
Айналым және 

мәлімдемелер регистрі. 

Диаграмма құру.  



Айналым регистрі қалдықтар регистріне өте ұқсас, тек ол

айналымдарды жинақтайды, қалдықтар маңызды емес.

Сондықтан виртуалды кесте айналымдар кестесі болады.

Жинақтау регистрінің әрбір өлшеміндегі қалдықтар

ресурстары міндетті түрде екі жақты өзгеруі тиіс: кіріс және

шығыс. Тек кіріс немесе шығыс ресурстары жүзеге асырылатын

өлшемдер болмауы тиіс. Бұл қағиданы бұзу жүйе жұмысының

баяулауына алып келеді.
Сатылым (Продажи) айналым регистрі  құрылады: 

• Номенклатура, типі СправочникСсылка.Номенклатура; 

• Клиент, типі СправочникСсылка.Клиенты; 

• Мастер, типі СправочникСсылка.Сотрудники; 



Ресурстары: 

 Саны (Количество), типі Число, ұзындығы 15, дәлдігі 2; 

 Пайда (Выручка), типі Число, ұзындығы 15, дәлдігі 2; 

 Құны (Стоимость), типі Число, ұзындығы 15, дәлдігі 2. 



Навигация панелінде Сатылым регистрі белгіленеді. 



Нәтижесі: 



Мәлімдемелер регистрі бірнеше өлшемде

деректерді сақтау құрылымын сипаттауға арналған.

Мәлімдемелер регистрінің жинақтау регистрінен

айырмашылығы, мәлімдемелер регистрінің әрбір

қозғалысы ресурстың жаңа мәнін орнатады, ал

жинақтау регистрінің қозғалысы ресурстың

қолданыстағы мәнін өзгертеді. Сонымен қатар,

мәлімдемелер регистрі кез келген деректерді, ал

жинақтау регистрі тек сандық деректерді сақтай

алады.



Мәлімдемелер регистрінің тағы бір

маңызды ерекшелігі – деректерді уақытқа

байланыстыра отырып сақтау қабілеті.

Сондықтан да мәлімдемелер регистрі

деректерді өзгерту тарихын сақтай алады.

Мұндай регистр мәлімдемелердің мерзімдік

регистрі деп аталады.



Мәлімдемелер регистрінің периодтылығы мына

мәндердің бірімен анықтауға болады:

 секунд

 күн

 ай

 тоқсан

 жыл

 регистраторлар (егер Регистраторға бағынышты

жазба режимі орнатылған болса).

Регистраторға бағынышты жазба режимін қолданбайтын

мәлімдемелер регистрі тәуелсіз мәлімдемелер регистрі

деп аталады.



Конфигурацияның жаңа объектісі Баға мәлімдемелер регистрі құрылады

1. Периодтылығы – секунд.

2. Жазба– Баға

3. Тізім– Номенклатура бағасы.



Өлшем (Измерениея) жетекші деп таңдалса, объектіні жойған кезде, осы

объектінің мәлімдемелер регистрінің барлық жазбасы да автоматты түрде

жойылады. Навигация панелінде осы регистрдің жазбасына көшуге арналған

сілтеме пайда болады.



Баға ресурсы құрылады: 

• Типі – сан;

• Ұзындығы -15;

• Нақтылығы -2

• Теріс емес



Номенклатура бағасы регистрі пайда болды, жинақтау

регистрінен айырмашылығы, регистр деректерін қолданушы

өзгерте алады.



Мәлімдемелер регистрінде жазбалар құру

Номенклатуралардың жаңа бағасы көрсетілген мерзімнен ерте өз

әрекетін бастамайды.



Номенклатураны таңдағанда құжатқа бағаны автоматты

қою (Автоматическая  подстановка) 
Конфигураторда Жалпы-Жалпы модульдер тармағына жаңа модуль қосу керек: 

АнықтамаменЖұмыс (РаботаСоСправочниками)  және Серверді шақыру белгісі

белгіленеді. 



Диаграмманы құру жолын қарастырайық:
Конфигураторға оралыңыз да, Настройки қойындысындағы  орналасу сызбасын(схема компоновки) 
ашыңыз. Терезенің сол жағында есеп нұсқаларының тізімі бар.
Есеп параметрлерін бірінші рет жасаған кезде, әдепкі орналасу жүйесі параметрлердің негізгі 
нұсқасын (Основной вариант)жасайды.
Жаңа опцияны қосу үшін осы тізімді қосу түймешігін басыңыз.  Атын қойыңыз:Выход в диаграмму.



Есеп құрылымына Отчет элементінің контекстік мәзірі арқылы диаграмманы қосамыз.  Содан кейін 
Нүктенің(Точки) тармағын таңдап, оған Материалы өрісі бойынша топтастыру қосыңыз.  Ал Серияларды
таңдап, оған Склад өрісі бойынша топтастыру  қосамыз.



Диаграмма мәндерінде есеп ресурстарының бірі әрдайым шығады. Бізде тек бір ресурс –
КоличествоОстаток бар (ресурс өрісі ерекше пиктограммамен белгіленген).  Сондықтан Выбранные поля
бетбелгісіне өтіп, Отчет түймешігін басып, есепке шығару үшін КоличествоОстаток өрісін таңдаңыз.
Сосын барлық терезелерді жауып, 1C:Кәсіпорын іске қосыңыз:
Товары бөлімінде пайда болған ОстаткиМатериалов есебінен қажетті нұсқаны-Выход в диаграмму
таңдап, Выбрать түймешігін басыңыз.



Сформировать түймешігін басыңыз.


