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1С:Роздріб 8 для України 

Програма призначена для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгівельних точок (магазинів) – як 
самостійних, так і тих, що входять в розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати 
облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів. 

Функціональні можливості 

 Прикладне рішення "1С: Роздріб 8" призначено для автоматизації торговельної діяльності магазинів та інших 
роздрібних торгових точок, в тому числі об'єднаних у торговельну мережу. 

 

Прикладне рішення "1С:Роздріб 8" автоматизує реєстрацію наступних операцій: 

 прихід товарів від контрагента на склади магазину; 

 реалізація товарів і послуг контрагентові; 

 переміщення товарів між магазинами, внутрішніми складами магазинів, магазинами й складами 
торгівельного підприємства; 

 торгівля комплектами товарів, створеними як у момент продажу товару, так і з передпродажною 
підготовкою комплекту; 

 повернення товарів від покупців, включаючи повернення після закриття касової зміни; 

 інвентаризація товарних запасів; 

 оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів безпосередньо в магазинах; 

 оформлення чеків продажу, і по закінченні зміни зведеного звіту по контрольно-касової машині, з 
урахуванням повернутих товарів у зміну; 

 переміщення грошових коштів між магазинами, внутрішніми касами магазинів, магазинами та касами 
торгового підприємства; 

 робота з еквайринговими системами, облік оплат товарів по платіжних картках, облік договорів еквайрингу 
й умови повернення / не повернення торгової поступки еквайрер при поверненні товарів; робота з 
банківськими кредитами. 

 використання процентних знижок по дисконтних картах (фіксовані і накопичувальні знижки), знижки з 
поділом по магазинах, знижки контрагентам, знижки на суму чека, знижки за часом дії, по кількості товару, 
по виду оплати. 

 підтримка торгового обладнання: фіскальні реєстратори, термінали збору даних, сканери штрихкодів, 
електронні ваги, дисплеї покупця, еквайрингові системи, рідери магнітних карт. 

Облік торгових операцій в програмі "1С:Роздріб 8 для України" ведеться лише в гривнях. 

Розподілені інформаційні бази та обмін з керуючою системою. 

Прикладне рішення "1С:Роздріб 8" може працювати з територіально розподіленими інформаційними базами 
(РІБ). При цьому забезпечується чітке розділення документообігу по магазинах, а в центральному вузлі РІБ 
консолідується інформація по всіх магазинах мережі. За допомогою центрального вузла можна швидко 
створити периферійний вузол РІБ. 

Прикладне рішення "1С:Роздріб 8" може автоматично обмінюватися інформацією з управляючою 
інформаційною системою (back-office). У якості керуючої системи для прикладного рішення "1С:Роздріб 8" 
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може використовуватися прикладне рішення "1С:Підприємство 8. Управління торгівлею". З допомогою 

керуючої системи можна створити необмежену кількість вузлів у прикладному рішенні "1С:Роздріб 8", які, у 
свою чергу, можуть бути центральними вузлами розподіленої інформаційної бази. 

Адміністрування користувачів 

Передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної бази віддалених вузлів РІБ з головного 
вузла прикладного рішення. Наприклад, у головному вузлі РІБ адміністратор системи може зареєструвати 
користувача інформаційної бази віддаленого вузла і налаштувати його права доступу. 

Багатофірмовий облік 

Поряд з багатомагазинним урахуванням реалізований багатофірмовий облік, де кожен склад (торговий зал) 
може бути віднесений до певної організації (фірми). 

Робота по ордерній схемі 

Прикладне рішення "1С:Роздріб 8" може використовувати ордерні схеми переміщення, реалізації та 
надходження товарів на склади магазину. Ордерна схема передбачає попередню реєстрацію списку товарів, 
необхідних до прийняття або відвантаження зі складу, фактична ж операція з товарами на складі реєструється 
документами "Витратні ордер на товари" або "Прибутковий ордер на товари". 

Особливості обліку товарів і формування цін 

Автоматизується облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів у касах магазинів. 

В програмі "1С:Роздріб 8 для України" з метою спрощення не ведеться облік за характеристиками і серіями 
номенклатури. У разі необхідності цей облік пропонується вести в керуючій системі - в конфігурації 
"Управління торгівлею для України". При цьому забезпечується коректна робота обміну даними між 
програмами. 

Прикладне рішення дозволяє з центрального вузла регулювати роздрібні ціни для кожного магазину. У той же 
час можна надати магазину право самому коригувати роздрібні ціни в залежності від його розташування та 
наявності конкуренції. 

У програмі реалізовані механізми формування цінників і етикеток. 

Реалізовані механізми автоматичного визначення ставки ПДВ у момент продажу товару зі складів магазину. 
Система оподаткування встановлюється для кожного складу окремо. У момент продажу товару, торговий зал 
(або склад), з якого необхідно продавати товар, визначається касою продажу товару і номенклатурної групою, 
до якої він (товар) належить, Це робить можливим коректний введення документів у магазинах, що 
використовують змішану систему оподаткування. 

Прикладне рішення "1С:Роздріб 8" реалізує схеми автоматизованого розподілу товарів по складах, коли при 
прийомі товару оператор може розподілити постачання по складах (торговельним залам) магазину в 
залежності від номенклатурної групи товару. 

Аналіз торгової діяльності 

В програмі "1С:Роздріб 8 для України" передбачені різні звіти, які дозволяють проаналізувати діяльність 
магазину: провести вартісну оцінку товарів в роздрібних цінах, провести аналіз продажів і повернень товарів, 
визначити, в який час і який товар краще продається в різних магазинах, а також торгових залах одного 
магазина (статистика чеків ККМ). Програма надає можливість на основі аналізу продажів і поточних залишків 
товарів в магазині спланувати закупівлі товарів і автоматично сформувати внутрішні замовлення товарів для 
передачі їх в керуючу систему (конфігурацію "Управління торгівлею для України"). 

 

 

З будь-якими питаннями щодо вибору оптимальної для вас програми 1С звертайтеся: 

тел./факс: (032) 240-00-36 

e-mail: sales@medias.com.ua 

http://medias.com.ua/catalog/Torgoviy_ta_skladskiy_oblik/1S_Predpriyatie_8_Upravlenie_torgovley_dlya_Ukrainy/
mailto::sales@medias.com.ua

