BATISTA10 SERVEIS A EMPRESES

ENTRADA DE COMPRES A DOLIBARR

1. Creació de proveïdors
Per entrar una compra o despesa a Dolibarr, primer de tot haurem de crear
el proveïdor o creditor. En el cas que no tinguem la comptabilitat activada
no ens farà falta distingir entre uns i els altres.
Per crear un nou proveïdor anirem a «Tercers» i «Nou proveïdor»

Quan ens aparegui la fitxa del proveïdor, emplenarem totes les seves dades
generals (Nom, telèfon, etc...) i indicar clarament que és un proveïdor.
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Un cop creat el proveïdor, ja podrem modificar les dades de les formes de
pagament i les dades bancaries. En aquesta pantalla, també podrem
introduir el codi comptable i distingir així en el cas de la comptabilitat
Espanyola els proveïdors (400) dels creditors (410).
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2. Diferències entre articles i despeses.
Alhora d’entrar les compres tindrem dos tipus d’articles principals a entrar:
Articles de Clients. Que inclouen tots els articles que és
repercuteixen directament als clients. Poden ser:

2.1.

⚫ Articles de compra – venda directa. Per exemple una bombeta.
Nosaltres comprem una bombeta i la re-venem a un client.
⚫ Articles de Fabricació o composició. Per exemple una bombeta, un
portalàmpades i un suport. Nosaltres en fem una làmpada i la venem
al client final. Totes les matèries primeres són considerades com un
article de client.
⚫ Articles de serveis. Tot serveis que contractem específicament per
realitzar una tasca a un client concret. Per exemple lloguem una
empresa especialista en la col·locació de làmpades per a una obra
d’un client concret.
2.2.
Articles de Despesa. Són tots els serveis o articles que no podem
repercutir directament a un client concret, ja que són productes o
serveis generals per al funcionament de l’empresa. Hi podem trobar:
⚫ Serveis: Tots els serveis que fan que la nostra empresa pugi funcionar:
llum, calefacció, serveis informàtics, gestories, despeses publicitaries,
etc...
⚫ Productes: Articles de consum propi per al funcionament de
l’empresa. En aquest grup hi han: Els combustibles dels vehicles o
calefaccions, el material d’oficina, el mobiliari, el material informàtic,
etc...
3. Creació productes de Despeses
Entrarem els productes tal i com vam explicar en aquesta entrada:
https://batista10blog.wordpress.com/2016/10/26/creacio-darticles-a-dolibarr/
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Per entrar les despeses el procediment és similar, encara que sempre
haurem d’indicar que el producte no és en venda. També podrem indicar
el codi comptable de la despesa. En cas de dubte consulteu el vostre
assessor o gestor per saber quin codi comptable respon a cada despesa.

Una altra característica habitual dels productes de despesa, és que no
s’acostumen a entrar específicament, excepte que vulguem un control
molt alt sobre les despeses. Per entendre-ho millor, nosaltres podríem entrar
els materials d’oficina, explicitant-ne cada un d’ells (bolígrafs, grapadores,
clips, folis blancs, etc...) cosa que ens donaria un control molt alt sobre en
que gastem, però per contra hauríem de crear molts articles i moltes línies
de factura. Habitualment les empreses petites no els interessa saber si han
gastat més en bolígrafs o en grapadores i aleshores creen un article genèric
de Material d’oficina. Això permet simplificar l’entrada de factures de
despesa, a costa de no tenir explicitat el producte exacte comprat.
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Per acabar, haurem d’assignar el producte al proveïdor i donar-li un preu
per defecte. Això ho farem des de la pestanya «Preus compra» de la fitxa
del producte o servei:

4. Entrada de factures de compra.
Per crear una nova factura de compra o de despesa, anirem a «Financera»
(1) i «Factures de proveïdors – Nova factura» (2). Simplement emplenarem
les dades del proveïdor i de la forma de pagament (3) i li donarem a Crear
esborrany (4) per generar la nova factura.
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Un cop creada la capçalera amb format esborrany, anirem posant les línies
de compra dels productes.

Finalment només ens caldrà validar la factura per acabar-la d’entrar.
Posteriorment podrem entrar els pagaments de la factura per finalitzar el
procés de registre.
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