
Семинар 9. Жинақтау регистрімен жұмыс. Тауар қалдығын есептеу.  

Жинақтау регистрі деректер кестесінде бөлек жазба түрінде сақталады, 

конфигураторда барлық регистрлердің құрылымы бірдей болады. Ерекшелігі- 

қолданушыға өңдеуге арналмаған. 

Регистрден жинақталатын сандық ақпарат түрлері ресурс деп аталады. 

 Мысалы,  жинақтау регистрі тауардың саны және құны туралы 

ақпаратты жинақтай алады. Ондай жағдайда оның Тауар және Қойма 

өлшемдері мен Саны және Құны ресурсы болады. 

Жинақталу регистрінің әрбір өлшемінен қалдықтар ресурстары міндетті 

түрде екі жақты да өзгеруі тиіс: кіріс(приход) және шығыс(расход). 

 Тек кіріс немесе шығыс ғана жүзеге асырылатын осындай өлшемдер 

болмауы тиіс. Бұл қағиданы  бұзу жүйе жұмысының баяулауына алып келеді.  

Жинақтау регистрін құжатты өткізген кезде және бірнеше жазба қосу 

кезінде қолдануға  болады. Әр жазбада өзгерістерді сақтайтын регистратор 

болады. Жазба жиынтығын жинақтау регистрінің қозғалыстары деп атайды. 

Жинақтау регистрі әр қозғалыстың реквизиттерін сипаттайтын қосымша 

ақпаратты сақтай алады. 

Жинақтау регистрін қосу 

Конфигураторды ашып, Жинақтау регистрінен  жаңа конфигурация 

объектісін ОстаткиМатериалов деген атпен қосу керек. Бұл атау регистрдің 

жазбалар тізімі терезесінде көрсетіледі. Ішкі жүйелер салмасында Товары 

белгіленеді. Деректерден мына Өлшемдер мен Ресурстар құрылады: 

Материал, Типі: СправочникСсылка.Тауарлар; 

Қойма, Типі: СправочникСсылка.Склад; 

Саны, Типі: сандық. 



 

 

Өлшемдер мен ресурстардың қасиеттерін Свойства түймешігін басу арқылы 

қажетті мәліметтерді енгізе, өзгерте аламыз: 



 

 

Құжат қозғалысы – құжатты өткізу үдерісінде құрылатын және 

өзгертулерді көрсететін регистрдегі жазба. Покупка құжатындағы Движения 

бөлімінде жинақтау регистрінен ОстаткиМатериалов белгілеп,  Қозғалыс 

конструкторы(Конструктор движений) батырмасы басылады.  

 



 

 



Сосын, Өрісте құнды есептеу формуласы Қозғалыс жазбасында Өлшем және 

Ресурстар регистрінде орнатылады. 

Наименование товаров кесте бөлігінен өрістер  таңдалынып,  Өрнекті 

толтыру (Заполнить выражения)батырмасы басылады да сосын Реквизиты 

документа өрістерін таңдау арқылы Выражения(өрнек) толтырылады. 

Регистр қозғалысының типі ретінде Приход(Кіріс) таңдалынады. 

 

Ок батырмасын басамыз. 

 

ОстаткиМатериалов жинақтау регистрінде Регистраторлар белгісінен 

Покупка , Продажа құжатының белгіленгенін көруге болады.  



 

Команда интерфейсінің Навигация панеліндегі См.также немесе Обычное 

тобының Товары бөлімдерінде ОстаткиМатериалов регистр тізімін 

ашатын команда пайда болғанын байқауға болады.  

 



 

Покупка құжатындағы  ӨткізбеніӨңдеу (ОбработкаПроведения) оқиғалар 

өңдеушісіне тікелей өзгерістер енгізіледі Оны көру үшін:Документ Покупка 

̶˃Прочее ̶˃Модуль Объекта 

 



Енді Продажа құжатын ОстаткиМатериалов жинақтау регистрімен 

байланыстыру үшін  сол құжаттың Модуль объекта бөлігін өзгертеміз. 

Модуль объекта бөліміне кіріп Процедура и функции ішінен 

ОбработкаПроведения оқиғалар өңдеушісін таңдап, Перейти түймешігін 

басамыз. 

 

Покупка құжатындағыдай формулалар көрінеді, тек Регистр қозғалысының 

типі Расход(Шығыс) болады: 

 



1С іске қосыңыз.Все функции бөлімінің ішінен 

ОстаткиМатериалов жинақтау регистрін таңдаймыз. Открыть  

батырмасын басыңыз. 

 
 

 

Нәтижесінде жинақтау регистрі арқылы жасалған құжаттардың қозғалысы 

көрінеді: 



 


