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პროგრამის დანიშნულება 

“BI11 EStore” წარმოადგენს  მარტივ და საკმარისად ფუნქციონალურ კომპიუტერულ 
პროგრამას აღრიცხვის ავტომატიზაციისათვის სასაწყობო მეურნეობაში, მინიმარკეტში 
ან თუნდაც მცირე წარმოებაში. მისი საშუალებით შეგვიძლია: 

1.  შევქმნათ საინფორმაციო ბაზა მატერიალური ფასეულობების, მომწოდებლებისა 
და მყიდველებისათვის. 

2. დავაფიქსიროთ ინფორმაცია საქონლის მიღებისა და გაცემის თაობაზე, 
ამოვბეჭდოთ შესაბამისი დოკუმენტები (სასაქონლო ზედნადები, ჩამოწერის 
აქტი), მომენტალურად შევქმნათ ფაილი ინტერნეტით გასაგზავნი  დამატებითი 
ღირებულების ანგარიშ ფაქტურაზე მისაბმელად, მივიღოთ სასაქონლო 
ზედნადებების რეესტრი.  

3. საქონლის რეალიზაციის  პროცესის გასამარტივებლად შევქმნათ  და 
გამოვიყენოთ ერთდროულად გაყიდვადი საქონლის ჩამონათვალები, ე.წ. 
„კომპლექტები“ . რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს  საქონლის გამოწერაზე 
დახარჯულ დროს, გამოვიყენოთ შტრიხ კოდების სკანერი, ვისარგებლოთ 
ფასდაკლების  სისტემით.  

4. საქონლის მიღება - გაცემისას გამოვიყენოთ ძებნის მოხერხებული სისტემა. 

5. ვაფიქსიროთ და შემდეგ მომენტალურად მივიღოთ ინფორმაცია მყიდველების 
დავალიანებების შესახებ. 

6. საქმიანობის ანალიზისათვის მივიღოთ ინფორმაცია შესყიდვებისა და 
გაყიდვების თაობაზე ცალკეული საქონლის ან მომწოდებლის მიხედვით, ან 
შევქმნათ შესყიდვა - გაყიდვების ერთიანი ცხრილი, სადაც თითოეული 
პროდუქტის მიღება-გაცემის შესახებ ჯამური ინფორმაცია იქნება თავმოყრილი. 

7. სურვილის შემთხვევაში, საანგარიშო პერიოდის დამთავრების შემდეგ 
ავტომატურ რეჟიმში შეგვიძლია შევქმნათ პროგრამის ძირითადი, ინფორმაციის 
მატარებელი ფაილის ასლი და მუშაობა გავაგრძელოთ ახალ ფაილში, რომელშიც 
„შეკუმშული“ სახით იქნება შეტანილი ჯამური მონაცემები წინა პერიოდის 
მიღებებისა და გაცემების შესახებ, ერთი მიღებისა და ერთი გაცემის სახით. ასევე 
შეგვიძლია შევქმნათ ფაილის გატარებებისგან თავისუფალი ან სრულიად 
ცარიელი ასლი, რომელსაც შემდგომში გამოვიყენებთ. 

 



პროგრამის სტრუქტურა 

 
პროგრამული სისტემა  „BI11 EStore“ წარმოადგენს ანალოგიური სახელწოდების 
ფოლდერში განთავსებული სამი  ფაილისა და ერთი ფოლდერის ერთობლიობას: 

 

 

 

ფოლდერი “faqturebi” განკუთვნილია ინტერნეტით გასაგზავნი დღგ-ს ანგარიშ 
ფაქტურაზე მისაბმელი საქონლის ჩამონათვალის “excel”-ის ფაილების შესანახად. 
“excel”-ის ფაილი “invoice_template” წარმოადგენს შაბლონს გასაგზავნი ფაილებისათვის.  

ფაილში “BI11 EStore aRwera” - სისტემის აღწერაა განთავსებული, ხოლო “excel”-ის 
ფაილში “BI11 Estore.xls” , ძირითადი პროგრამაა ინტეგრირებული. 

BI11 Estore.xls - წარმოადგენს “excel”-ის სამუშაო წიგნს, რომელიც სამი მუდმივად 

ხილული და რამოდენიმე დაფარული  ფურცლისაგან (გვერდისაგან) (Sheet) შედგება.  
ფაილის გახსნისას პროგრამის გასააქტიურებლად  ინსტრუქცია გამოჩნდება: 



 
თუ მიჰყვებით აღნიშნულ ინსტრუქციას და პროგრამას გაააქტიურებთ, მონიტორის 
ეკრანზე პროგრამის სასტარტო მდგომარეობის შესაბამის სურათს იხილავთ: 

 



როგორვ ხედავთ, ხელმისაწვდომია სამი სამუშაო ფურცელი: “saqoneli”,  “ momwodeblebi-
myidvelebi” და “sasaqonlo zednadebi”. სასტარტო მდგომარეობაში აქტიურია “saqoneli”, ამ 
გვერდზე, პირველ სტრიქონში მოთავსებულია პროგრამის მართვისათვის  
განკუთვნილი თორმეტი ღილაკი, რომელთა დანიშნულების შესახებ მოგვიანებით 
ვისაუბრებთ. 

 

ფურცელი “momwodeblebi-myidvelebi” ასე გამოიყურება: 

 

 

აქაც პროგრამის მართვისთვის განკუთვნილი ოთხი ღილაკია მოთავსებული. 

 

გვერდი “sasaqonlo zednadebi” განკუთვნილია ავტომატურად შექმნილი სასაქონლო 
ზედნადების ბეჭდვის და ინტერნეტით გასაგზავნი დღგ-ზე მისაბმელი ფაილის 
ფორმირებისათვის, ასევე ჩამოწერის აქტის მოსამზადებელ გვერდზე გადასასვლელად: 



 

 

ამ ფურცელზე პროგრამის მართვისათვის განკუთვნილი ხუთი ღილაკია განლაგებული. 

ოპერაციები 
მოკლედ შევეხოთ ძირითად მოქმედებებს, რომელთა ჩატარება სასაწყობო თუ სხვა 
სამეურნეო ოპერაციების დაფიქსირებისას მოგვიწევს. პროგრამასთან მუშაობის 
დაწყებისას პირველი მოქმედებაა არსებული საქონლის ჩამონათვალის შეტანა 
პროგრამის სამუშაო ფურცელზე “saqoneli”. შემდეგ აუცილებელია  მომწოდებლებისა 
თუ მყიდველების შესახებ ინფორმაციის  “momwodeblebi-myidvelebi” გვერდზე შეტანა. 
მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება შესაძლებელი საქონლის მიღებისა თუ გაცემის 
ოპერაციების დაფიქსირება და შემდეგ პროგრამის ყველა სხვა შესაძლებლობების 
გამოყენება. 

აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ინფორმაციის შეტანისათვის ქართული 
კლავიატურა (უნიკოდი) უნდა გამოვიყენოთ. ეს საშუალებას მოგვცემს არ ვიყოთ 
დამოკიდებული ფონტებზე და ამავე დროს ერთ უჯრაში ჩანაწერების შეტანისას 
ერთდროულად გამოვიყენოთ სხვადასხვა ეროვნული შრიფტი. იმ შემთხვევაში თუ 
კომპიუტერზე ქართული კლავიატურა არ არის დაინსტალირებული, შეგვიძლია 
გამოვიყენოთ   სამუშაო ფურცლებზე (მაგ, “saqoneli”, “momwodeblebi-myidvelebi”, 
“sasaqonlo zednadebi) არსებული ღილაკები  წარწერით “to unicode”. ტექსტის ინგლისური 
კლავიატურიდან შეტანის შემდეგ შეგვიძლია შესაბამისი უჯრები მოვნიშნოთ და 



ზემოთაღნიშნულ ღილაკზე დავაჭიროთ. რის შედეგადაც ეს ტექსტი ქართული 
უნიკოდით შეიცვლება. ანალოგიური საშუალება არსებობს ფორმებზე იმ ტექსტურ 
ველებში, სადაც ინფორმაციის კლავიატურიდან შეტანაა აუცილებელი. მაგალითად თუ 
ფორმაზე “gayidvebi” (“Sesyidvebi”) ტექსტურ ველში „ძებნა“ ტექსტს “saqoneli” 
ინგლისური კლავიატურით შევიტანთ 

 

 

ხოლო შემდეგ ამ ველზე ორჯერ დავაწკაპუნებთ, ტექსტი ქართული უნიკოდით 
შეიცვლება: 

 

 

საქონლის დამატება 

საქონლის ჩამონათვალში ყოველ კონკრეტულ პროდუქტს ცხრილის პირველ სვეტში  
მიენიჭება თავისი რიგითი ნომერი, რომელიც შემდეგში არასოდეს აღარ უნდა 
შეიცვალოს.  ეს ნომერი უნდა ემთხვეოდეს “Excel”-ის ფურცლის  შესაბამისი სტრიქონის 
ნომერს. პირდაპირ კლავიატურის გამოყენებით მას ცხრილში ვერ შევიტანთ, ამისათვის 
ფურცლის პირველ სტრიქონში ღილაკს „საქონლის დამატება“ უნდა დავაჭიროთ. 
ნომერი ავტომატურად ჩაიწერება თავის ადგილას. დაუშვებელია სტრიქონებს შორის 
პირველ სვეტში ცარიელი ადგილის დატოვება.  

მეორე სვეტში უნდა შევიტანოთ საქონლის დასახელება.  



მესამე სვეტში სასურველია, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შტრიხ კოდის შესაბამისი 
რიცხვის შეტანა. თუ შტრიხ კოდი არა გვაქვს, კარგი იქნება ამ პროდუქტის 
მახასიათებელი მცირე ზომის რაიმე ტექსტის შეტანა. მაგალითად, მომწოდებლის მიერ 
მინიჭებული კოდის, რაც შემდგომში ძებნის გამოყენებისას გამოგვადგება. ამ ველის 
ცარიელი დატოვება რეკომენდირებული არაა. უკიდურეს შემთხვევაში შეგვიძლია ისევ 
რიგითი ნომერი შევიტანოთ. 

პირველი სვეტისგან განსხვავებით მეორე და მესამე სვეტების ცვლილება დასაშვებია.  

მეოთხე სვეტში აუცილებელია ზომის ერთეულის მითითება. სასურველია ეს ფინანსთა 
სამინისტროს  რეკომენდაციების შესაბამისი ფორმით გაკეთდეს. 

მეხუთე სვეტში იწერება გასაყიდი საქონლის ფასი, თუმცა ეს მოსახერხებელია მხოლოდ 
საქონლის მიღების ან არსებული ნაშთების დაფიქსირების შემდეგ, რაც 
თვითღირებულებებისა და რაოდენობების შესახებ ინფორმაციის გათვალისწინების 
შესაძლებლობას იძლევა. 

2. ფირმების დამატება 

“excel”-ის სამუშაო ფურცლის “momwodeblebi-myidvelebi ” სახელწოდება პირობითია და 
იგი განკუთვნილია საქონლის ყველა ტიპის მომწოდებლებისა და მიმღებებისათვის, მათ 
პირობითად ფირმებს ვუწოდებთ. 

ფირმების ჩამონათვალში ყოველ ფირმას  ცხრილის პირველ სვეტში  მიენიჭება თავისი 
რიგითი ნომერი, რომელიც შემდეგში არასოდეს აღარ უნდა შეიცვალოს. ეს ნომერი 
უნდა ემთხვეოდეს “Excel”-ის ფურცლის  შესაბამისი სტრიქონის ნომერს. პირდაპირ 
კლავიატურის გამოყენებით მას ცხრილში ვერ შევიტანთ, ამისათვის ფურცლის პირველ 
სტრიქონში ღილაკს „მომწოდებლის (მყიდველის) დამატება“ უნდა დავაჭიროთ. ნომერი 
ავტომატურად ჩაიწერება თავის ადგილას. დაუშვებელია სტრიქონებს შორის პირველ 
სვეტში ცარიელი ადგილის დატოვება.  

მეორე სვეტში უნდა შევიტანოთ ფირმის დასახელება.  

მესამე სვეტში ფირმის სამართლებრივი ფორმა იწერება.  

მეოთხე სვეტში აუცილებელია საიდენტიფიკაციო კოდის ან მისი შემცვლელი რაიმე 
ტექსტის შეტანა. 

მეხუთე-მეათე სვეტები დამხმარე ხასიათისაა და გამოიყენება სასაქონლო ზედნადების 
შევსების გამარტივებისათვის. ამ სვეტების შევსებას აზრი აქვს თუ შესაბამის ფირმას 
ხშირად მიაქვს საქონელი კონკრეტულ მისამართზე კონკრეტული ავტომობილისა და 
მძღოლის გამოყენებით.  



მეთერთმეტე სვეტში იწერება ფასდაკლების პროცენტი, რომლითაც კონკრეტული ფირმა 
სარგებლობს. 

მეთორმეტე სვეტში აისახება ფირმის ჯამური დავალიანება, ღილაკზე „ვალების 
გადათვლა“  დაჭერისას. თუ რა თქმა უნდა დავალიანებების და გადახდების ფიქსირება 
კეთდებოდა. 

მეცამეტე სვეტიდან დაწყებული შეგვიძლია შევიტანოთ ნებისმიერი ინფორმაცია 
(ტელეფონი, საბანკო ანგარიში, იურიდიული მისამართი და ა.შ.). ეს პროგრამას 
მუშაობაში ხელს არ შეუშლის. 

3.საქონლის მიღება 

საქონლის მიღების და გაცემის ოპერაციები სრულდება ფურცელზე  “saqoneli”. მიღებისა და 
გაცემის რეჟიმების დასაყენებლად უნდა დავაჭიროთ შესაბამისად გვერდის პირველ სტრიქონში 
განთავსებულ ღილაკებს: „მიღება“ და „გაცემა“.  მიღების ღილაკზე დაჭერისას პროგრამა 
გადადის მიღების რეჯიმში, ფურცლის (1,1) უჯრა წითელ  ფერს ღებულობს და მასში “m”  
სიმბოლო იწერება, ამავე დროს აქტიურდება შესაბამისი ფორმა, სადაც მიღების პროცესის 
მართვისათვის საჭირო ობიექტებია განთავსებული. იგივე ფორმა შეცვლილი სახით 
აქტიურდება გაცემის რეჯიმზე გადასვლისას. ამ დროს (1,1) უჯრა მწვანდება და მასში  “g” 
სიმბოლო იწერება. 

 

 

მიღების რეჯიმი. 



 

გაცემის რეჯიმი. 

 

1.მონაცემების შეტანა პირდაპირი მეთოდით გულისხმობს  სამუშაო ფურცლის შესაბამის 
ველებში საქონლის რაოდენობისა და მთლიანი ღირებულების უშუალოდ კლავიატურიდან 
ხელით შეტანას: 

 

2.მონაცემების შეტანა კოდების გამოყენებით შემდეგნაირად ხორციელდება:  დამხმარე 
ფორმის მარცხენა ზედა კუთხეში მოთავსებულ ველში „კოდი“ ვწერთ საქონლის რიგით ნომერს. 
“Enter” კლავიშზე დაჭერით კურსორი გადადის მომდევნო ველში  „რაოდენობა“, სადაც 
საქონლის რაოდენობა შეგვაქვს. კვლავ “Enter”-ზე დაჭერით გადავდივართ ველში „მთლიანი 
ღირებულება“, შეგვაქვს შესაბამისი მნიშვნელობა.  კიდევ ერთხელ “Enter”-ზე დაჭერით ეს 
ინფორმაცია ცხრილში გადადის, ჩვენს მიერ გამოყენებული სამი ველი სუფთავდება და 
კურსორი საწყის ველს („კოდი“) უბრუნდება. რის შემდეგაც მომდევნო საქონლის შეტანა 
შეგვიძლია დავიწყოთ. 



 

 

3.შენახვა: მას შემდეგ, რაც საქონლის რაოდენობები და ღირებულებები შეტანილია, ჩვენ 
შეგვიძლია შევინახოთ ეს ინფორმაცია. ამისათვის სამუშაო ფურცლის პირველი სტრიქონის 
მარჯვენა მხარეს ვაჭერთ ღილაკს „შეკვეთის ფორმირება“, რაც იწვევს ახალი ფორმის 
გააქტიურებას სახელით “Sejameba”: 

 

როგორც ხედავთ სამუშაო ფურცლის სტრიქონები შეიკუმშა და მხოლოდ ჩვენთვის საინტერესო 
ჩამონათვალი დარჩა. ფორმაზე მოთავსებულია ღილაკი „შეკვეთის ბეჭდვა“, რომელიც 
მოცემული ჩამონათვალის ამობეჭდვის საშუალებას იძლევა, აგრეთვე განთავსებულია 
ჩამოსაშლელი სია, რომელიც ფირმების ჩამონათვალს შეიცავს. ამ ჩამონათვალიდან უნდა 
ამოვირჩიოთ მომწოდებელი (რომელიც, რა თქმა უნდა, წინასწარ უნდა იყოს შეტანილი 
ფირმების ჩამონათვალში სამუშაო ფურცელზე “momwodeblebi-myidvelebi”). ფორმის მარცხენა 
ქვედა კუთხეში მოთავსებულ ტექსტურ ველში უნდა შევიტანოთ ინფორმაცია მოწოდებული 
საქონლის შესახებ (მაგ. სასაქონლო ზედნადების ნომერი, თარიღი) და დავაჭიროთ ღილაკს 
„შენახვა“. ინფორმაცია შეინახება, ხოლო სამუშაო ფურცლიდან წაიშლება. ფორმის დახურვის 
შემდეგ „შეკუმშული“ სამუშაო ფურცელი ისევ გაიშლება. მომწოდებლის მიუთითებლობის 
შემთხვევაში შენახულ ინფორმაციაში მომწოდებლის ადგილს დაიკავებს ვირტუალური ფირმა 
რომელსაც პირობითად  „საბოლოო მომხმარებელი“ ვუწოდეთ. 



4.საქონლის გაცემა 

შეგახსენებთ, რომ საქონლის გაცემისას აუცილებლად უნდა გადავიდეთ გაცემის რეჯიმში. 

1.მონაცემების შეტანა პირდაპირი მეთოდით: გულისხმობს  სამუშაო ფურცლის შესაბამის 
ველებში საქონლის რაოდენობისა და მთლიანი ღირებულების უშუალოდ კლავიატურიდან 
ხელით შეტანას: 

 

სურათიდან ჩანს, რომ სამუშაო ფურცლის “I” სვეტში აისახა ჩვენს მიერ მიღებული საქონლის 
ნაშთები. გასაცემი საქონლის რაოდენობები შეგვაქვს სვეტში „რაოდენობა“. მთლიანი 
ღირებულება ავტომატურად აისახება მომდევნო სვეტში, თუკი გასაყიდი ფასები შეტანილია. 
თუმცა მთლიანი ღირებულების კლავიატურიდან ხელით რედაქტირებაცაა შესაძლებელი. 
პროგრამა ისეთი რაოდენობის საქონლის მითითების საშუალებას არ გვაძლევს, რომელიც 
აჭარბებს შესაბამისი ნაშთის ოდენობას. ამ დროს მონიტორის ეკრანზე სათანადო შეტყობინება 
გამოვა:  

 

მიუხედავად ამისა, თუ თქვენ უბრალოდ არსებულ ნაშთზე მეტი რაოდენობის საქონლის 
ღირებულების დათვლა გსურთ, პროგრამა შეგიძლიათ მარტივად „მოატყუოთ“: შეიტანოთ “I” 



სვეტის შესაბამის ადგილზე დიდი რიცხვი და შემდეგ განახორციელოთ თქვენი ჩანაფიქრი. 
რეალური ნაშთები მარტივად აღდგება პროგრამის ხელახალი ჩართვის შემდეგ ან “gayidvebi” 
გვერდის პირველ სტრიქონში „ნაშთები“ ღილაკზე დაჭერით. 

2.მონაცემების შეტანა კოდების გამოყენებით შემდეგნაირად ხორციელდება:  დამხმარე 
ფორმის მარცხენა ზედა კუთხეში მოთავსებული ველში „კოდი“ ვწერთ საქონლის რიგით 
ნომერს. “Enter” კლავიშზე დაჭერით კურსორი გადადის მომდევნო ველში  „რაოდენობა“, სადაც 
საქონლის რაოდენობა შეგვაქვს. კვლავ “Enter”-ზე დაჭერით  ეს ინფორმაცია ცხრილში გადადის, 
მთლიანი ღირებულება ავტომატურად აისახება ცსრილის შესაბამის ველში. ჩვენს მიერ 
გამოყენებული ფორმის ორი ტექსტური  ველი სუფთავდება და კურსორი საწყის ველს („კოდი“) 
უბრუნდება. რის შემდეგაც მომდევნო საქონლის შეტანა შეგვიძლია დავიწყოთ. 

 

 

3.მონაცემების შეტანა კომპლექტების გამოყენებით: ფორმაზე “gayidvebi” მოთავსებულია 
ჩამოსაშლელი სია „კომპლექტები“, მის გვერდით ტექსტური ველი „რაოდენობა“ და ღილაკი 
“Add”: 

 

ვგულისხმობთ, რომ სიტყვა „კომპლექტი“ ნიშნავს ხშირად ერთდროულად გაყიდვადი 
საქონლის  ერთობლიობას, რომელსაც გარკვეული სახელით მოვიხსენიებთ. (კომპლექტების 
შექმნის შესახებ მოგვიანებით ვისაუბრებთ). სწორედ ჩვენს მიერ შექმნილი კომპლექტების 
სახელები იქნება მოთავსებული ზემოთაღნიშნულ ჩამოსაშლელ სიაში. სასურველი კომპლექტის 



ამორჩევის, რაოდენობის შეტანისა და “Add” ღილაკზე დაჭერის შემდეგ ამორჩეული 
კომპლექტის შესაბამისი მონაცემები ცხრილში დაემატება. 

4.მონაცემების შეტანა შტრიხ კოდის სკანერის გამოყენებით:  ფორმაზე “gayidvebi” 
მოთავსებულია ტექსტური ველები „შტრიხ კოდი“ და „რაოდენობა“. ამ უკანასკნელს 
კომპლექტებისთვისაც ვიყენებთ. 

 

იგულისხმება, რომ იმ საქონლის შტრიხ კოდების შესაბამისი ცამეტნიშნა რიცხვები, რომელთაც 
შტრიხ კოდი გააჩნიათ, სათანადო ადგილებში ცხრილშია შეტანილი. კურსორს ვაყენებთ 
ტექსტურ ველში „შტრიხ კოდი“. სკანერის გამოყენებისას ცხრილში ავტომატურად შევა 
შესაბამისი საქონლის ის რაოდენობა, რომელიც ტექსტურ ველში „რაოდენობა“ არის 
მითითებული. თუ ეს ველი ცარიელია, მაშინ ცხრილში ერთი ერთეული დაემატება. ამის შემდეგ 
კურსორი ადგილს არ იცვლის და თქვენ შეუჩერებლივ შეგიძლიათ განაგრძოთ სკანერის 
გამოყენება. შეკვეთილი საქონლის ცხრილში შეტანის შემდეგ „შტრიხ კოდი“ ველის გამოყენება 
სხვა დანიშნულებითაც შეიძლება: თუ აქ მყიდველისგან მოწოდებულ თანხას შევიტანთ და 
კლავიატურაზე “-“ კლავიშს  დავაჭერთ, ველში „ხურდა“ მყიდველის კუთვნილი თანხა აისახება.  

 

ძებნის გამოყენება საქონლის ჩამონათვალში: ფორმაზე “gayidvebi” (“Sesyidvebi”) 

მარცხენა ქვედა კუთხეში მოთავსებულია ტექსტური ველი „ძებნა“, მის გვერდით 
ღილაკი “Go” და ღილაკი “”.  

 

თუ ამ ტექსტურ ველში შევიტანთ საძიებებელ ტექსტს და დავაჭერთ “Go”   ღილაკს 
ფორმაზე ან “Enter” კლავიშს კლავიატურაზე, საქონლის ჩამონათვალში გაუჩინარდება 
ყველა სტრიქონი, რომლის პირველი, მეორე და მესამე სვეტები მითითებულ ტექსტს არ 



შეიცავს. “” ღილაკზე დაჭერით საქონლის ჩამონათვალის ცხრილი კვლავ გაიშლება. 
ასეთივე ღილაკი მოთავსებულია ცხრილის პირველი სტრიქონზეც და მისი 
დანიშნულებაც ზუსტად იგივეა. 

მაგალითად, თუ ჩვენი ცხრილის შემთხვევაში „ძებნა“ ველში “12” ტექსტს შევიტანთ და 
“Go” ღილაკს მივაჭერთ, შემდეგი სურათი გვექნება: 

 

როგორც ხედავთ, ცხრილის მესამე, მეოთხე და მეექვსე  სტრიქონები გაუჩინარდნენ. 
მართლაც მათი არც პირველი, არც მეორე და არც მესამე სვეტები “12” ტექსტს არ 
შეიცავდნენ, ხოლო მეორე და მეხუთე სტრიქონების მესამე სვეტის მონაცემებში ეს 
ტექსტი შედიოდა. 

6.შენახვა: მის შემდეგ, რაც საქონლის რაოდენობები და ღირებულებები შეტანილია, ჩვენ 
შეგვიძლია შევინახოთ ეს ინფორმაცია. ამისათვის სამუშაო ფურცლის პირველი სტრიქონის 
მარჯვენა მხარეს ვაჭერთ ღილაკს „შეკვეთის ფორმირება“, რაც იწვევს ახალი ფორმის 
გააქტიურებას სახელით “Sejameba”: 

 

გაცემის რეჟიმში შემაჯამებელ ფორმას მიღების რეჟიმისგან განსხვავებული სახე აქვს. კერძოდ, 
აქ დამატებით ხელმისაწვდომია ღილაკები „ზედნადები“ და „შენახვა + ზედნადები“, ხოლო 



ტექსტური ველი ფორმის მარცხენა ქვედა კუთხეში საერთოდ გაქრა. ისევე, როგორც მიღების 
შემთხვევაში, სამუშაო ფურცლის სტრიქონები შეიკუმშა და მხოლოდ ჩვენთვის საინტერესო 
ჩამონათვალი დარჩა. ფორმაზე მოთავსებული ღილაკი „შეკვეთის ბეჭდვა“ მოცემული 
ჩამონათვალის ამობეჭდვის საშუალებას იძლევა. ჩამოსაშლელი სია ფირმების ჩამონათვალს 
შეიცავს. ამ ჩამონათვალიდან უნდა ამოვირჩიოთ საქონლის მიმღები (რომელიც, რა თქმა უნდა, 
წინასწარ უნდა იყოს შეტანილი ფირმების ჩამონათვალში სამუშაო ფურცელზე  
“momwodeblebi-myidvelebi ”). თუ დავაჭერთ ღილაკზე „შენახვა“,  ინფორმაცია შეინახება, თუ 

დავაჭერთ ღილაკზე „ზედნადები“, შეივსება სასაქონლო ზედნადების ფორმა სამუშაო 

ფურცელზე “sasaqonlo zednadebi”, ხოლო თუ დავაჭერთ ღილაკზე „შენახვა + ზედნადები“, 
ორივე ეს ოპერაცია ერთდროულად შესრულდება. შენახვის შემდეგ ინფორმაცია  
სამუშაო ფურცლიდან იშლება. ფორმის დახურვის შემდეგ „შეკუმშული“ სამუშაო ფურცელი 
ისევ გაიშლება. მყიდველის მიუთითებლობის შემთხვევაში შენახულ ინფორმაციაში მიმღების 
ადგილს დაიკავებს ვირტუალური ფირმა რომელსაც პირობითად  „საბოლოო მომხმარებელს“ 
ვუწოდებთ. შევნიშნოთ, რომ ფორმაზე “gayidvebi” (“Sesyidvebi”) არის ღილაკი „შენახვა“: 

 

თუ საქონლის მომწოდებლის ან მიმღების მითითება აუცილებელი არაა (მაგ. მარკეტში), 
მაშინ, საქონლის შესახებ მონაცემების ცხრილში შეტანის შემდეგ ინფორმაციის შენახვა 
პირდაპირ ამ ღილაკზე დაჭერითაც შეიძლება. 

7.ფასდაკლების სისტემის გამოყენება: ვიგულისხმოთ, რომ საქონლის ჩამონათვალის 
ცხრილში შეტანილია საქონლის გასაყიდი ძირითადი ფასები. შეიძლება საჭირო გახდეს, 
რომ ზოგიერთმა  ჩვემს კლიენტმა  გარკვეული ფასდაკლებით ისარგებლოს. ეს ძალიან 
მარტივად ხერხდება: პრივილეგირებულ ფირმას სამუშაო ფურცელზე “momwodeblebi-
myidvelebi” სვეტში „ფასდაკლება %“, უნდა ჩავუწეროთ შესაბამისი რიცხვი. 
მაგალითისთვის ჩვენს ჩამონათვალში ეს პრივილეგია 10 პროცენტის ოდენობით 
მივანიჭოთ ფირმას მესამე რიგითი ნომრით („ფირმა2“). როგორც სურათიდან ჩანს 
ძირითადი ფასების მიხედვით მთლიანი თანხა 22.75 ლარი იყო. თუ ჩამოსაშლელი 
სიიდან ავარჩევთ ზემოთაღნიშნულ ფირმას, მოხდება მთლიანი ღირებულებების 
ხელახალი გადათვლა: 



 

როგორც ვხედავთ მთლიანი თანხა 10 პროცენტით შემცირდა. 

ფასდაკლების განხორციელება პირდაპირაც შეიძლება:  ფორმაზე “Sejameba” , ტექსტურ 
ველში „ფასდაკლება %“ ვწერთ პროცენტების რიცხვს და ვაჭერთ ღილაკს “Go”. 

5.დავალიანების კონტროლი 

მყიდველებთან ურთიერთობისას ხშირად  საქონელი კონსიგნაციით გაიცემა, ამიტომ 
აუცილებელი ხდება წარმოშობილი დავალიანებების და მათ დასაფარად გადახდილი 
თანხების დაფიქსირება. პროგრამა საშუალებას იძლევა მოხერხებულად ვაწარმოოთ ამ 
პროცესის აღრიცხვა.  

სამუშაო ფურცელზე “momwodeblebi-myidvelebi”, პირველ სტრიქონში ამ მიზნებისათვის 
განკუთვნილი ორი ღილაკია მოთავსებული: „ვალები“ და „ვალების გადათვლა“.  

1.დავალიანების დაფიქსირება:  თუ დააჭირეთ ღილაკს „ვალები“,  გააქტიურდება ფორმა 
“valebi”, რომელზეც განლაგებული ობიექტები ვალების წარმოშობისა და დავალიანების 
გადახდის დაფიქსირების საშუალებას გვაძლევს. გააქტიურდება აგრეთვე აქამდე 
უჩინარი სამუშაო ფურცელი ”valebi”. 

 



დავალიანების დასაფიქსირებლად ჩამოსაშლელი სიიდან ამოვირჩევთ შესაბამის 
მყიდველს, ტექსტურ ველში „თანხა“ შევიტანთ შესაბამისი თანხის ოდენობას. ველში 
„კომენტარი“, შეგვიძლია დამატებითი ინფორმაციის შეტანა ვალის თაობაზე (რაც 
აუცილებელი არ არის). ამის შემდეგ დავაჭერთ ღილაკს „დავალიანების დაფიქსირება“.   

 

როგორც ხედავთ, ჩვენს მიერ შეტანილი ინფორმაცია დაფიქსირსდა სამუშაო 
ფურცელზე “valebi” .  

2.გადახდის დაფიქსირება დავალიანების დაფიქსირების ანალოგიურად ხდება, 
მხოლოდ, ამ შემთხვევაში ფორმაზე “valebi”, ღილაკს „გადახდის დაფიქსირება“ უნდა 
დავაჭიროთ. 

 

3.დავალიანებების გადათვლა: სამუშაო ფურცელზე “momwodeblebi-myidvelebi” 

 დავაჭიროთ ღილაკს „ვალების გადათვლა“, გვერდის “I” სვეტში აისახება თითოეული 
ფირმის დავალიანება.  

4.კონკრეტული ფირმის დავალიანებების ისტორიის ნახვა: ჩამოსაშლელი სიიდან 
ამოვირჩიოთ ჩვენთვის საინტერესო ფირმა და დააჭირეთ ღილაკს „ბალანსი“: გვერდზე 
“valebi”  გაუჩინარდება ყველა სტრიქონი, რომელიც ამორჩეული ფირმის მონაცემებს არ 



შეიცავს. ფორმის ტექსტურ ველში “თანხა”, აისახება საბოლოო თანხა,  ხოლო ველში 
“კომენტარი”, მიეთითება დავალიანებაა ეს თანხა თუ კრედიტი. ღილაკი “print” ამ 
ინფორმაციის ამობეჭდვის საშუალებას იძლევა. “” ღილაკზე დაჭერით კი სამუშაო 
გვერდზე „შეკუმშული“ სტრიქონები გამოჩნდება. 

 

5.დავალიანებების "შეკუმშვა". დროდადრო კომკრეტული ფირმის დავალიანებებისა და 
გადახდების შესახებ ჩანაწერების მთლიანად შენარჩუნება აზრს კარგავს და სასურველია 
ამ ჩანაწერების ერთი, შემაჯამებელი ჩანაწერით შეცვლა. ამისათვია ფორმაზე “valebi”, 
მარცხენა ზედა კუთხეში მოთავსებულია მიუწვდომელი ღილაკი „დავალიანების ერთი 
ჩანაწერით შეცვლა“. ხოლო მარჯვნივ მის გასააქტიურებლად - ღილაკი “On”. 
ჩამოსაშლელი სიიდან ჩვენთვის საინტერესო ფირმის ამორჩევისა და  ამ ღილაკებზე 
დაჭერის შემდეგ ყველა ჩანაწერი ამორჩეული ფირმის შესახებ სამუშაო გვერდიდან 
“valebi” წაიშლება და ცხრილის ბოლო ჩანაწერში აისახება ჯამური რიცხვი 
დავალიანების შესახებ. კომენტარისათვის განკუთვნილ სვეტში კი ტექსტი “Sum” 
ჩაიწერება. 

  

ზუსტად ანალოგიური ოპერაცია შეგვიძლია ჩავატაროთ ერთდროულად ყველა 
ფირმისათვის მომდევნო სურათზე  წითელი ფერით მონიშნული ღილაკების 
გამოყენებით. 



 

6.კომპლექტების შექმნა 

ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ საქონლის გაცემის დაფიქსირებისას შეგვიძლია გამოვიყენოთ 
წინასწარ მომზადებული საქონლის ჩამონათვალები, რომლებიც ხშირად ერთად, 
„კომპლექტში“ იყიდება. ახლა ვნახოთ თუ როგორ უნდა მოვამზადოთ  ეს კომპლექტები.  

მაგალითად, დავუშვათ ხშირად ერთად იყიდება „საქონელი1“ ერთი ცალი და 
„საქონელი3“ ორი ცალი. ამ კომპლექტის შესანახად ჯერ შესაბამისი მონაცემები უნდა 
შევიტანოთ საქონლის ჩამონათვალში და დავაჭიროთ ღილაკს „მენიუ“: 

 

ფორმაზე, “MonacemTa analizi” დავაჭიროთ ღილაკს „დამატებითი ფუნქციები“. 
გააქტიურდება ფორმა „დამატებითი მენიუ“, 

 



სადაც ველში,  „კომპლექტის დასახელება“, შესაბამისი ტექსტი უნდა შევიტანოთ. ამის 
შემდეგ ვაჭერთ ღილაკზე „კომპლექტის დამატება“ და კომპლექტიც მზადაა. თუ 
გადავალთ გაყიდვის რეჟიმში და ვნახავთ ჩამოსაშლელ სიას „კომპლექტები“, 
დავრწმუნდებით, რომ ჩვენს მიერ შექმნილი კომპლექტი დამატებულია: 

 

თუ ამოვირჩევთ მას და დავაჭერთ ღილაკს “Add”, ცხრილში აღნიშნულ კომპლექტში 
გათვალისწინებული მონაცემები შევა. 

 

7.სად ინახება მონაცემები? 

ჩვენ ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ პროგრამის ძირითადი ფაილი „BI11 EStore.xls”, რომელიც 
“Excel”-ის სამუშაო წიგნს წარმოადგენს, უხილავ გვერდებს შეიცავს. ამ გვერდების 
გასააქტიურებლას დამატებით მენიუში უნდა დავაჭიროთ ღილაკს „დაფარული 
გვერდების გააქტიურება“: 



 

საქონლის მიღებისა და გაცემის შესახებ ინფორმაცია ინახება გვერდებზე 
“miRebebi”,”gayidvebi” და “zednadebebi”. კომპლექტები ინახება გვერდზე “kompleqtebi”, 
ხოლო დავალიანებების შესახებ ინფორმაცია - გვერდზე “valebi”. დანარჩენი გვერდები 
ან დამხმარე დანიშნულებისაა ან გამოსავალი ფორმებისთვისაა განკუთვნილი. “Excel”-
ში კარგად გარკვეულ მომხმარებელს შეუძლია აღნიშნულ გვერდებზე ინფორმაციის 
რედაქტირება მოახდინოს. ეს მარტივად კეთდება კომპლექტების შემთხვევაში, 
რომელიც დაცული არ არის. მიღება - გაცემის შესახებ ინფორმაციის 
რედაქტირებისათვის კი ჯერ დაცვა უნდა მოვხსნათ (ვგულისხმობთ, რომ ამის გაკეთება 
მომხმარებელს შეუძლია) და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქონლის კონკრეტული 
მიღების ან გაცემის შესახებ ინფორმაცია ორ გვერდზე ინახება. რაოდენობები და 
ღირებულებები “miRebebi” და ”gayidvebi” გვერდზეა მოთავსებული შესაბამისად, ხოლო 
მათი შესაბამისი დამატებითი ინფორმაცია საქონლის მიმღების ან მომწოდებლის, 
აგრეთვე კომპიუტერში შეტანის დროის შესახებ “zednadebebi” გვერდზეა შეტანილი. 
მაალითად გაყიდვის ერთი შეკვეთის წასაშლელად უნდა წაიშალოს ყველა სტრიქონი 
გვერსზე “gayidvebi”, რომელიც ამ შეკვეთას შეეხება და წაიშალოს მისი შესაბამისი ერთი 
სტრიქონი გვერდზე „zednasebebi”, ამასთან, ინფორმაციის შემცველ სტრიქონებს შორის 
ცარიელი სტრიქონი არ უნდა დარჩეს. 

4.მონაცემთა ანალიზი 



ჩვენს მიერ დაფიქსირებული ინფორმაციის ანალიზისათვის ძირითადი 
ინსტრუმენტების გასააქტიურებლად სამუშაო გვერდზე “saqoneli” დავაჭიროთ ღილაკს 
„მენიუ“,  ან კლავიატურაზე კლავიშების კომბინაციას “ctrl-Q” (თუ ამ დროს ინგლისური 
კლავიატურაა ჩართული) , რის  შედეგადაც  გააქტიურდება ფორმა “monacemTa analizi”: 

 

 

 

სახელი “monacemTa analizi” მხოლოდ ნაწილობრივ განსაზღვრავს ამ ფორმაზე 
მოთავსებული ინსტრუმენტების დანიშნულებას. 

 

1.შესყიდვების დათვალიერება 

მიღებული საქონლის შესახებ ინფორმაციის სანახავად გამოიყენება ზემოთაღნიშნულ 
ფორმაზე განთავსებული ორი კალენდარი, განსახილველი პერიოდის საწყისი და ბოლო 
თარიღების მისათითებლად, აგრეთვე ღილაკი „შესყიდვების დათვალიერება“.  ამ 
ღილაკზე დაჭერის შემდეგ  აქტიურდება დაფარული გვერდი “daTvaliereba”, რომელზეც 
აისახება ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაცია“ 



 

სურათზე ნაჩვენებ შემთხვევაში ასახულია იფორმაცია 2011 წლის 1 აგვისტოდან 2 
ოქტომბრის ჩათვლით მიღებული საქონლის შესახებ. როგორც ხედავთ საქონლის 
მიღება მოხდა სამჯერ, 28 სექტემბერს და 2 ოქტომბერს. შესაბამისი ჩამონათვალიები 
სხვადასხვა ფერითაა გამოყოფილი. თითოეული სტრიქონი შეიცავს ინფორმაციას, თუ 
რომელ შეკვეთას ეკუთვნის იგი (ზედნადების ნომერი). აგრეთვე ვის მიერ იქნა 
მოწოდებული საქონელი და როდის იქნა შეტანილი  კომპიუტერში შესაბამისი 
ინფორმაცია. 

2.გაყიდვების დათვალიერება 

გაცემული საქონლის შესახებ ინფორმაციის სანახავად გამოიყენება “monacemTa analizi” 
ფორმაზე განთავსებული ორი კალენდარი, განსახილველი პერიოდის საწყისი და ბოლო 
თარიღების მისათითებლად, აგრეთვე ღილაკი „გაყიდვების დათვალიერება“.  ამ 
ღილაკზე დაჭერის შემდეგ  აქტიურდება დაფარული გვერდი “daTvaliereba”, რომელზეც 
აისახება ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაცია“ 

 

სურათზე ნაჩვენებ შემთხვევაში ასახულია იფორმაცია 2011 წლის 1 აგვისტოდან 2 
ოქტომბრის ჩათვლით გაცემული საქონლის შესახებ. როგორც ხედავთ საქონლის გაცემა 
მოხდა ოთხჯერ, ყველა 10 ოქტომბერს. შესაბამისი ჩამონათვალიები სხვადასხვა 



ფერითაა გამოყოფილი. თითოეული სტრიქონი შეიცავს ინფორმაციას, თუ რომელ 
შეკვეთას ეკუთვნის იგი (ზედნადების ნომერი). აგრეთვე ვისთვის იქნა მიწოდებული 
საქონელი და როდის იქნა შეტანილი  კომპიუტერში შესაბამისი ინფორმაცია. 

3.გაყიდვები და შესყიდვები ფირმების მიხედვით 

ალბათ შეამჩნიეთ, „გაყიდვების დათვალიერება“ ან „შესყიდვების დათვალიერება“-ზე 
დაჭერის შემდეგ , ფორმაზე  “monacemTa analizi”, რამოდენიმე მიუწვდომელი ობიექტი 
გააქტიურდება. მათ შორის ჩამოსაშლელი სიები, რომელთა ტექსტურ ველებში „ფირმა“ 
და „საქონელი“ წერია. თუ ამ სიებიდან ჩვენთვის საინტერესო  ფირმას ან საქონელს 
ამოვირჩევთ, ცხრილში მხოლოდ ამორჩეული ფირმისა თუ საქონლის შესახებ 
ინფორმაცია დარჩება.  

 

სურათზე ნაჩვენებ შემთხვევაში კალენდრებზე თარიღების მითითებისა და   
„გაყიდვების დათვალიერება“-ზე დაჭერის შემდეგ ჩამოსაშლელი სიიდან ამოვარჩიეთ 
„ფირმა1“, რის შედეგადაც ცხრილიდან ფილტრაციის შემდეგ მხოლოდ ის ორი შეკვეთა 
დარჩა, რომელიც ამორჩეულ ფირმას მიეწოდა. ზუსტად ანალოგიურად ვიქცევით 
კონკრეტული საქონლის შესახებ ინფორმაციის გამოსაყოფად. აბსოლიტურად 
იდენტურად შეგვიძლია ზემოთაღნიშნული ინფორმაციის გამოყოფა შესყიდვების 
შემთხვევაშიც.  

„გაყიდვების დათვალიერება“-ზე  ან „შესყიდვების დათვალიერება“-ზე, ხელახლა 
დაჭერის შემდეგ ცხრილში სრული ინფორმაცია აღდგება.  

4.შესყიდვა გაყიდვების ერთიანი ცხრილის მიღება 

ფორმაზე “monacemTa analizi” მოთავსებულია ღილაკი „მიღება-გაცემების ჯამური 
ცხრილი“. კალენდრებზე შესაბამისი თარიღების მითითებისა და ამ ღილაკზე დაჭერის 
შემდეგ სამუშაო გვერდზე “saqoneli”  აისახება ინფორმაცია, რომელიც ჩამონათვალში 
არსებული ყოველი პროდუქტისათვის მითითებულ პერიოდში ამ პროდუქტის 



მიღებისა და გაცემის შესახებ ჯამურ ინფორმაციას, რაოდენობებსა და მთლიან 
ღირებულებებს, აგრეთვე დარჩენილ ნაშთსა და მის თვითღირებულებას შეიცავს: 

 

რეალურად პროგრამა ანალოგიურ ცხრილს აკეთებს მარცხნივ მდებარე კალენდარზე 
მითითებული თარიღის წინა პერიოდისათვის. საჭიროების შემთხვევაში ამ 
ინფორმაციის ნახვა მარტივად შეგვიძლია, თუ ცხრილის დაფარულ ნაწილს მარჯვნივ 
გადავაადგილებთ: 

 

5.გამოსავალი ფორმები 

1.სასაქონლო ზედნადები 

სასაქონლო ზედნადების შევსებისა და ამობეჭდვისათვის განკუთვნილია სამუშაო 
ფურცელი „sasaqonlo zednadebi”.  გაყიდული საქონლის შესახებ ინფორმაციით ამ 
ფორმის შევსება ავტომატურად ხდება ან გაცემის რეჯიმში შეკვეთის 
მომზადებისთანავე, ან მოგვიანებით უკვე შენახული შეკვეთის დათვალიერებისას. (თუ 
როგორ, დაწვრილებით ქვემოთაა აღწერილი).  ეს ინფორმაცია მოიცავს გაცემული 
საქონლის ჩამონათვალს ზომის ერთეულებით, რაოდენობებით, ერთეულის ფასებითა 
და მთლიანი ღირებულებებით, აგრეთვე მიმღები ფირმის დასახელებასა და 



საიდენტიფიკაციო, კოდს. თუ ფირმების ჩამონათვალში შევსებულია სათანადო ველები, 
მაშინ ავტომატურად ჩაიწერება აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალების მარკა და 
სახელმწიფო ნომერი, აგრეთვე მძღოლის სახელი და პირადი ნომერი. 

 

სურათზე ჩანს შევსებული სასაქონლო ზედნადების ზედა ნაწილი. ამ შემთხვევაში 
საქონლის მიმწოდებელია „ფირმა1“. მიმწოდებელი ფირმის, მონაცემები, დასახელება, 
საიდენტიფიკაციო კოდი და მისამართი, ერთხელ უნდა შევიტანოთ ზემოთაღნიშნულ 
ფორმაში, შემდგომში ეს საჭირო აღარ იქნება. რაც შეეხება დანარჩენ მონაცემებს ისინი 
ავტომატურად იშლება ახალი ზედნადების მომზადებისას, ან მათი წაშლა შეგვიძლია 
„Clear” ღილაკის გამოყენებით. “Print” ღილაკზე ყოველი მიჭერა ზედნადების ერთი 
ეგზემპლიარის ამობეჭდვას უზრუნველყოფს. 

სასაქონლო ზედნადების ფორმის ქვედა ნაწილი ასე გამოიყურება:  

 



ხელმარჯვნივ, წითელი ფერის წერტილებით მონიშნულ ველებში წინასწარ შეგვიძლია 
შევიტანოთ საქონლის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირების მონაცემები. ამ უჯრების 
გააქტიურებით შესაბამისი ინფორმაცია ავტომატურად გადადის ზედნადების ფორმაში 
წითელი ფერით მონიშნულ უჯრაში, რაც დოკუმენტის გამოწერის პროცესს ამარტივებს. 

2.ზედნადებების რეესტრი 

კიდევ ერთი გამოსავალი ფორმაა ზედნადებების რეესტრი, რომელიც როგორც 
გაცემული, ასევე მიღებული საქონლისათვის კეთდება. ეს ფორმა შემდეგნაირად 
გამოიყურება: 

 

მისი მიღების მეთოდი ქვემოთაა აღწერილი. ბეჭდვა “Excel”-ის სტანდარტული 
საშუალებებით ხორციელდება. 

3.მასალების გახარჯვის აქტი 

თუ საქონლის გაცემა ჩამოწერას, ან მასალების გახარჯვას გულისხმობს, ჩვენ შეგვიძლია 
შევავსოთ სასაქონლო ზედნადების ფორმა. ამის შემდეგ სამუშაო ფურცელზე   „sasaqonlo 
zednadebi”  საკმარისია დავაჭიროთ ღილაკს “აქტი გახარჯულ მასალებზე”, რომ 
გააქტიურდეს დაფარული გვერდი “aqti”, რომელიც უკვე შევსებულ, დასაბეჭდად 
მომზადებულ ფორმას შეიცავს: 



 

ამ შემთხვევაში დოკუმენტის ბეჭდვა გვერდის ზედა მარჯვენა  მხარეს მოთავსებულ 
“PRINT” ღილაკზე დაჭერით ხორციელდება. 

 

4.ინტერნეტით გასაგზავნი ფაილის შექმნა 

სასაქონლო ზედნადების მომზადების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ დღგ-ს ანგარიშ 
ფაქტურაძე მისაბმელი ფაილი, რომელიც ანგარიშ ფაქტურის გაგზავნისას გაყიდული 
საქონლის შესახებ ინფორმაციის ფინანსთა სამინისტროს სერვერზე ასატვირთად 
გამოიყენება. ასეთი ფაილების გამოყენება უაღრესად ამარტივებს ანგარიშ ფაქტურების 
გაგზავნის პროცესს. გავიხსენოთ ზემოთ ნაჩვენები სასაქონლო ზედნადები: 



 

 დავაჭიროთ ღილკს „გასაგზავნი ფაილის შექმნა“,  ფოლდერში “faqturebi” გაჩნდება 
გასაგზავნად საჭირო Excel-ის ფაილი სახელით:  “3    2 oqtomberi  2011   444444444.xls “: 

 

როგორც ხედავთ მისაბმელი ფაილის სახელი შეიცავს ზედნადების ნომერს, თარიღს და 
საქონლის მიმღები ფირმის საიდენტიფიკაციო კოდს, რაც სავსებით საკმარისია 
კონკრეტული სასაქონლო ზედნადების შესაბამისი  ფაილის მოსაძებნად. 



6.რედაქტირება 
შეკვეთების დათვალიერების რეჟიმში სამუშაო ფურცელზე  „დათვალიერება“ ასახული 
ინფორმაცია  სხვადასხვა დანიშნულებით შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რაც შემდეგ 
ნახატზე წითლად მონიშნული ღილაკების საშუალებით კეთდება: 

 

ფორმაზე “monacemTa analizi” ტექსტურ ველში „შეკვეთის ნომერი“, შევიტანოთ 
რომელიმე შეკვეთის ნომერი, მაგალითას „2“.  როგორც ხედავთ გააქტიურდა წითელი 
ფერით მონიშნული სამი ღილაკი: 

 

 

1.შეკვეთის დაბრუნება რედაქტორში 

ღილაკზე „შეკვეთის დაბრუნება რედაქტორში“ დაჭერით „2“ შეკვეთის შესახებ 
ინფორმაცია, რაოდენობები და მთლიანი ღირებულებები,  გადავა გვერდზე „საქონელი“: 



 

2.შეკვეთის გაუქმება 

ღილაკზე „შეკვეთის გაუქმება“ დაჭერით „2“ შეკვეთის შესახებ შენახული ინფორმაცია, 
რაოდენობები და მთლიანი ღირებულებები, განულდება და შემდეგში იგნორირებული 
იქნება პროგრამის მიერ ნაშთების დათვლისა და მიღება გაცემების ცხრილების 
ფორმირებისას, თუმცა შესაბამისი ჩანაწერები არ წაიშლება. 

 

 

3.ზედნადების მიღება შეკვეთის ნომრით 
ტექსტურ ველში „შეკვეთის ნომერი“  ჩავწეროთ „3“ და დავაჭიროთ ღილაკს 
„ზედნადები“,  „3“ შეკვეთის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება გვერდზე „სასაქონლო 
ზედნადები“: 



 

4.ჩანაწერის გაუქმება 

ტექსტურ ველში “ჩანაწერის ნომერი“ შევიტანოთ რიცხვი „9“. ეს რიცხვი „3“ შეკვეთის 
ბოლო ჩანაწერიის ნომერია. ფორმაზე გააქტიურდება ღილაკი „ჩანაწერის გაუქმება“, თუ 
ამ ღილაკზე დავაჭერთ, განულდება 9 ნომერი ჩანაწერის მონაცემები (რაოდენობები და 
მთლიანი ღირებულებები) და შემდგომში ეს ჩანაწერი პროგრამის მიერ იგნორირებული 
იქნება. 

 



5.შეკვეთის რედაქტირება 

ღილაკზე „გაყიდვების დათვალიერება“ ან “შესყიდვების დათვალიერება” დაჭერისას 
აქტიური ხდება ღილაკები „შეკვეთის რედაქტირება“, „ ზედნადებების რეესტრი“  და 
„სრული სია“. დავაჭიროთ ღილაკს „შეკვეთის რედაქტირება“. გააქტიურდება ფორმა 
“SekveTis redaqtireba”: 

 

რომელიც კონკრეტული ჩანაწერის რედაქტირების, კონკრეტული შეკვეთის ზოგადი 
მონაცემების და კომპიუტერში შეკვეთის შესახებ ინფორმაციის შეტანის თარიღის 
შეცვლის საშუალებას ძლევა. 

1.ჩანაწერის რედაქტირებისთვის ტექსტურ ველში „ჩანაწერის ნომერი“ უნდა შევიტანოთ 
შესაცვლელი ჩანაწერის ნომერი, ვთქვათ ეს არის „7“ , მესამე შეკვეთის პირველი 
ჩანაწერი: 

 

როგორც ხედავთ ველებში: „საქონლის კოდი“, „რაოდენობა“ და „მთლიანი თანხა“, 
ავტომატურად აისახა შესაბამისი მონაცემები. ჩვენ შეგვიძლია საქონლის ამორჩევა 



ჩამოსაშლელი სიიდან „საქონლის კოდი“, რაოდენობის შეცვლა ტექსტურ ველში 
„რაოდენობა“ და მთლიანი ღირებულების შეტანა ველში „მთლიანი თანხა“: 

 

თუ ამის შემდეგს დავაჭერთ ღილაკს „შეცვლა“, შესაბამისი ცვლილებები შენახულ 
ინფორმაციაში განხორციელდება და აისახება გვერდზე „დათვალიერება“. 

 

2.ზოგადი მონაცემების შეცვლისათვის “ SekveTis redaqtireba“ ფორმის მარჯვენა მხარეს 
მოთავსებულ ველში „შეკვეთის ნომერი“, უნდა შევიტანოთ შესაცვლელი შეკვეთის 
ნომერი, მაგალითად „3“. ველებში „მიმღები/მომწოდებელი“ და „მომწოდებლის 
ზედნადები“ (მიღებების რედაქტირებისას), მაშინვე აისახება ამ შეკვეთის შესაბამისი 
ინფორმაცია. 
 

 



თუ ჩამოსაშლელი სიიდან ამოვირჩევთ სხვა ფირმას და დავაჭერთ ღილაკს „შეცვლა“,  
შესაბამისი ცვლილებები შენახულ ინფორმაციაში განხორციელდება და აისახება 
გვერდზე „დათვალიერება“. 

 

შეკვეთის კომპიუტერში შეტანის თარიღის შესაცვლელად, ფორმზე „მონაცემთა 
ანალიზი“, მეორე კალენდარზე უნდა ავარჩიოთ სასურველი თარიღი, ხოლო ფორმაზე 
„შეკვეთების რედაქტირება“, დავაჭიროთ ღილაკს „თარიღის შეცვლა“: 

 



როგორც ხედავთ, მესამე შეკვეთის კომპიუტერში შეტანის თარიღი შეიცვალა და 
დათვალიერებისას ეს შეკვეთა თარიღის შესაბამის ადგილას გადავიდა. 

7.ზედნადებების რეესტრის მიღება 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მიღებების ან გაცემების დათვალიერებისას ფორმაზე 
“monacemTa analizi”,  აქტიურდება ღილაკები „ზედნადებების რეესტრი“ და „სრული 
სია“.  თუ დავაჭერთ ღილაკს „ზედნადებების რეესტრი“, მაშინ გამოჩნდება დაფარული 
გვერდი „ზედნადებების რეესტრი“.  სადაც  აისახება შეჯამებული ინფორმაცია  იმ 
შეკვეთების შესახებ, რომლებიც საბოლოო მომხმარებელზე არაა გაცემული: 

 

თუ დავაჭერთ ღილაკს სრული სია“, მაშინ ამ გვერდზე აისახება შეჯამებული 
ინფორმაცია  ყველა შეკვეთის შესახებ: 

 

 



7.ოპერაციები ფაილზე 
 

1."შეკუმშვა" 
 

ფორმაზე “monacemTa analizi”, მარჯვენა კუთხეში მოთავსებულია პასიური ღილაკი 
„ფაილის შეკუმშვა“,  მარჯვნივ კი მის გასააქტიურებლად - ღილაკი „On”. ამ ღილაზე 
დაჭერისას ეკრანზე გამოდის შეტყობინება „ფაილის შეკუმშვა“ ღილაკის დანიშნულების 
შესახებ. 

 
რომლის დახურვის შემდეგ  ეს უკანასკნელი  აქტიურდება: 
 

 
 
როგორც შეტყობინებაშია აღწერილი მითითებულ ღილაკზე დაჭერა იწვევს პროგრამის 
ძირითადი ფაილის ასლის შექმნას ფოლდერში “BI11 EStore”. ასლის სახელში 
მონაწილეობს მარცხენა  კალენდარზე მითითებული თარიღი. ხოლო ძირითად ფაილში 
დარჩება მხოლოდ ორი შეკვეთა, რომელიც შეჯამებულად შეიცავს ყოველი საქონელის 
მიღებისა და გაყიდვის შესახებ ინფორმაციას. მიღებების დათვალიერებისას გვექნება 
სურათი: 



 
 
ხოლო გაყიდვების დათვალიერებისას: 
 

 
 

2.გატარებებისგან თავისუფალი ასლის მიღება 
 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ღილაკზე „დამატებითი ფუნქციები“ დაჭერა იწვევს ფორმის 
“damaTebiTi funqciebi”  გააქტიურებას: 

 
 
ამ ფორმაზე მოთავსებულია წითელი ფერით მონიშნული ორი ღილაკი. ღილაკზე, 
„გატარებებისგან თავისუფალი ასლის შექმნა“, დაჭერა იწვევს ფოლდერში “BI11 EStore”, 
ძირითადი ფაილის ისეთი ასლის შექმნას, რომელიც არ შეიცავს ჩანაწერებს საქონლის 
მიღებისა და გაყიდვის შესახებ, ხოლო ყველა დანარჩენი ინფორმაცია შენარჩუნებულია. 
ამ ფაილის სახელი შეიცავს ტექსტს “Free”. 
 

3.სრულიად თავისუფალი ასლის მიღება 
ღილაკზე, „სრულიად თავისუფალი ასლის შექმნა“, დაჭერა იწვევს ფოლდერში “BI11 
EStore”, ძირითადი ფაილის ისეთი ასლის შექმნას, რომელიც არ შეიცავს არანაირ 
ჩანაწერს, რომელიც ძირითად ფაილში იყო შეტანილი. ამ ფაილის სახელი შეიცავს 
ტექსტს “Empty”. 


