hvis lageret hovedsageligt består af unika, eller af få store komponenter.
Varenr. udfyldes med hele eller en del af varenummeret, eller noget af vareteksten.
Findes der kun én vare der opfylder kriteriet, tilføjes denne til kladden. Ellers flyttes
markøren til vareoversigten, og ved tryk på mellemrum kan den ønskede vare
vælges.
Hvis der som i nedenstående eksempel, skrives starten af et varenummer der giver
flere muligheder, stiller markøren sig på den lille sorte pil op, og ved tryk på
mellemrum åbner en oversigt over de mulige varer. Der vises her de varer der starter
med ”10”. Der angives et antal ud for de varer der skal hentes, hvorefter der trykkes
på Til kladde.
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Dette vil hente de varer der har et angivet Antal over i kladden.

Alternativt kan man blive i oversigten og finde de varer der skal posteres.

Indstillingen Skift fortegn, gør det nemmere at indtaste en større mængde varer der
skal trækkes ud af lageret.
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Indstillingen Tøm lager først, bevirker at der dannes to posteringer for hver
indtastning. Den ekstra postering vil postere den beholdning der i forvejen ligger på
lageret ud.

Denne mulighed kan bruges til at justere kostprisen på de varer der ligger på lager,
eller regulere beholdning op/ned til et bestemt antal til en kendt pris med én
indtastning.
Det er helt ufarligt at eksperimentere med dette, da lageret først opdateres når der
trykkes på Bogfør.

En lagerjustering foretages i et valgt regnskabsår, og foretages på et bestemt lager.
Justeringer foretages som hovedregel på dagsdato. Hvis ikke, skal man være
opmærksom på, at det påvirker den rækkefølge som varer forbruges på ved
lagerafgang (FIFO/LIFO).
Når varerne er indtastet/valgt, kan resultatet af bevægelserne ses med Simulering.
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Bevægelsen vises i antal og beløb.

Lageret opdateres ved tryk på Bogfør.

Bevægelserne vises her i forhold til de konti i regnskabet der involveres. Når der
trykkes Bogfør opdateres lageret.
En lagerregulering skal have et formål. Hvert formål kan konteres forskelligt. Dette
kan f.eks. være spild, kasserede varer, bortkomne varer m.m.
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Under Indstillinger  Varegrupper bestemmes de konti lagerreguleringen foregår
på. Hvis der er flere formål med samme kontering, skrives denne over listen. De
formål der ikke har deres egen kontering anvender denne.
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Bogførte lagerreguleringer kan findes under journaler:
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