
www.linkmarksoft.org    office.linkmarksoft@gmail.com

T U R B O M A G V
Vers. 5.32 Visual

PROGRAM DE GESTIUNE

       Programului TURBOMAGV este o aplicaţie software, orientată client, conceput pentru 
gestiunea stocurilor de mărfuri, consumabile, materii prime şi produse finite. 

      Programul se adaptează dotării cu tehnică de calcul a utilizatorului. Recomandăm 
folosirea de calculatoare (de tip desktop sau notebook) cu sisteme de operare Windows 
7/8.1/10 având ca periferice imprimante sau multifuncţionale laser A4 sau A3.

I. FACILITĂŢI

     Conţine o clasificare a produselor comercializate sau distribuite (nomenclator) cu 
preţurile de cumpărare de la fiecare furnizor şi preţurile de vânzare către clienţi/beneficiari.
     
    Mărfurile se pot înregistra la preţ de achiziţie, la preţ de vânzare cu amănuntul sau cu 
ridicata.
    
    Programul conţine de asemenea o opţiune de inventariere a produselor din stoc cu 
detalierea intrărilor şi ieşirilor pentru fiecare produs (fişă de produs), o opţiune de listare a 
necesarului de aprovizionare (pentru acele mărfuri sau produse care au stoc sub cel critic 
stabilit), precum şi opţiuni de printare a registrelor de casă şi de bancă. 
   
     Permite facturare la ieşire a produselor/mărfurilor într-un format de factură personalizat 
cu cod de bare QR.
   
     Permite cuplarea la casele de marcat (la cele care permit interfaţare cu PC).
   
     Toate datele se pot transfera în programul de contabilitate dacă se doreşte acest lucru. 
Programul permite generarea de note contabile către diverse aplicaţiile software 
compatibile de evidenţă şi calcul balanţe contabile.
   
     Este un program adaptabil situaţiilor specifice ale utilizatorilor (sistem orientat client). 



II. SUPORT / SERVICE IT

    Firma LINK MARK SOFT SRL asigură suport tehnic IT (software / hardware / consultanţă) 
pentru implementarea şi exploatarea sistemului software orientat client TURBOMAGV. 
Utilizatorul poate opta la un contract de achiziţie licenţă software cu o garanţie de 6 luni 
sau la un contract de service IT (software / hardware / consultanţă) negociat în funcţie de 
complexitatea implementării şi exploatării licenţei (“singleuser” sau “multiuser” / 
networking).

II.a. Suport hardware:

   Livrăm, la cerere, calculatoare (desktop, notebook), periferice (imprimante / 
multifuncţionale laser A4/A3) necesare exploatării programelor livrate.

II.b. Suport software:

   Asigurăm manual de utilizare, asistenţă online (update module software,module software 
suplimentare, reproiectari ale modulelor software existente, adaptări la aplicaţii mai vechi, 
instruiree/consultanţă pentru personalul operator) 
   Asigurăm imunizarea sistemelor (licenţe antiviruşi/antimalware) pentru securizarea 
bazelor de date, backup-uri periodice pentru salvări ale bazelor de date pe suporţi externi 
(HDD portabile, memory-stick USB).
  Opţional programul poate fi parolat (pe fiecare workstation, în cazul exploatării versiunii 
multiuser, în reţea ).

   Puteţi solicita informaţii suplimentare la :

                                                      office.linkmarksoft@gmail.com

VII. GRILE DE OPERARE, RAPOARTE

   Fiind un sistem software “orientat client”, uşor de exploatat şi intuitiv, asigurăm adaptări 
la specificul asociaţiei de proprietari care comandă această aplicaţie, cât şi interfeţe soft cu 
programe mai vechi, aflate deja în exploatare la client.
   Programul poate fi reproiectat în funcţie de cerinţele utilizatorilor.

   În cele ce urmează prezentăm o configurare de program TURBOMAGV adaptat pentru 
Spitale, Farmacii, Clinici, Laboratoare de analize, Cabinete Medicale Individuale (CMI).



Fig.1 Grila de introducere constante program, de căutare rapidă date despre client sau furnizor, de apelare 
a modulelor de listare facturi sau boni fiscale, de calcul şi listare a necesarului de aprovizionare

Fig.2 Codurile de Activităţi definite 



Fig.3 Codurile Magaziilor definite  



Fig.4 Lista cu date Furnizori 



Fig.5 Lista cu date Clienti / Beneficiari 



Fig.6 Grila de introducere / actualizare date 



Fig.7 Grila de căutare în baza de date



Fig.8 Grila de listare Balanţă de materiale şi documente de intrare/ieşire



Fig.9 Exemplu de NIR listat



Fig.10 Raport intrări pe o perioadă



Fig.2.4 Exemplu de bon de consum (BNC) listat 



Fig.11 Raport ieşiri pe o perioadă

  

Fig12 Exemplu de Fisa produs listată



Fig.13 Grilă de interogare date din Arhivă



Fig.14 Încheierea sesiunii de lucru cu salvarea datelor (backup)

Pentru informaţii suplimentare : 0722 430 875


