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 לפריט מלאי ממוצעת שגיאתדוח 

 

, עבור המקרים בהם שגיאת המלאי הממוצעת % את שגיאת מלאי ממוצעת לפריט מחשב ומציגדוח 

 יתרת המלאי המופיעה במערכת המחשוב שונה מיתרת המלאי בפועל.

, כך שפריטים בהם היו טעויות מלאי משמעותיות מוצגים הדוח ממוין על פי % שגיאת המלאי

 ראשונים. 

 

הופקו בתקופה 'עדכון בעקבות ספירה' ו שנרשמו במסמך ,הדוח סורק את כל תנועות המלאי

 הפרש בספירה. עבורם נרשמו תנועות שנבחרה, ומאתר את הפריטים 

)היתרה  מהיתרה בספרים היתה שונה)יתרה בפועל(  למקרים בהם היתרה בספירהההפרש מתייחס 

 שמעודכנת בתוכנה(. 

נלקחים לחישוב כל ההפרשים בין אם ההפרש חיובי )יתרה בספירה < יתרה בספרים( או שלילי 

ולכן % שגיאת המלאי הממוצעת  מחושב בערך מוחלטהפרש )יתרה בספירה > יתרה בספרים(. ה

 . המוצג בדוח תמיד חיובי

 

לפריט ממוצעתמלאי  שגיאת< מתקדמים כלים להפקת הדוח בוחרים בתפריט 

 

 בסעיף זה בוחרים את כותרת הדוח. כותרת:

 .: מדפסת או מסךבסעיף זה קובעים להיכן תתבצע הפקת הדוח היכן להדפיס?

 

 חתך הפריטים:

 פריטים. ניתן להגביל את חתך הדוחעבורם יופק הפריטים בסעיף זה קובעים את חתך ה

 .פריטבאמצעות השדות הבאים: קוד מיון, חתך, ומפתח 

 פעילים / לא פעיליםפריטים בסעיף זה קובעים כיצד להתייחס ל פעיל/לא פעיל:

ילקחו מסמכי עדכון בעקבות ספירה בסעיף זה קובעים את התקופה עבורה  ת.רישום:

 לחישוב שגיאת המלאי הממוצעת. 

 , עד ליום הפקת הדוח. האחרונה שנההדוח היא טווח של ברירת המחדל של ה

לדוגמה: לחישוב שגיאת המלאי ברבעון הראשון, נגביל ניתן לשנות את החתך כרצונכם. 

 .31/3/20 -עד 1/1/20 -תאריך רישום: מ

 

 ניתן להציג את החישוב כשהוא מפורט לפי מחסנים, סוכנים או סניפים. פירוט לפי:
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  .הפקהלהצגת נתוני הדוח בוחרים בכפתור 

 

 

 

שגיאת מלאי ממוצעת.  %כשהם ממוינים לפי עבורם נרשמו תנועות הפרש, הדוח מציג את הפריטים 

 ראשונים מוצגים הפריטים בהם שגיאת המלאי הגדולה ביותר.  

 

בהם לפריט  עדכון בעקבות ספירה מסמכישל הכולל מספר המופיע בסעיף כמות ספירות לתקופה, 

 היו הפרשים בספירה. 

 .בסעיף זהספירה לא נצברת כאשר מתבצעת ספירת מלאי ובה אין הפרש בספירה, ה

 

ולבדוק את מקור הטעויות ע"י ביצוע ספירות המופיעים בדוח כעת ניתן למקד את הטיפול בפריטים 

 ממוקדות.

 

 

 כיצד מחושבת % שגיאת מלאי ממוצעת?

עבור לכל מסמך 'עדכון בעקבות ספירה' שהופק, מתבצע חישוב של אחוז השגיאה בספירה הנוכחית 

 באופן הבא:עבורו נרשמה תנועת הפרש, ריט כל פ

 |100 * )יתרה בספירה / הפרש(|

 התוצאה מחושבת בערך מוחלט.

 

שהופקו עבורו בתקופה, ומחלקים  כל הספירותאחוז השגיאות מכל פריט את עבור כעת צוברים 

 ממוצע.חישוב ל)כמות ספירות לתקופה( הפריט למספר הפעמים בהם הופיע 

 מופיעה בדוח לאחר עיגול.התוצאה הסופית 


