Аналіз помилок учасників національного етапу міжнародної олімпіади
«IT-Universe 2017»
Конкурс «Програмування «1С: Підприємство 8»
Memberprog1
Друкована форма документа «Видаткова накладна» сформована, проте, не відповідає вимогам
завдання: немає угруповання за видами товарів, відсутнє відображення способу доставки.
Memberprog2
Не виконано жодного завдання.
Memberprog3
Не виконано жодного завдання.
Memberprog4
Не виконано жодного завдання.
Memberprog5
Не виконано жодного завдання.
Memberprog6
Завдання виконано в повному обсязі. Конкурсант отримав максимальний бал.
Memberprog7
Не виконано жодного завдання.
Memberprog8
Не передбачено:
1. Якщо товару недостатньо на складі, то видавати користувачу повідомлення «Товар <..
...> в кількості <... ..> відсутній на складі!».Обробник події не відпрацьовує - помилки.
2. Після проведення видаткової накладної повинна формуватися друкована форма, в якій
буде вказано, з яких комірок повинен бути отриманий товар.
Друкована форма не формується, процедура містить помилки, і обробник події не
відпрацьовує.
Бали за ці завдання не нараховані.
Memberprog9
Конкурсант не передбачив:
1. Документ «Видаткова накладна» повинен вводитися на підставі документа «Прибуткова
накладна». При цьому в документі «Видаткова накладна» повинні автоматично
заповнюватися з документа-підстави:
• Реквізит шапки: «Склад»;
• Реквізити табличній частини: «Номенклатура», «Одиниця виміру».
У конфігурації конкурсанта механізм «ввести на підставі» заповнює всі реквізити
документа, що суперечить завданню.
2. Друкована форма документа «Видаткова накладна» сформована, проте, не відповідає
вимогам завдання: немає угруповання за видами товарів, відсутнє відображення способу
доставки.
Memberprog10
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1. В конфігурації конкурсанта механізм «ввести на підставі» в документі «Прибуткова
накладна» передбачає введення на підставі не тільки документа «Видаткова накладна», а
й документа «Прибуткова накладна», що не вірно
2. Не передбачено:
2.1. При продажу товару в документі «Видаткова накладна» визначається спосіб
відвантаження: відразу або з доставкою:
 Якщо товар відвантажується відразу, то щоб швидше здійснити продаж - в
першу чергу повинен відпускатися найближчий товар;
 Якщо ж проводиться доставка товару, то тоді має списуватися товар, до
якого незручно добиратися.
2.2. При проведенні документа «Видаткова накладна» повинні формуватися руху за
регістром накопичення «Залишки номенклатури» (витрата) з урахуванням
способу відвантаження.
2.3. Передбачити в документі «Видаткова накладна»:
 Якщо товару недостатньо на складі, то видавати користувачу повідомлення
«Товар <.. ...> в кількості <... ..> відсутній на складі!».
При проведенні документа «Видаткова накладна» не визначається «Спосіб
відвантаження». Видається повідомлення з помилкою, документ не проводиться,
відповідно, рухи за регістром накопичення відсутні.
Бали нараховані не були.
3. Не передбачено, що у формі документів «Прибуткова накладна» і «Видаткова накладна»
необхідно забезпечити перехід до рухів за регістром накопичення «Залишки
номенклатури».
Бали нараховані не були.
4. Після проведення видаткової накладної повинна формуватися друкована форма, в якій
буде вказано, з яких комірок повинен бути отриманий товар.
Друкована форма не формується. Бали нараховані не були.
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