
Семинар 11. Конфигуратор режимінде есеп берулер. Сұраныстар құру. 

 

Есеп беру (Отчет) конфигурациялық нысаны пайдаланушының қажетті 

деректерді ала алатын алгоритмдерін сипаттауға арналған. Шығару деректерін 

генерациялаудың алгоритмі көрнекі құралдарды қолдану арқылы немесе 

кіріктірілген тілді қолдану арқылы сипатталады. Нақты өмірде, әр түрлі 

шығыс кестелері, жиынтық деректер, диаграммалар және т.б. есеп 

нысандарына сәйкес келеді. 

Есепті қосу 

Материалдардың келуін, тұтынылуын және қалдықтарын көрсететін есеп 

жасайық. 

Жаңа Есеп нысанын   атымен қосыңыз, схему компоновки данных 

түймешігін басыңыз- Кез-келген есепті құрастырудың негізі. 

 



 
Готово түймешігін басыңыз. Деректер құрамының схема дизайнерін 

көресіз. 

Жаңа деректер жиынтығын  набор данных – запрос қосыңыз. Запрос 

мәтінін жасау үшін, запрос конструкторын сол аттың батырмасын қолданып 

іске қосыңыз. 

Конструктор запросa- тілі пайдаланушысына таныс болмайтын запросты  

визуалды түрде жасауға мүмкіндік беретін құрал. 

 
 

 

База данных тізімінде запрос  жасау үшін кестелер бар. Олардың 

деректеріне сүйене отырып, сіз есеп құра аласыз. Өйткені материалдардың 

қалдықтарын және оларды алу және жұмсау туралы ақпаратты көргіміз келсе, 

біз қалдықтар мен қалдықтарды виртуалды үстелге қойамыз. Оны кеңейтіңіз. 

Материалдардың қалдықтары тізбесін өлшеу - материал, қойма, бастапқы 

және соңғы қалдықтар, кірістер мен шығыстардың мәндері, барлық ресурстық 



тізілім. Кестенің дерекқор өрісінде екі рет шертініз: материал, қойма, 

бастапқы қалдық саны, кіріс саны, шығын саны, соңғы қалдық саны. OK 

түймешігін басыңыз. Сіз қайтыңыз схема құрастырушысына енгізіңіз. 

Құрастырушы арқылы жасалған сұрау мәтіні Сұрау өрісінде платформа 

арқылы орналастырылады. Бұл өріс - жасалған мәтінді өңдеуге болатын 

мәтіндік редактор. 

 

 
Есептің деректері алынатыны туралы, бірақ стандартты дисплей 

параметрлерін әлі жасамағанын сипаттадық - біз ештеңе көрмейміз. 

Есеп параметрлері 

Настройки  қойындысын нұқыңыз. Есеп элементін таңдап, Добавить 

новую группировку(или через контекстное меню). түймешігін басыңыз.  



 
 

OK түймешігін басыңыз. 

Осылайша, біз есептің толық информациялық жазбалардан тұратынын 

анықтай аламыз. Детальные записи тобы есеп құрылымында пайда болады. 

 
Енді есептердің нәтижесі көрсетілетін өрістерді орнаттық. 

Ол үшін төменгі параметрлер терезесіне  Выбранные поля  қойындысына 

барыңыз және тышқанды (мышка) қол жетімді өрістер тізімінен сүйреңіз: 

 Қойма Склад 

 Материал  Материал 

 Бастапқы қалдық  саны  КоличествоНачальныйОстаток 

 Кіріс саны  КоличествоПриход 

 Шығыс саны  КоличествоРасход 

 Соңғы қалдықтың саны  КоличествоКонечныйОстаток 



 
Содан кейін Параметрлер қойындысына өтіп, Бастау кезеңі (Начало 

периода) мен Аяқталу кезеңі (Конец периода) туралы есептің параметрлері 

пайдаланушы параметрлеріне қосылатынын көрсетіңіз және бұл параметрлер 

есеп формасында болады. 

 
Содан кейін параметрлердің әрқайсысын таңдап, Свойства элемента 

пользовательских настроек түймешігін басыңыз және  Включать в 

пользовательские настройки  белгісін қойыңыз. 

 



 
Осылайша, есепті жасамас бұрын, пайдаланушы есеп беру кезеңін белгілей 

алады. 

 Есептің қандай ішкі жүйелерін көрсететінін анықтайық. конструктор 

схемы компоновки  жабыңыз және Подсистемы қойындысына өтіңіз. Товары 

белгілейміз. 



 
 Енді біздің есепке сілтеме көрсетілген бөлімдердің әрекет тақтасына өтеді. 

1C: Кәсіпорын-ды іске қосыңыз:. 

 

Есептерді орындауға арналған жаңа командалар топтары Товары 

бөлімінің әрекеттер тақтасында пайда болғанын көресіз және онда есептерді 

жасау командасы бар: 

 
 

Сформированная системой форма есебі ашылады. Есепті кезеңнің басталу 

күндерін (айдың басы) және аяқталуын (осы күннің басталуын) орнатыңыз 

және Сформировать түймешігін басыңыз.Нәтижесінде қажетті есеп беруді 

көреміз: 



 
 

 


