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1.1 ҮНДСЭН ДЭЛГЭЦ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЦЭС

Уг цонхонд мэдээлэл илгээх, татах, 
системээс гарах үйлдлийг хийнэ. 

Мэдээлэл илгээх, татах буюу 
солилцох үйлдэл нь автоматаар 
тохируулсан тогтмол хугацааны 

давтамжтайгаар хийгддэг ба 
тохируулсан хугацаанаас өмнө 
мэдээлэл илгээх, татах бол энэ 

цонхны мэдээлэл татах, мэдээлэл 
илгээх сонголтоор гараас хийх 

боломжтой.

НЭВТЭРСЭН
АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Энэ хэсэгт Худалдааны төлөөлөгч, 
Түгээгч, Агуулахын ажилтан зэрэг 
аль эрхээр нэвтэрсэн нь харагдах 

ба нэвтэрсэн ажилтны нэр, 
ажилтны дугаар харагдана.

МЭДЭЭЛЭЛ
СОЛИЛЦСОН ХУГАЦАА

Энэ хэсэгт хамгийн сүүлд мэдээлэл 
солилцсон буюу мэдээлэл илгээсэн 
эсвэл татсан өдөр, цаг, минут 
харагдана.
Уг хэсгийн сэргээх буюу     дүрстэй 
товч дээр дарж мэдээллийг гараас 
солилцох боломжтой. 
Мөн      хэсэгт үзүүлсэн дэлгэрэнгүй 
цэсэд нэвтэрч мэдээлэл татах, 
мэдээлэл илгээх сонголтоос 
мэдээллийг гараас солилцож болно

Худалдааны төлөөлөгч уг цонхонд харилцагчаас захиалга авах үндсэн үйл ажиллагааг уг 
аппликейшн дээр хийнэ. 

ЗАХИАЛГА

Захиалгатай холбоотой 
өөрчлөлтийн шинэ мэдэгдэл 
харагдана.

МЭДЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ

Захиалга, түгээлттэй холбоотой 
өөрчлөлтийн мэдэгдлийг харуулна. 

Шинэ мэдэгдэл ирвэл уг хэсэгт 
харуулсан байдлаар  харагдах ба 

МЭДЭЭ цэсэд дарж бүх мэдэгдлийг 
харах боломжтой.

ҮНДСЭН ЦЭС

Мэдээ, Урамшуулал, Лавлагаа,  
Захиалга, Харилцагч, Бараа, 
Түгээлт, Орлого гэсэн 8 үндсэн 
цэстэй.

МЭДЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ

Даваагаас бүтэн сайн өдөр хүртэл 7 
хоног харагдах ба тухайн нэг 

өдрийг сонгох боломжтой байна. 
Тухайн нэг өдрийн сонгоход тухайн 
өдрийн аяллын хуваарь харагдана.

АЯЛЛЫН ХУВААРЬ

7 хоногийн сонгосон өдрийн 
аяллын хуваарь энэ хэсэгт 
харагдана.

ХАРИЛЦАГЧИЙН
ХУРААНГУЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Аяллын хуваарьт харилцагчийн 
дараах мэдээлэл харагдана: 
Салбарын нэр, регистр, 
компанийн нэр, хаяг, авлагын
үлдэгдэл, дундаж борлуулалт 
гэсэн мэдээллүүд харагдана.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Тухайн нэвтэрч буй худалдааны төлөөлөгчийг UltimateERP систем дээр бүртгэж эрхийг нь  
үүсгэсэн байна.

Зураг 1. Үндсэн дэлгэц

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН
ТАБЛЕТЫН ЦЭС

1

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ ЗАХИАЛГА ХИЙХ

1. ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ТАБЛЕТЫН ЦЭС
1.1 Үндсэн дэлгэц
1.2 Мэдээ цэс
1.3 Харилцагч цэс
1.4 Урамшуулал цэс
1.5 Бараа цэс
1.6 Лавлагаа цэс

2. ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА 
АВАХ
2.1 Борлуулалт захиалга хийх – Таблет
2.2 Захиалга цэс

 
3. ЗАХИАЛГА ИЛГЭЭХ
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Зураг 3. Мэдээ цэс - Мэдээ цонх

МЭДЭЭ

Мэдээ цэсийг сонгон нэвтрэхэд Мэдээ таб 
цонх харагдах ба захиалгын төлөвийн 

өөрчлөлтийн мэдээ жагсаалт хэлбэрээр 
харагдана.

Дараах тохиолдолд танд мэдээ ирнэ.
- Захиалгын төлөв өөрчлөгдөх үед

- Захиалга хориглогдох, татгалзсан үед
-Харилцагчийн үндсэн мэдээлэл 

өөрчлөгдөх үед
- Харилцагчийн хөрөнгийн хүсэлт 
биелэгдсэн болон татгалзсан үед

- Түгээгч тухайн захиалгад бүтээгдэхүүний 
тоог өөрчлөх үед

- Түгээгч төлбөрийн хэлбэрийг солих үед

Зураг 4. Мэдээ цэс - KPI таб цонх

KPI ТАБ

Мэдээ цонхны KPI таб цонхонд ороход 
худалдааны төлөөлөгчийн сарын 

борлуулалт, түвшин, өдрийн борлуулалт, 
зорилтод, бодит борлуулалт зэрэг мэдээг 

харах боломжтой.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Захиалга, түгээлт, орлоготой холбоотой төлөв өөрчлөгдсөн үйлдэл хийгдсэн байх ба 
мэдээлэл солилцлох буюу мэдээлэл илгээх, мэдээлэл татах үйлдэл хийгдсэн байна.

Зураг 2. Дэлгэрэнгүй цэс - Мэдээлэл татах, илгээх, гарах

1.2 МЭДЭЭ ЦЭС
Таблет дээр хийгдсэн захиалга, борлуулалт, түгээлттэй холбоотой өөрчлөлтийн мэдэгдэл,  
UltimateERP систем дээр хийгдсэн хариу үйлдлийн /UltimateERP систем дээр захиалгыг  
баталгаажуулах гэх мэт/ мэдэгдэл уг цонхонд харагдана.

Зураг 3. Мэдээ цэс

МЭДЭЭ ЦЭС

 Мэдээ, KPI гэсэн таб цонхтой. 

 Үндсэн дэлгэцээс МЭДЭЭ цэсэд дээр дарж 
уг цонхонд нэвтэрнэ. Шинэ өөрчлөлтийн 

мэдэгдлийн тоо цэсний зурагны дээд 
буланд харагдана. Мэдэгдэл нь жагсаалт 

хэлбэрээр харагдана.
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мэдэгдлийн тоо цэсний зурагны дээд 
буланд харагдана. Мэдэгдэл нь жагсаалт 

хэлбэрээр харагдана.
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Зураг 3. Мэдээ цэс - Мэдээ цонх

МЭДЭЭ

Мэдээ цэсийг сонгон нэвтрэхэд Мэдээ таб 
цонх харагдах ба захиалгын төлөвийн 

өөрчлөлтийн мэдээ жагсаалт хэлбэрээр 
харагдана.

Дараах тохиолдолд танд мэдээ ирнэ.
- Захиалгын төлөв өөрчлөгдөх үед

- Захиалга хориглогдох, татгалзсан үед
-Харилцагчийн үндсэн мэдээлэл 

өөрчлөгдөх үед
- Харилцагчийн хөрөнгийн хүсэлт 
биелэгдсэн болон татгалзсан үед

- Түгээгч тухайн захиалгад бүтээгдэхүүний 
тоог өөрчлөх үед

- Түгээгч төлбөрийн хэлбэрийг солих үед

Зураг 4. Мэдээ цэс - KPI таб цонх

KPI ТАБ

Мэдээ цонхны KPI таб цонхонд ороход 
худалдааны төлөөлөгчийн сарын 

борлуулалт, түвшин, өдрийн борлуулалт, 
зорилтод, бодит борлуулалт зэрэг мэдээг 

харах боломжтой.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Захиалга, түгээлт, орлоготой холбоотой төлөв өөрчлөгдсөн үйлдэл хийгдсэн байх ба 
мэдээлэл солилцлох буюу мэдээлэл илгээх, мэдээлэл татах үйлдэл хийгдсэн байна.

Зураг 2. Дэлгэрэнгүй цэс - Мэдээлэл татах, илгээх, гарах

1.2 МЭДЭЭ ЦЭС
Таблет дээр хийгдсэн захиалга, борлуулалт, түгээлттэй холбоотой өөрчлөлтийн мэдэгдэл,  
UltimateERP систем дээр хийгдсэн хариу үйлдлийн /UltimateERP систем дээр захиалгыг  
баталгаажуулах гэх мэт/ мэдэгдэл уг цонхонд харагдана.

Зураг 3. Мэдээ цэс

МЭДЭЭ ЦЭС

 Мэдээ, KPI гэсэн таб цонхтой. 

 Үндсэн дэлгэцээс МЭДЭЭ цэсэд дээр дарж 
уг цонхонд нэвтэрнэ. Шинэ өөрчлөлтийн 

мэдэгдлийн тоо цэсний зурагны дээд 
буланд харагдана. Мэдэгдэл нь жагсаалт 

хэлбэрээр харагдана.
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Зураг 7. Харилцагч цэс - Үндсэн таб цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮНДСЭН ТАБ

Харилцагчийн үндсэн таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн регистр, ангилал, үнийн 

төрөл, төлөв, НӨАТ төлөгч эсэх, 
харьяалагдах зон, хамтран ажиллаж 

эхэлсэн огноо, өмчийн хэлбэр,  
хариуцагчийн мэдээлэл, данс, холбоо 

барих хэрэгслийн мэдээлэл харагдана. 
Үндсэн таб цонхны мэдээллийг худалдааны 

төлөөлөгч шинэчлэх боломжтой. 

ХАРИЛЦАГЧИЙН САНХҮҮ ТАБ

Харилцагчийн санхүү таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн авлага, кредит, дундаж 
борлуулалт,  сүүлийн төлбөрийн дүн, 
сүүлийн төлбөр хийсэн огноо, сарын 

захиалгын давтамж гэсэн гол  үзүүлэлтийн 
харахаас гадна, авлагын дэлгэрэнгүй 

болон төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
харах боломжтой.

Зураг 8. Харилцагч цэс - Санхүү таб цонх

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.

Зураг 7. Харилцагч цэс - Үндсэн таб цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮНДСЭН ТАБ

Харилцагчийн үндсэн таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн регистр, ангилал, үнийн 

төрөл, төлөв, НӨАТ төлөгч эсэх, 
харьяалагдах зон, хамтран ажиллаж 

эхэлсэн огноо, өмчийн хэлбэр,  
хариуцагчийн мэдээлэл, данс, холбоо 

барих хэрэгслийн мэдээлэл харагдана. 
Үндсэн таб цонхны мэдээллийг худалдааны 

төлөөлөгч шинэчлэх боломжтой. 

ХАРИЛЦАГЧИЙН САНХҮҮ ТАБ

Харилцагчийн санхүү таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн авлага, кредит, дундаж 
борлуулалт,  сүүлийн төлбөрийн дүн, 
сүүлийн төлбөр хийсэн огноо, сарын 

захиалгын давтамж гэсэн гол  үзүүлэлтийн 
харахаас гадна, авлагын дэлгэрэнгүй 

болон төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
харах боломжтой.

Зураг 8. Харилцагч цэс - Санхүү таб цонх
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Зураг 7. Харилцагч цэс - Үндсэн таб цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮНДСЭН ТАБ

Харилцагчийн үндсэн таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн регистр, ангилал, үнийн 

төрөл, төлөв, НӨАТ төлөгч эсэх, 
харьяалагдах зон, хамтран ажиллаж 

эхэлсэн огноо, өмчийн хэлбэр,  
хариуцагчийн мэдээлэл, данс, холбоо 

барих хэрэгслийн мэдээлэл харагдана. 
Үндсэн таб цонхны мэдээллийг худалдааны 

төлөөлөгч шинэчлэх боломжтой. 

ХАРИЛЦАГЧИЙН САНХҮҮ ТАБ

Харилцагчийн санхүү таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн авлага, кредит, дундаж 
борлуулалт,  сүүлийн төлбөрийн дүн, 
сүүлийн төлбөр хийсэн огноо, сарын 

захиалгын давтамж гэсэн гол  үзүүлэлтийн 
харахаас гадна, авлагын дэлгэрэнгүй 

болон төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
харах боломжтой.

Зураг 8. Харилцагч цэс - Санхүү таб цонх

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.
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Зураг 7. Харилцагч цэс - Үндсэн таб цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮНДСЭН ТАБ

Харилцагчийн үндсэн таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн регистр, ангилал, үнийн 

төрөл, төлөв, НӨАТ төлөгч эсэх, 
харьяалагдах зон, хамтран ажиллаж 

эхэлсэн огноо, өмчийн хэлбэр,  
хариуцагчийн мэдээлэл, данс, холбоо 

барих хэрэгслийн мэдээлэл харагдана. 
Үндсэн таб цонхны мэдээллийг худалдааны 

төлөөлөгч шинэчлэх боломжтой. 

ХАРИЛЦАГЧИЙН САНХҮҮ ТАБ

Харилцагчийн санхүү таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн авлага, кредит, дундаж 
борлуулалт,  сүүлийн төлбөрийн дүн, 
сүүлийн төлбөр хийсэн огноо, сарын 

захиалгын давтамж гэсэн гол  үзүүлэлтийн 
харахаас гадна, авлагын дэлгэрэнгүй 

болон төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
харах боломжтой.

Зураг 8. Харилцагч цэс - Санхүү таб цонх

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.

Зураг 7. Харилцагч цэс - Үндсэн таб цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮНДСЭН ТАБ

Харилцагчийн үндсэн таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн регистр, ангилал, үнийн 

төрөл, төлөв, НӨАТ төлөгч эсэх, 
харьяалагдах зон, хамтран ажиллаж 

эхэлсэн огноо, өмчийн хэлбэр,  
хариуцагчийн мэдээлэл, данс, холбоо 

барих хэрэгслийн мэдээлэл харагдана. 
Үндсэн таб цонхны мэдээллийг худалдааны 

төлөөлөгч шинэчлэх боломжтой. 

ХАРИЛЦАГЧИЙН САНХҮҮ ТАБ

Харилцагчийн санхүү таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн авлага, кредит, дундаж 
борлуулалт,  сүүлийн төлбөрийн дүн, 
сүүлийн төлбөр хийсэн огноо, сарын 

захиалгын давтамж гэсэн гол  үзүүлэлтийн 
харахаас гадна, авлагын дэлгэрэнгүй 

болон төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
харах боломжтой.

Зураг 8. Харилцагч цэс - Санхүү таб цонх
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Зураг 7. Харилцагч цэс - Үндсэн таб цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮНДСЭН ТАБ

Харилцагчийн үндсэн таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн регистр, ангилал, үнийн 

төрөл, төлөв, НӨАТ төлөгч эсэх, 
харьяалагдах зон, хамтран ажиллаж 

эхэлсэн огноо, өмчийн хэлбэр,  
хариуцагчийн мэдээлэл, данс, холбоо 

барих хэрэгслийн мэдээлэл харагдана. 
Үндсэн таб цонхны мэдээллийг худалдааны 

төлөөлөгч шинэчлэх боломжтой. 

ХАРИЛЦАГЧИЙН САНХҮҮ ТАБ

Харилцагчийн санхүү таб цонхонд тухайн 
харилцагчийн авлага, кредит, дундаж 
борлуулалт,  сүүлийн төлбөрийн дүн, 
сүүлийн төлбөр хийсэн огноо, сарын 

захиалгын давтамж гэсэн гол  үзүүлэлтийн 
харахаас гадна, авлагын дэлгэрэнгүй 

болон төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
харах боломжтой.

Зураг 8. Харилцагч цэс - Санхүү таб цонх

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн харилцагч цонхонд харилцагчийн бүртгэлийг хийнэ.
2.Тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийг UltimateERP системийн аяллын 
хуваарийн тохиргоо цонхонд хамааруулж өгсөн байна.

1.3 ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгчид хамааралтай харилцагчийн бүртгэл, мэдээллийг энэ цонхноос харна. 
Мөн тухайн харилцагч дээр бүтээгдэхүүний захиалгагүй үед бараа, авдар болон хөрөнгийн 
хүсэлтүүдийг илгээх боломжтой юм. 

Зураг 5. Харилцагч цэс

ХАРИЛЦАГЧ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ХАРИЛЦАГЧ цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Харилцагчийн мэдээлэл жагсаалт 
хэлбэрээр харагдана.

3. Харилцагчийн мэдээ дээр дарж үндсэн, 
санхүү, барааны үлдэгдлийг мэдээг харах 

боломжтой.
4. Харилцагч цонхонд барааны, авдрын 

буцаалтын хүсэлт илгээх боломжтой.

Зураг 6. Харилцагч цэс - Харилцагч цонс

ХАРИЛЦАГЧ ЦОНХ

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс ХАРИЛЦАГЧ цэсийг сонгон 

дарж нэвтрэх ба доорх зурагт үзүүлсэн 
Харилцагч цонхонд нэвтэрнэ.

Харилцагч цонх нь
ҮНДСЭН, САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ гэсэн 

3 таб цонхтой.
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Зураг 11. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 13. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 11 -ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 12. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах

Зураг 10. Хөрөнгийн бүртгэл цонх

ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ЦОНХ

БҮРТГЭЛ ТАБ цонхонд тухайн харилцагч 
дээр бүртгэлтэй барааны мэдээлэл 
харагдана.

ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд Харилцагчаас авсан 
хөрөнгийн хүсэлт харагдах ба мөн уг таб 
цонхонд Хөрөнгийн хүсэлтийг бүртгэнэ.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ХӨРӨНГӨ ТАБ

Уг Хөрөнгийн бүртгэл цонх нь “БҮРТГЭЛ”, 
“ХҮСЭЛТ” гэсэн хоёр таб цонхтой. 

Зураг 9. Харилцагч цэс - Хөрөнгө таб 
цонх

Зураг 10. Хөрөнгийн бүртгэл цонх
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Зураг 11. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 13. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 11 -ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 12. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах
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ирнэ.

Зураг 12. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах



APU OTC - Ultimate ERP project
Худалдааны төлөөлөгчийн гарын авлага Хуудас | 7

Зураг 11. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 13. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 11 -ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 12. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах

Зураг 10. Хөрөнгийн бүртгэл цонх

ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ЦОНХ

БҮРТГЭЛ ТАБ цонхонд тухайн харилцагч 
дээр бүртгэлтэй барааны мэдээлэл 
харагдана.

ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд Харилцагчаас авсан 
хөрөнгийн хүсэлт харагдах ба мөн уг таб 
цонхонд Хөрөнгийн хүсэлтийг бүртгэнэ.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ХӨРӨНГӨ ТАБ

Уг Хөрөнгийн бүртгэл цонх нь “БҮРТГЭЛ”, 
“ХҮСЭЛТ” гэсэн хоёр таб цонхтой. 

Зураг 9. Харилцагч цэс - Хөрөнгө таб 
цонх

Зураг 10. Хөрөнгийн бүртгэл цонх

ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ЦОНХ

БҮРТГЭЛ ТАБ цонхонд тухайн харилцагч 
дээр бүртгэлтэй барааны мэдээлэл 
харагдана.

ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд Харилцагчаас авсан 
хөрөнгийн хүсэлт харагдах ба мөн уг таб 
цонхонд Хөрөнгийн хүсэлтийг бүртгэнэ.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ХӨРӨНГӨ ТАБ

Уг Хөрөнгийн бүртгэл цонх нь “БҮРТГЭЛ”, 
“ХҮСЭЛТ” гэсэн хоёр таб цонхтой. 

Зураг 9. Харилцагч цэс - Хөрөнгө таб 
цонх

Зураг 11. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 13. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 11 -ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 12. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах

APU OTC - Ultimate ERP project
Худалдааны төлөөлөгчийн гарын авлагаХуудас | 6

Зураг 11. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 13. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 11 -ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 12. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах

Зураг 10. Хөрөнгийн бүртгэл цонх

ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ЦОНХ

БҮРТГЭЛ ТАБ цонхонд тухайн харилцагч 
дээр бүртгэлтэй барааны мэдээлэл 
харагдана.

ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд Харилцагчаас авсан 
хөрөнгийн хүсэлт харагдах ба мөн уг таб 
цонхонд Хөрөнгийн хүсэлтийг бүртгэнэ.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ХӨРӨНГӨ ТАБ

Уг Хөрөнгийн бүртгэл цонх нь “БҮРТГЭЛ”, 
“ХҮСЭЛТ” гэсэн хоёр таб цонхтой. 

Зураг 9. Харилцагч цэс - Хөрөнгө таб 
цонх

Зураг 10. Хөрөнгийн бүртгэл цонх

ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ЦОНХ

БҮРТГЭЛ ТАБ цонхонд тухайн харилцагч 
дээр бүртгэлтэй барааны мэдээлэл 
харагдана.

ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд Харилцагчаас авсан 
хөрөнгийн хүсэлт харагдах ба мөн уг таб 
цонхонд Хөрөнгийн хүсэлтийг бүртгэнэ.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ХӨРӨНГӨ ТАБ

Уг Хөрөнгийн бүртгэл цонх нь “БҮРТГЭЛ”, 
“ХҮСЭЛТ” гэсэн хоёр таб цонхтой. 

Зураг 9. Харилцагч цэс - Хөрөнгө таб 
цонх

Зураг 11. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 13. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 11 -ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
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Харилцагч цэс – Хөрөнгө таб цонх зурагт тодруулан 
харуулсан дэлгэрэнгүй цэсэд дарахад доорх зурагт 

үзүүлсэн Барааны буцаалтын хүсэлт, Авдар буцаалтын 
хүсэлт гэсэн сонголттой диалоги цонх гарч ирнэ.

Зураг 16. Харилцагч цонхноос Бараа, 
Авдарын буцаалтын хүсэлт авах

 Харилцагчийн Хөрөнгө таб цонхонд тухайн 
харилцагчид байгаа хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээллийг 
харахаас гадна, хөрөнгийн байршуулах хүсэлтийг бүртгэх 
боломжтой.
 Tодруулан үзүүлсэн       дүрстэй дэлгэрэнгүй цэс 
товч дээр дарж БАРАА, АВДАРЫН БУЦААЛТЫН 
ХҮСЭЛТИЙГ харилцагчаас авах боломжтой.

АВДАР БУЦААХ ХҮСЭЛТ БҮРТГЭХ БОЛ
“Авдар буцаалтын хүсэлт” сонголтыг дарж цонхуудад нэвтэрч харгалзах 
үйлдлийг хийнэ.

БАРААНЫ БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ХАРИЛЦАГЧААС АВАХ БОЛ
“Бараа буцаалтын хүсэлт” сонголтыг дарж цонхуудад нэвтэрч харгалзах үйлдлийг 
хийнэ.

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 14 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 15 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 14. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 15. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.
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илгээхээс өмнө устгах ёстой.

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 14 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 15 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 14. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 15. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.
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Харилцагч цэс – Хөрөнгө таб цонх зурагт тодруулан 
харуулсан дэлгэрэнгүй цэсэд дарахад доорх зурагт 

үзүүлсэн Барааны буцаалтын хүсэлт, Авдар буцаалтын 
хүсэлт гэсэн сонголттой диалоги цонх гарч ирнэ.

Зураг 16. Харилцагч цонхноос Бараа, 
Авдарын буцаалтын хүсэлт авах

 Харилцагчийн Хөрөнгө таб цонхонд тухайн 
харилцагчид байгаа хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээллийг 
харахаас гадна, хөрөнгийн байршуулах хүсэлтийг бүртгэх 
боломжтой.
 Tодруулан үзүүлсэн       дүрстэй дэлгэрэнгүй цэс 
товч дээр дарж БАРАА, АВДАРЫН БУЦААЛТЫН 
ХҮСЭЛТИЙГ харилцагчаас авах боломжтой.

АВДАР БУЦААХ ХҮСЭЛТ БҮРТГЭХ БОЛ
“Авдар буцаалтын хүсэлт” сонголтыг дарж цонхуудад нэвтэрч харгалзах 
үйлдлийг хийнэ.

БАРААНЫ БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ХАРИЛЦАГЧААС АВАХ БОЛ
“Бараа буцаалтын хүсэлт” сонголтыг дарж цонхуудад нэвтэрч харгалзах үйлдлийг 
хийнэ.

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 14 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 15 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 14. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 15. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.
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ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 14 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 15 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 14. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 15. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 14 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 15 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 14. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 15. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.
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Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 19. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 

буцааж буй барааны дуусах 
хугацааг оруулах ба 

шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 
нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 

хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 18. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа 
жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 18-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 

1.3.1 БАРАА БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ
Уг цонхноос маршрутын бус харилцагчаас, 
эсвэл зөвхөн дан бараа буцаалтын хүсэлт авах 
бол уг цэсээр дамжин бүртгэх боломжтой.
 
Буцаалтын хүсэлт шивэх үйлдэл нь 
ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН 
БОРЛУУЛАЛТ2, ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3, 
ХОТЫН БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТ4, VAN-ын 
БОРЛУУЛАЛТ5 – д ашиглагдана.

Зураг 17. Бараа буцаалтын хүсэлт үүсгэх

БАРАА БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭХ

Тухайн харилцагч дээр хүссэн бараа 
буцаалтын хүсэлт харагдах ба бараа буцаах 
хүсэлт бүртгэхдээ “Бараа буцаалтын хүсэлт” 
цонхонд тодруулсан нэмэх буюу        
дүрстэй товчийг дарахад буцаалтын 
хүсэлтээр бүртгэх барааны жагсаалт бүхий 
цонхонд шилжинэ.

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 19. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 

буцааж буй барааны дуусах 
хугацааг оруулах ба 

шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 
нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 

хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 18. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа 
жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 18-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 
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1.3.1 БАРАА БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ
Уг цонхноос маршрутын бус харилцагчаас, 
эсвэл зөвхөн дан бараа буцаалтын хүсэлт авах 
бол уг цэсээр дамжин бүртгэх боломжтой.
 
Буцаалтын хүсэлт шивэх үйлдэл нь 
ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН 
БОРЛУУЛАЛТ2, ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3, 
ХОТЫН БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТ4, VAN-ын 
БОРЛУУЛАЛТ5 – д ашиглагдана.

Зураг 17. Бараа буцаалтын хүсэлт үүсгэх

БАРАА БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭХ

Тухайн харилцагч дээр хүссэн бараа 
буцаалтын хүсэлт харагдах ба бараа буцаах 
хүсэлт бүртгэхдээ “Бараа буцаалтын хүсэлт” 
цонхонд тодруулсан нэмэх буюу        
дүрстэй товчийг дарахад буцаалтын 
хүсэлтээр бүртгэх барааны жагсаалт бүхий 
цонхонд шилжинэ.

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 19. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 

буцааж буй барааны дуусах 
хугацааг оруулах ба 

шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 
нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 

хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 18. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа 
жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 18-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 
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Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 19. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 

буцааж буй барааны дуусах 
хугацааг оруулах ба 

шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 
нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 

хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 18. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа 
жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 18-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 

1.3.1 БАРАА БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ
Уг цонхноос маршрутын бус харилцагчаас, 
эсвэл зөвхөн дан бараа буцаалтын хүсэлт авах 
бол уг цэсээр дамжин бүртгэх боломжтой.
 
Буцаалтын хүсэлт шивэх үйлдэл нь 
ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН 
БОРЛУУЛАЛТ2, ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3, 
ХОТЫН БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТ4, VAN-ын 
БОРЛУУЛАЛТ5 – д ашиглагдана.

Зураг 17. Бараа буцаалтын хүсэлт үүсгэх

БАРАА БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭХ

Тухайн харилцагч дээр хүссэн бараа 
буцаалтын хүсэлт харагдах ба бараа буцаах 
хүсэлт бүртгэхдээ “Бараа буцаалтын хүсэлт” 
цонхонд тодруулсан нэмэх буюу        
дүрстэй товчийг дарахад буцаалтын 
хүсэлтээр бүртгэх барааны жагсаалт бүхий 
цонхонд шилжинэ.

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 19. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 

буцааж буй барааны дуусах 
хугацааг оруулах ба 

шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 
нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 

хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 18. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа 
жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 18-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 
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1.3.2 Авдар буцаалтын хүсэлт
Уг цонхноос зөвхөн харилцагчаас Авдарын 
буцаалт авах эсвэл маршрутын бус 
харилцагчаас авдарын буцаалт авах бол уг 
цэсээр дамжин хийнэ.

Авдар буцаалтын хүсэлт шивэх үйлдэл нь 
ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1, ГЭРЭЭТИЙН 
БОРЛУУЛАЛТ2, ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3, 
ХОТЫН БӨӨНИЙ БОРЛУУЛАЛТ4, VAN-ын 
БОРЛУУЛАЛТ5 – д ашиглагдана.

Зураг 23. Авдар буцаалтын хүсэлт үүсгэх

АВДАР БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭХ

Тухайн харилцагч дээр хүссэн авдар 
буцаалтын хүсэлт харагдах ба авдар 
буцаалтын хүсэлт бүртгэхдээ “Авдар 
буцаалтын хүсэлт” цонхонд тодруулсан 
нэмэх буюу        дүрстэй товчийг дарахад 
буцаалтын хүсэлтээр бүртгэх авдарын 
жагсаалт бүхий цонхонд шилжинэ.
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БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭЖ ХАДГАЛАХ

Буцаалтын хүсэлт илгээхээр сонгосон 
бараанууд тоо ширхэг, дүн, шалтгааны 
мэдээлэл харагдах ба тоо, дүнг тулгаж 

шалгасны дараа “Захиалж байна”  
төлөвийг “Захиалсан” төлөв болгон 

ХАДГАЛАХ товчийг дарахад бараа 
буцаалтын хүсэлт үүснэ.

Зураг 20. Бараа буцаалт хүсэлт 
үүсгэж хадгалах

Зураг 21. Бараа буцаалт хүсэлтийн 
жагсаалаас төлөв өөрчлөх

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

Хэрэв Зураг 20 - д үзүүлсэн цонхонд 
төлөвийг “Захиалсан” болгож өөрчлөөгүй 

ДАРААГИЙН үйлдлийг хийсэн бол Зураг 14 - 
ийн тодруулсан хэсэгт үзүүлснээр тухайн 

мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд гарч ирэх            
  дүрстэй товчийг дарахад “Захиалж 

байна” төлөв “Захиалсан” төлөвт 
шилжинэ.

Зураг 22. Бараа буцаалт хүсэлтийг
устгах

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн бараа буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол Зураг 22 - д үзүүлснээр тухайн 
мөрийг баруун гар зүгт чирэхэд гарч ирэх 

устгах буюу          дүрстэй товчийг дарж 
устгаж болно.
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ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
UltimateERP системийн Идэвхжүүлэлт бүртгэх цонхонд урамшууллыг бүртгэж, холбогдох 
харилцагчид хамааруулсан байна.

1.4 УРАМШУУЛАЛ ЦЭС
Харилцагчидтай холбоотой зарлагдсан, хэрэгжиж буй урамшууллын хөтөлбөрийн 
мэдээллийг энэ цонхноос харна.

Зураг 27. Урамшуулал цэс

УРАМШУУЛАЛ ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс УРАМШУУЛАЛ цэсэд 
дээр дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Идэвхтэй урамшууллын мэдээлэл 
жагсаалт хэлбэрээр харагдана. Уг 

жагсаалтан мэдээллээс урамшууллын код, 
урамшууллын төрөл, идэвхтэй хугацаа, 

баталгаажуулах, урамшуулал олгох 
хугацааны мэдээлэл харагдана.

3. Урамшууллыг сонгон нэвтрэхэд тухайн 
урамшууллын мэдээлэл, танилцуулга 

харагдана.

Зураг 29. Урамшууллын танилцуулга
цонх

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн 
дэлгэцийн цэсний хэсгээс 
УРАМШУУЛАЛ цэсийг сонгон 
дарж нэвтрэх ба Зураг 28 - д үзүүлсэн 
урамшуулал цонхонд нэвтэрнэ.

Зураг 28. Урамшуулал цонх

Тухайн нэг урамшууллыг сонгон нэвтрэхэд 
Зураг 29 -д үзүүлсэн урамшууллын 

мэдээлэл, танилцуулга гарч ирнэ.

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭЖ ХАДГАЛАХ

Уг цонхонд буцаалт өгөх хүсэлтэй авдарын 
тоог “Тоо” баганад харгалзах нүдэнд 
оруулан ХАДГАЛАХ товч дарна.

Зураг 24. Авдар буцаалтын хүсэлт 
цонх - Буцаалтаар бүртгэх авдарын 

жагсаалт цонх

Зураг 25. Авдарын буцаалтын хүсэлт -  
Захиалсан төлөвт шилжүүлэх

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

“Захиалж байна” төлөвтэй Авдар 
буцаалтын хүсэлтийг “Захиалсан” төлөвт 

оруулахдаа тодруулсан хэсэгт үзүүлснээр 
тухайн мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд 

гарч ирэх чек буюу         дүрстэй товчийг 
дарахад “Захиалж байна” төлөв 

“Захиалсан” төлөвт шилжинэ.

Зураг 26. Авдар буцаалт хүсэлт - 
Хүсэлтийг устгах

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол тухайн мөрийг баруун гар зүгт 

чирэхэд гарч ирэх устгах буюу       дүрстэй 
товчийг дарж устгаж болно.
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1.4 УРАМШУУЛАЛ ЦЭС
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1. Үндсэн дэлгэцээс УРАМШУУЛАЛ цэсэд 
дээр дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Идэвхтэй урамшууллын мэдээлэл 
жагсаалт хэлбэрээр харагдана. Уг 

жагсаалтан мэдээллээс урамшууллын код, 
урамшууллын төрөл, идэвхтэй хугацаа, 

баталгаажуулах, урамшуулал олгох 
хугацааны мэдээлэл харагдана.

3. Урамшууллыг сонгон нэвтрэхэд тухайн 
урамшууллын мэдээлэл, танилцуулга 

харагдана.

Зураг 29. Урамшууллын танилцуулга
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Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн 
дэлгэцийн цэсний хэсгээс 
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Захиалсан төлөвт шилжүүлэх

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ
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буцаалтын хүсэлтийг “Захиалсан” төлөвт 

оруулахдаа тодруулсан хэсэгт үзүүлснээр 
тухайн мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд 

гарч ирэх чек буюу         дүрстэй товчийг 
дарахад “Захиалж байна” төлөв 

“Захиалсан” төлөвт шилжинэ.
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Хүсэлтийг устгах

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол тухайн мөрийг баруун гар зүгт 

чирэхэд гарч ирэх устгах буюу       дүрстэй 
товчийг дарж устгаж болно.
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“Захиалж байна” төлөвтэй Авдар 
буцаалтын хүсэлтийг “Захиалсан” төлөвт 

оруулахдаа тодруулсан хэсэгт үзүүлснээр 
тухайн мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд 

гарч ирэх чек буюу         дүрстэй товчийг 
дарахад “Захиалж байна” төлөв 

“Захиалсан” төлөвт шилжинэ.

Зураг 26. Авдар буцаалт хүсэлт - 
Хүсэлтийг устгах
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Хэрэв тухайн авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол тухайн мөрийг баруун гар зүгт 

чирэхэд гарч ирэх устгах буюу       дүрстэй 
товчийг дарж устгаж болно.
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1.6 ЛАВЛАГАА ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын эрхээр нэвтэрч “Лавлагаа” цэсэнд хандах 
боломжтой. Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын лавлагаа цэс хоорондоо ижил болон 
ялгаатай.

Лавлагаа цэсний мэдээлэл нь “Мэдээлэл татах” үйлдэл хийгдээгүй үед тухайн таблет дээр 
хийгдсэн гүйлгээний мэдээлэл ба мэдээлэл татаж, илгээснээр мэдээлэл шинэчлэгдэнэ

Зураг 32. Лавлагаа цэс

ЛАВЛАГАА ЦЭС

Лавлагаа цэснээс Авлагын лавлагаа, 
Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 
борлуулалтын 
лавлагаа, Харилцагчийн борлуулалтын 
лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа зэрэг 
лавлагаануудыг харах 
боломжтой.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаанд олон харилцагчийн сонгон Авлагын 
мэдээллийг харах боломжтой. Авлагын үлдэгдэл, 
Сард үлдэх зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн 
лимит, Авлагын насжилтын мэдээллийн харах 
боломжтой

АВЛАГЫН
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаагаар нэг 
харилцагчийн авлагын 
дэлгэрэнгүй, төлбөрийн  
хэлбэр, түгээгчийн 
мэдээлэл, эхний үлдэгдэл, 
борлуулалт, эцсийн  
үлдэгдэл зэрэг 
мэдээллийг харах 
боломжтой.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН
БОРЛУУЛАЛТЫН
ЛАВЛАГАА

Бүтээгдэхүүний 
борлуулалтын мэдээг 
харна. Борлуулалтын 
мэдээг бүтээгдэхүүний 
нэр, категори, бренд, 
огнооны хоорондох 
хугацаагаар шүүх 
боломжтой.

ХАРИЛЦАГЧИЙН
БОРЛУУЛАЛТЫН

ЛАВЛАГАА

Харилцагчийн 
борлуулалтыг сарын 

дундаж болон тухайн 
огнооны шүүлтийн 

хоорондох 
борлуулалтын дүнг 

харах боломжтой. Хэд 
хэдэн харилцагч сонгох 

боломжтой. Сарын 
дундаж борлуулалт нь 

хугацааны шүүлтийн 
хүрээнд багтсан сарын 

тоонд хуваагдсан 
дундажыг ойлгоно

ХӨРӨНГИЙН
ЛАВЛАГАА

Харилцагч бүрт байгаа 
хөрөнгийн мэдээллийг 

харах боломжтой. Уг 
лавлагааны мэдээллийг 

харилцагч, хөрөнгийн 
төрлөөр шүүлт хийх 

боломжтой.

Зураг 33. Лавлагаа цонх

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн Барааны харагдах загвар цонхонд харагдах загварыг үүсгэж хадгалсан байна.
2. UltimateERP системийн ХТ –ийн тохиргоо цонхонд тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамаарах 
барааны харагдах загварыг тохируулж өгсөн байна

1.5 БАРАА ЦЭС
Тухайн худалдааны төлөөлөгчид тохируулж өгсөн барааны мэдээлэл уг цэсэнд нэвтэрч 
харна.

Зураг 30. Бараа цэс

БАРАА ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс БАРАА цэсэд дээр дарж 
уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Уг жагсаалтан мэдээллээс барааны нэр, 
бар код, хамаарах ангилал, үндсэн болон 
борлуулалтын хэмжих нэгжийн мэдээлэл 

харагдана.
3. Тухайн барааны агуулах болон амбар дахь 
гар дээрх болон боломжит үлдэгдлийн тоо, 

үнийг харах боломжтой.

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс БАРАА цэсийг сонгон дарж 
нэвтрэх ба Ultimate/SR/Бараа цонхонд 
шилжинэ. Уг цонхноос тухайн барааны 
мэдээллийг харахдаа сонгосон бараа дээр 
дарна.

Тухайн сонгосон бараа дээр дарахад тухайн 
барааны мэдээлэл харагдах диалоги цонхонд 
шилжих ба уг цонх нь “МЭДЭЭЛЭЛ”, 
“ҮЛДЭГДЭЛ” гэсэн 2 таб хэсэгтэй.

Зураг 31. Бараа цонх

МЭДЭЭЛЭЛ ТАБ хэсэгт тухайн барааны 
нийлүүлэлтийн үнэ, багц дахь тоо, алкохолны 
агууламж, савлагаа, бүтээгдэхүүний сегмент, 
хадгалах хугацаа, орц найрлагын мэдээллийг 
харах боломжтой.

ҮЛДЭГДЭЛ ТАБ хэсгээс тухайн барааны үлдэгдэл 
агуулах бүрээр харагдах ба хэрэв үлдэгдэлд квот 
тогтоосон бол квотын үлдэгдлийн тоог харах 
боломжтой.
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1.6 ЛАВЛАГАА ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын эрхээр нэвтэрч “Лавлагаа” цэсэнд хандах 
боломжтой. Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын лавлагаа цэс хоорондоо ижил болон 
ялгаатай.

Лавлагаа цэсний мэдээлэл нь “Мэдээлэл татах” үйлдэл хийгдээгүй үед тухайн таблет дээр 
хийгдсэн гүйлгээний мэдээлэл ба мэдээлэл татаж, илгээснээр мэдээлэл шинэчлэгдэнэ

Зураг 32. Лавлагаа цэс

ЛАВЛАГАА ЦЭС

Лавлагаа цэснээс Авлагын лавлагаа, 
Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 
борлуулалтын 
лавлагаа, Харилцагчийн борлуулалтын 
лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа зэрэг 
лавлагаануудыг харах 
боломжтой.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаанд олон харилцагчийн сонгон Авлагын 
мэдээллийг харах боломжтой. Авлагын үлдэгдэл, 
Сард үлдэх зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн 
лимит, Авлагын насжилтын мэдээллийн харах 
боломжтой

АВЛАГЫН
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаагаар нэг 
харилцагчийн авлагын 
дэлгэрэнгүй, төлбөрийн  
хэлбэр, түгээгчийн 
мэдээлэл, эхний үлдэгдэл, 
борлуулалт, эцсийн  
үлдэгдэл зэрэг 
мэдээллийг харах 
боломжтой.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН
БОРЛУУЛАЛТЫН
ЛАВЛАГАА

Бүтээгдэхүүний 
борлуулалтын мэдээг 
харна. Борлуулалтын 
мэдээг бүтээгдэхүүний 
нэр, категори, бренд, 
огнооны хоорондох 
хугацаагаар шүүх 
боломжтой.

ХАРИЛЦАГЧИЙН
БОРЛУУЛАЛТЫН

ЛАВЛАГАА

Харилцагчийн 
борлуулалтыг сарын 

дундаж болон тухайн 
огнооны шүүлтийн 

хоорондох 
борлуулалтын дүнг 

харах боломжтой. Хэд 
хэдэн харилцагч сонгох 

боломжтой. Сарын 
дундаж борлуулалт нь 

хугацааны шүүлтийн 
хүрээнд багтсан сарын 

тоонд хуваагдсан 
дундажыг ойлгоно

ХӨРӨНГИЙН
ЛАВЛАГАА

Харилцагч бүрт байгаа 
хөрөнгийн мэдээллийг 

харах боломжтой. Уг 
лавлагааны мэдээллийг 

харилцагч, хөрөнгийн 
төрлөөр шүүлт хийх 

боломжтой.

Зураг 33. Лавлагаа цонх

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн Барааны харагдах загвар цонхонд харагдах загварыг үүсгэж хадгалсан байна.
2. UltimateERP системийн ХТ –ийн тохиргоо цонхонд тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамаарах 
барааны харагдах загварыг тохируулж өгсөн байна

1.5 БАРАА ЦЭС
Тухайн худалдааны төлөөлөгчид тохируулж өгсөн барааны мэдээлэл уг цэсэнд нэвтэрч 
харна.

Зураг 30. Бараа цэс

БАРАА ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс БАРАА цэсэд дээр дарж 
уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Уг жагсаалтан мэдээллээс барааны нэр, 
бар код, хамаарах ангилал, үндсэн болон 
борлуулалтын хэмжих нэгжийн мэдээлэл 

харагдана.
3. Тухайн барааны агуулах болон амбар дахь 
гар дээрх болон боломжит үлдэгдлийн тоо, 

үнийг харах боломжтой.

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс БАРАА цэсийг сонгон дарж 
нэвтрэх ба Ultimate/SR/Бараа цонхонд 
шилжинэ. Уг цонхноос тухайн барааны 
мэдээллийг харахдаа сонгосон бараа дээр 
дарна.

Тухайн сонгосон бараа дээр дарахад тухайн 
барааны мэдээлэл харагдах диалоги цонхонд 
шилжих ба уг цонх нь “МЭДЭЭЛЭЛ”, 
“ҮЛДЭГДЭЛ” гэсэн 2 таб хэсэгтэй.

Зураг 31. Бараа цонх

МЭДЭЭЛЭЛ ТАБ хэсэгт тухайн барааны 
нийлүүлэлтийн үнэ, багц дахь тоо, алкохолны 
агууламж, савлагаа, бүтээгдэхүүний сегмент, 
хадгалах хугацаа, орц найрлагын мэдээллийг 
харах боломжтой.

ҮЛДЭГДЭЛ ТАБ хэсгээс тухайн барааны үлдэгдэл 
агуулах бүрээр харагдах ба хэрэв үлдэгдэлд квот 
тогтоосон бол квотын үлдэгдлийн тоог харах 
боломжтой.
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1.6 ЛАВЛАГАА ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын эрхээр нэвтэрч “Лавлагаа” цэсэнд хандах 
боломжтой. Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын лавлагаа цэс хоорондоо ижил болон 
ялгаатай.

Лавлагаа цэсний мэдээлэл нь “Мэдээлэл татах” үйлдэл хийгдээгүй үед тухайн таблет дээр 
хийгдсэн гүйлгээний мэдээлэл ба мэдээлэл татаж, илгээснээр мэдээлэл шинэчлэгдэнэ

Зураг 32. Лавлагаа цэс

ЛАВЛАГАА ЦЭС

Лавлагаа цэснээс Авлагын лавлагаа, 
Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 
борлуулалтын 
лавлагаа, Харилцагчийн борлуулалтын 
лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа зэрэг 
лавлагаануудыг харах 
боломжтой.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаанд олон харилцагчийн сонгон Авлагын 
мэдээллийг харах боломжтой. Авлагын үлдэгдэл, 
Сард үлдэх зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн 
лимит, Авлагын насжилтын мэдээллийн харах 
боломжтой

АВЛАГЫН
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаагаар нэг 
харилцагчийн авлагын 
дэлгэрэнгүй, төлбөрийн  
хэлбэр, түгээгчийн 
мэдээлэл, эхний үлдэгдэл, 
борлуулалт, эцсийн  
үлдэгдэл зэрэг 
мэдээллийг харах 
боломжтой.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН
БОРЛУУЛАЛТЫН
ЛАВЛАГАА

Бүтээгдэхүүний 
борлуулалтын мэдээг 
харна. Борлуулалтын 
мэдээг бүтээгдэхүүний 
нэр, категори, бренд, 
огнооны хоорондох 
хугацаагаар шүүх 
боломжтой.

ХАРИЛЦАГЧИЙН
БОРЛУУЛАЛТЫН

ЛАВЛАГАА

Харилцагчийн 
борлуулалтыг сарын 

дундаж болон тухайн 
огнооны шүүлтийн 

хоорондох 
борлуулалтын дүнг 

харах боломжтой. Хэд 
хэдэн харилцагч сонгох 

боломжтой. Сарын 
дундаж борлуулалт нь 

хугацааны шүүлтийн 
хүрээнд багтсан сарын 

тоонд хуваагдсан 
дундажыг ойлгоно

ХӨРӨНГИЙН
ЛАВЛАГАА

Харилцагч бүрт байгаа 
хөрөнгийн мэдээллийг 

харах боломжтой. Уг 
лавлагааны мэдээллийг 

харилцагч, хөрөнгийн 
төрлөөр шүүлт хийх 

боломжтой.

Зураг 33. Лавлагаа цонх

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн Барааны харагдах загвар цонхонд харагдах загварыг үүсгэж хадгалсан байна.
2. UltimateERP системийн ХТ –ийн тохиргоо цонхонд тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамаарах 
барааны харагдах загварыг тохируулж өгсөн байна

1.5 БАРАА ЦЭС
Тухайн худалдааны төлөөлөгчид тохируулж өгсөн барааны мэдээлэл уг цэсэнд нэвтэрч 
харна.

Зураг 30. Бараа цэс

БАРАА ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс БАРАА цэсэд дээр дарж 
уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Уг жагсаалтан мэдээллээс барааны нэр, 
бар код, хамаарах ангилал, үндсэн болон 
борлуулалтын хэмжих нэгжийн мэдээлэл 

харагдана.
3. Тухайн барааны агуулах болон амбар дахь 
гар дээрх болон боломжит үлдэгдлийн тоо, 

үнийг харах боломжтой.

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс БАРАА цэсийг сонгон дарж 
нэвтрэх ба Ultimate/SR/Бараа цонхонд 
шилжинэ. Уг цонхноос тухайн барааны 
мэдээллийг харахдаа сонгосон бараа дээр 
дарна.

Тухайн сонгосон бараа дээр дарахад тухайн 
барааны мэдээлэл харагдах диалоги цонхонд 
шилжих ба уг цонх нь “МЭДЭЭЛЭЛ”, 
“ҮЛДЭГДЭЛ” гэсэн 2 таб хэсэгтэй.

Зураг 31. Бараа цонх

МЭДЭЭЛЭЛ ТАБ хэсэгт тухайн барааны 
нийлүүлэлтийн үнэ, багц дахь тоо, алкохолны 
агууламж, савлагаа, бүтээгдэхүүний сегмент, 
хадгалах хугацаа, орц найрлагын мэдээллийг 
харах боломжтой.

ҮЛДЭГДЭЛ ТАБ хэсгээс тухайн барааны үлдэгдэл 
агуулах бүрээр харагдах ба хэрэв үлдэгдэлд квот 
тогтоосон бол квотын үлдэгдлийн тоог харах 
боломжтой.
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1.6 ЛАВЛАГАА ЦЭС
Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын эрхээр нэвтэрч “Лавлагаа” цэсэнд хандах 
боломжтой. Худалдааны төлөөлөгч, Түгээгч, VAN-ын лавлагаа цэс хоорондоо ижил болон 
ялгаатай.

Лавлагаа цэсний мэдээлэл нь “Мэдээлэл татах” үйлдэл хийгдээгүй үед тухайн таблет дээр 
хийгдсэн гүйлгээний мэдээлэл ба мэдээлэл татаж, илгээснээр мэдээлэл шинэчлэгдэнэ

Зураг 32. Лавлагаа цэс

ЛАВЛАГАА ЦЭС

Лавлагаа цэснээс Авлагын лавлагаа, 
Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 
борлуулалтын 
лавлагаа, Харилцагчийн борлуулалтын 
лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа зэрэг 
лавлагаануудыг харах 
боломжтой.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаанд олон харилцагчийн сонгон Авлагын 
мэдээллийг харах боломжтой. Авлагын үлдэгдэл, 
Сард үлдэх зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн 
лимит, Авлагын насжилтын мэдээллийн харах 
боломжтой

АВЛАГЫН
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаагаар нэг 
харилцагчийн авлагын 
дэлгэрэнгүй, төлбөрийн  
хэлбэр, түгээгчийн 
мэдээлэл, эхний үлдэгдэл, 
борлуулалт, эцсийн  
үлдэгдэл зэрэг 
мэдээллийг харах 
боломжтой.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН
БОРЛУУЛАЛТЫН
ЛАВЛАГАА

Бүтээгдэхүүний 
борлуулалтын мэдээг 
харна. Борлуулалтын 
мэдээг бүтээгдэхүүний 
нэр, категори, бренд, 
огнооны хоорондох 
хугацаагаар шүүх 
боломжтой.

ХАРИЛЦАГЧИЙН
БОРЛУУЛАЛТЫН

ЛАВЛАГАА

Харилцагчийн 
борлуулалтыг сарын 

дундаж болон тухайн 
огнооны шүүлтийн 

хоорондох 
борлуулалтын дүнг 

харах боломжтой. Хэд 
хэдэн харилцагч сонгох 

боломжтой. Сарын 
дундаж борлуулалт нь 

хугацааны шүүлтийн 
хүрээнд багтсан сарын 

тоонд хуваагдсан 
дундажыг ойлгоно

ХӨРӨНГИЙН
ЛАВЛАГАА

Харилцагч бүрт байгаа 
хөрөнгийн мэдээллийг 

харах боломжтой. Уг 
лавлагааны мэдээллийг 

харилцагч, хөрөнгийн 
төрлөөр шүүлт хийх 

боломжтой.

Зураг 33. Лавлагаа цонх

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
1. UltimateERP системийн Барааны харагдах загвар цонхонд харагдах загварыг үүсгэж хадгалсан байна.
2. UltimateERP системийн ХТ –ийн тохиргоо цонхонд тухайн худалдааны төлөөлөгчид хамаарах 
барааны харагдах загварыг тохируулж өгсөн байна

1.5 БАРАА ЦЭС
Тухайн худалдааны төлөөлөгчид тохируулж өгсөн барааны мэдээлэл уг цэсэнд нэвтэрч 
харна.

Зураг 30. Бараа цэс

БАРАА ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс БАРАА цэсэд дээр дарж 
уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Уг жагсаалтан мэдээллээс барааны нэр, 
бар код, хамаарах ангилал, үндсэн болон 
борлуулалтын хэмжих нэгжийн мэдээлэл 

харагдана.
3. Тухайн барааны агуулах болон амбар дахь 
гар дээрх болон боломжит үлдэгдлийн тоо, 

үнийг харах боломжтой.

Худалдааны төлөөлөгчийн үндсэн дэлгэцийн 
цэсний хэсгээс БАРАА цэсийг сонгон дарж 
нэвтрэх ба Ultimate/SR/Бараа цонхонд 
шилжинэ. Уг цонхноос тухайн барааны 
мэдээллийг харахдаа сонгосон бараа дээр 
дарна.

Тухайн сонгосон бараа дээр дарахад тухайн 
барааны мэдээлэл харагдах диалоги цонхонд 
шилжих ба уг цонх нь “МЭДЭЭЛЭЛ”, 
“ҮЛДЭГДЭЛ” гэсэн 2 таб хэсэгтэй.

Зураг 31. Бараа цонх

МЭДЭЭЛЭЛ ТАБ хэсэгт тухайн барааны 
нийлүүлэлтийн үнэ, багц дахь тоо, алкохолны 
агууламж, савлагаа, бүтээгдэхүүний сегмент, 
хадгалах хугацаа, орц найрлагын мэдээллийг 
харах боломжтой.

ҮЛДЭГДЭЛ ТАБ хэсгээс тухайн барааны үлдэгдэл 
агуулах бүрээр харагдах ба хэрэв үлдэгдэлд квот 
тогтоосон бол квотын үлдэгдлийн тоог харах 
боломжтой.
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БОРЛУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Борлуулалтын мэдээ лавлагаа цонхонд 
борлуулалтын мэдээг тухайн нэг эсвэл бүх 

бараа, тухайн нэг харилцагч, хугацааны 
хооронд, төрөл эсвэл нэгжээр шүүлт хийн хайх 

боломжтой.

3. Тухайн харилцагчийн сонгосон шүүлтүүрээр 
гарч ирсэн борлуулалтын мэдээг бараа, 

тэдгээрийн үнэ, борлуулагдсан тоо, нийт дүн, 
борлуулагдсан барааныHL нэгж мэдээллийг 

төрлөөр болон нэгжийн сонголтоор харах 
боломжтой.

Борлуулалтын мэдээг “ТӨРЛӨӨР” шүүлтээр 
хайлт хийхэд Зураг 29 - д үзүүлснээр барааны 

төрлөөр борлуулалтын мэдээ харагдана.

Борлуулалтын мэдээг “НЭГЖЭЭР” шүүлтээр 
хайлт хийхэд Зураг 29-д үзүүлснээр PC 

/ширхэг/, KE /торх/ зэрэг нэгжээр ялгагдан 
борлуулалтын мэдээ харагдана. Зураг 36. Бүтээгдэхүүн борлуулалтын  

лавлагаа

Зураг 37. Хөрөнгийн лавлагаа

ХӨРӨНГИЙН ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаагаар тухайн харилцагч дээр 
байршуулсан, олгогдсон хөргөгч, задгай машин 
зэрэг хөрөнгийн мэдээллийг харах боломжтой. 

Харин тухайн харилцагч хөрөнгийг өөрийн 
байранд байршуулах хүсэлт SR/Захиалга 

цонхны “Хүсэлт” табд харагдана.

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.

2. Харилцагч дээр байршуулагдсан хөрөнгийн 
мэдээллийг “Харилцагч”, “Хөрөнгийн төрөл” 

–өөр шүүлт хийж хайх боломжтой. Нэгээс олон 
харилцагчийг сонгон хайлт хийх боломжтой.

3. Уг цонхонд Харилцагч бүрээр, тухайн 
харилцагч дээр байгаа хөрөнгийн мэдээлэл 

харагдана

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.
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БОРЛУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Борлуулалтын мэдээ лавлагаа цонхонд 
борлуулалтын мэдээг тухайн нэг эсвэл бүх 

бараа, тухайн нэг харилцагч, хугацааны 
хооронд, төрөл эсвэл нэгжээр шүүлт хийн хайх 

боломжтой.

3. Тухайн харилцагчийн сонгосон шүүлтүүрээр 
гарч ирсэн борлуулалтын мэдээг бараа, 

тэдгээрийн үнэ, борлуулагдсан тоо, нийт дүн, 
борлуулагдсан барааныHL нэгж мэдээллийг 

төрлөөр болон нэгжийн сонголтоор харах 
боломжтой.

Борлуулалтын мэдээг “ТӨРЛӨӨР” шүүлтээр 
хайлт хийхэд Зураг 29 - д үзүүлснээр барааны 

төрлөөр борлуулалтын мэдээ харагдана.

Борлуулалтын мэдээг “НЭГЖЭЭР” шүүлтээр 
хайлт хийхэд Зураг 29-д үзүүлснээр PC 

/ширхэг/, KE /торх/ зэрэг нэгжээр ялгагдан 
борлуулалтын мэдээ харагдана. Зураг 36. Бүтээгдэхүүн борлуулалтын  

лавлагаа

Зураг 37. Хөрөнгийн лавлагаа

ХӨРӨНГИЙН ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаагаар тухайн харилцагч дээр 
байршуулсан, олгогдсон хөргөгч, задгай машин 
зэрэг хөрөнгийн мэдээллийг харах боломжтой. 

Харин тухайн харилцагч хөрөнгийг өөрийн 
байранд байршуулах хүсэлт SR/Захиалга 

цонхны “Хүсэлт” табд харагдана.

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.

2. Харилцагч дээр байршуулагдсан хөрөнгийн 
мэдээллийг “Харилцагч”, “Хөрөнгийн төрөл” 

–өөр шүүлт хийж хайх боломжтой. Нэгээс олон 
харилцагчийг сонгон хайлт хийх боломжтой.

3. Уг цонхонд Харилцагч бүрээр, тухайн 
харилцагч дээр байгаа хөрөнгийн мэдээлэл 

харагдана

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.
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БОРЛУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Борлуулалтын мэдээ лавлагаа цонхонд 
борлуулалтын мэдээг тухайн нэг эсвэл бүх 

бараа, тухайн нэг харилцагч, хугацааны 
хооронд, төрөл эсвэл нэгжээр шүүлт хийн хайх 

боломжтой.

3. Тухайн харилцагчийн сонгосон шүүлтүүрээр 
гарч ирсэн борлуулалтын мэдээг бараа, 

тэдгээрийн үнэ, борлуулагдсан тоо, нийт дүн, 
борлуулагдсан барааныHL нэгж мэдээллийг 

төрлөөр болон нэгжийн сонголтоор харах 
боломжтой.

Борлуулалтын мэдээг “ТӨРЛӨӨР” шүүлтээр 
хайлт хийхэд Зураг 29 - д үзүүлснээр барааны 

төрлөөр борлуулалтын мэдээ харагдана.

Борлуулалтын мэдээг “НЭГЖЭЭР” шүүлтээр 
хайлт хийхэд Зураг 29-д үзүүлснээр PC 

/ширхэг/, KE /торх/ зэрэг нэгжээр ялгагдан 
борлуулалтын мэдээ харагдана. Зураг 36. Бүтээгдэхүүн борлуулалтын  

лавлагаа

Зураг 37. Хөрөнгийн лавлагаа

ХӨРӨНГИЙН ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаагаар тухайн харилцагч дээр 
байршуулсан, олгогдсон хөргөгч, задгай машин 
зэрэг хөрөнгийн мэдээллийг харах боломжтой. 

Харин тухайн харилцагч хөрөнгийг өөрийн 
байранд байршуулах хүсэлт SR/Захиалга 

цонхны “Хүсэлт” табд харагдана.

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.

2. Харилцагч дээр байршуулагдсан хөрөнгийн 
мэдээллийг “Харилцагч”, “Хөрөнгийн төрөл” 

–өөр шүүлт хийж хайх боломжтой. Нэгээс олон 
харилцагчийг сонгон хайлт хийх боломжтой.

3. Уг цонхонд Харилцагч бүрээр, тухайн 
харилцагч дээр байгаа хөрөнгийн мэдээлэл 

харагдана

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.
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БОРЛУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Борлуулалтын мэдээ лавлагаа цонхонд 
борлуулалтын мэдээг тухайн нэг эсвэл бүх 

бараа, тухайн нэг харилцагч, хугацааны 
хооронд, төрөл эсвэл нэгжээр шүүлт хийн хайх 

боломжтой.

3. Тухайн харилцагчийн сонгосон шүүлтүүрээр 
гарч ирсэн борлуулалтын мэдээг бараа, 

тэдгээрийн үнэ, борлуулагдсан тоо, нийт дүн, 
борлуулагдсан барааныHL нэгж мэдээллийг 

төрлөөр болон нэгжийн сонголтоор харах 
боломжтой.

Борлуулалтын мэдээг “ТӨРЛӨӨР” шүүлтээр 
хайлт хийхэд Зураг 29 - д үзүүлснээр барааны 

төрлөөр борлуулалтын мэдээ харагдана.

Борлуулалтын мэдээг “НЭГЖЭЭР” шүүлтээр 
хайлт хийхэд Зураг 29-д үзүүлснээр PC 

/ширхэг/, KE /торх/ зэрэг нэгжээр ялгагдан 
борлуулалтын мэдээ харагдана. Зураг 36. Бүтээгдэхүүн борлуулалтын  

лавлагаа

Зураг 37. Хөрөнгийн лавлагаа

ХӨРӨНГИЙН ЛАВЛАГАА

Уг лавлагаагаар тухайн харилцагч дээр 
байршуулсан, олгогдсон хөргөгч, задгай машин 
зэрэг хөрөнгийн мэдээллийг харах боломжтой. 

Харин тухайн харилцагч хөрөнгийг өөрийн 
байранд байршуулах хүсэлт SR/Захиалга 

цонхны “Хүсэлт” табд харагдана.

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.

2. Харилцагч дээр байршуулагдсан хөрөнгийн 
мэдээллийг “Харилцагч”, “Хөрөнгийн төрөл” 

–өөр шүүлт хийж хайх боломжтой. Нэгээс олон 
харилцагчийг сонгон хайлт хийх боломжтой.

3. Уг цонхонд Харилцагч бүрээр, тухайн 
харилцагч дээр байгаа хөрөнгийн мэдээлэл 

харагдана

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа

Зураг 35. Авлагын дэлгэрэнгүй 
лавлагаа

АВЛАГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ. 
2. Авлагын дэлгэрэнгүй лавлагаа цонхонд 

тухайн нэг харилцагчийг сонгож, хугацааны 
хоорондох шүүлт хийж борлуулалтын 

төлбөрийн хэлбэр, авлагын эцсийн үлдэгдлийг 
гүйлгээг бүрээр харах боломжтой.

Харилцагч болон хугацааны шүүлтийг тааруулан 
хайлт товчийг дарж Авлагын дэлгэрэнгүй 

лавлагаа цонхноос Төлбөр, Түгээгчийн 
мэдээлэл, Эхний үлдэгдэл, Борлуулалт, Төлөлт, 

Эцсийн үлдэгдлийн мэдээллийг харна.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Борлуулалт хийгдсэн, Зээлийн борлуулалт хийгдсэн байна. Зээлийн борлуулалтын лавлагаа, 
үлдэгдлийн мэдээ авлагын лавлагаанд харагдана.

АВЛАГЫН ЛАВЛАГАА

1. Үндсэн дэлгэцээс ЛАВЛАГАА цэсэд орж, 
баруун дээд булангийн дэлгэрэнгүй цэс 

сонголтыг дарж Авлагын лавлагаа, Авлагын 
дэлгэрэнгүй лавлагаа, Бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын лавлагаа, Харилцагчийн 
борлуулалтын лавлагаа, Хөрөнгийн лавлагаа 

гэсэн жагсаалтаас сонгож уг цонхонд нэвтэрнэ.
 

2. Авлагын лавлагаа цонхонд тухайн нэг болон 
олон харилцагчийг сонгож, хугацааны хоорондох 

шүүлт хийж Авлагын үлдэгдэл, Сард үлдэх 
зээлийн лимит, Сарын доторх зээлийн лимит, 

Авлагын насжилтын лавлагааг харах боломжтой.

Авлагын дэлгэрэнгүй цонхны харилцагч 
нүднээс тухайн нэг харилцагчийг сонгож 

огноогоор хайх гэж байгаа бол хугацаагаа 
оруулан хайх товчийг дарахад жагсаалт хэсэгт 

тухайн харилцагчийн хайсан хугацааны 
хоорондох борлуулалт хийгдсэн гүйлгээ 

бүрээр төлбөрийн хийгдсэн хэлбэр авлагын 
эцсийн үлдэгдлийн лавлагаа мэдээ гарна. 

Зураг 34. Авлагын лавлагаа
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ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН
ЗАХИАЛГА АВАХ

2.1 БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА ХИЙХ - ТАБЛЕТ

Худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын захиалгыг таблет дээр өөрийн эрхээр нэвтрэн 
үндсэн дэлгэцийн доод хэсэгт харагдах 7 хоногт аяллын хуваарийн дагуу хуваарилагдсан 
харилцагчаас борлуулалтын захиалга авна. Худалдааны төлөөлөгчийн таблет дээр хийгдэх 
захиалга нь ТҮГЭЭЛТИЙН БОРЛУУЛАЛТ1 , ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2 , ОРОН НУТГИЙН 
БОРЛУУЛАЛТ3 –д ашиглагдана.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
UltimateERP системийн аяллын хуваарийн тохиргоо цонхонд тухайн худалдааны төлөөлөгчийн 
аяллын хуваарь 7 хоногийн өдрүүдээр тохируулагдсан байх шаардлагатай.

Зураг 39. Борлуулалтын захиалга 
хийх

Борлуулалтын захиалгыг худалдааны төлөөлөгч таблет дээр хийнэ. Мөн уг борлуулалтын 
захиалгыг UltimateERP Desktop дээр мөн хийх боломжтой.

ЗАХИАЛГА АВАХ

1. Үндсэн дэлгэцээс дээр 7хоногийн өдрүүд 
байх тухайн нэг өдөр дээр дарахад тухайн 
өдрийн аяллын хуваарь харагдана.
2. Тухайн харилцагч дээр дарж захиалга 
цонхонд нэвтэрнэ.
3. Тухайн барааны агуулах болон амбар дахь гар 
дээрх болон боломжит үлдэгдлийн тоо, үнийг 
харах боломжтой.

7 хоногийн тухайн өдрийн захиалга авахдаа 
Зураг 39 - д харагдах аяллын хуваарьт буй 
харилцагч дээр дарж захиалгын цонх руу 
нэвтэрнэ.

2

EOE тэмдэглэгээ нь Аудит ордог
харилцагчийг илтгэнэ.

CUMULATIVE хөнгөлөлтийн тэмдэглэгээ нь
тухайн харилцагчид олгогдсон тогтмол
хөнгөлөлт бодогдсон байгааг илтгэнэ.
Тухайн тэмдэглэгээ нь гарч ирсэн үед
харилцагчид олгоно.

Уг тэмдэглэгээ нь татан авалтын идэвхижүүлэлтэнд
оролцож буй харилцагчид гарч ирнэ.
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3. Тухайн барааны агуулах болон амбар дахь гар 
дээрх болон боломжит үлдэгдлийн тоо, үнийг 
харах боломжтой.

7 хоногийн тухайн өдрийн захиалга авахдаа 
Зураг 39 - д харагдах аяллын хуваарьт буй 
харилцагч дээр дарж захиалгын цонх руу 
нэвтэрнэ.

2

EOE тэмдэглэгээ нь Аудит ордог
харилцагчийг илтгэнэ.

CUMULATIVE хөнгөлөлтийн тэмдэглэгээ нь
тухайн харилцагчид олгогдсон тогтмол
хөнгөлөлт бодогдсон байгааг илтгэнэ.
Тухайн тэмдэглэгээ нь гарч ирсэн үед
харилцагчид олгоно.

Уг тэмдэглэгээ нь татан авалтын идэвхижүүлэлтэнд
оролцож буй харилцагчид гарч ирнэ.

ХАРИЛЦАГЧИЙН БОРЛУУЛАЛТЫН
ЛАВЛАГАА

Харилцагчийн борлуулалтыг сарын дундаж 
болон тухайн огнооны шүүлтийн хоорондох 

борлуулалтын дүнг харах боломжтой.

Хэд хэдэн харилцагч сонгох боломжтой ба 
сарын дундаж борлуулалт нь хугацааны 
шүүлтийн хүрээнд багтсан сарын тоонд 

хуваагдсан дундажыг гэж ойлгоно.

Зураг 38. Харилцагчийн 
борлуулалтын  лавлагаа
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Зураг 42. Тоо ширхэг оруулах

ТОО ШИРХЭГ ОРУУЛАХ

Захиалга цонхны бараа таб захиалж буй бараа 
дээр дарахад Зураг 42 - д үзүүлсэн цонх гарч 
ирэх ба уг цонхонд захилах гэж буй ширхэгийн 
эсвэл багцын тоог оруулан “БАТЛАХ” товчийг 
дарна.

ШҮҮЛТ

Тухайн харилцагчийн захиалж буй тоо 
ширхэгийг оруулсны дараа Зураг 43 - ын 
баруун дээд буланд байрлах дараагийн буюу             
          дүрстэй товч дээр дарахад Зураг 44- д 
үзүүлсэн цонхонд шилжилнэ. 

Зураг 43. Захиалгын тоо ширхгийг 
оруулсны дараах захиалга цонх

Зураг 40. Урамшууллын мэдээ

УРАМШУУЛАЛ МЭДЭЭ

Зураг 39 - д үзүүлснээр дарж захиалга цонхонд 
нэвтрэхэд эхлээд тухайн харилцагчид хамаарах 

идэвхтэй урамшуулал байгаа бол Зураг 40 - д 
үзүүлснээр гарч ирнэ.

Урамшууллыг танилцуулсны дараа “Танилцуулсан” 
товчийг дарахад цонх хаагдаж захиалга цонхонд 

нэвтэрнэ. Хэрэв урамшуулал байхгүй бол 
урамшууллын мэдээ харуулдаг цонх гарч ирэхгүй 

шууд захиалга цонхонд нэвтэрнэ.

Зураг 41. Захиалга цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ

Тухайн харилцагчийн кредит, 
авлага, боломжит кредит, 
дундаж борлуулалт зэрэг 
санхүүгийн мэдээлэл болон 
сарын дундаж 
захиалга, сарын татан авалт 
гэсэн захиалгатай холбоотой 
мэдээллийг харж болно. Энэ 
хэсгийг баруун дээд буланд 
байх дээш заасан сум буюу          
дүрстэй товч дээр дарж 
хураангуй болгох боломжтой.

БАРАА БОЛОН САГС ТАБ

Бараа таб хэсэгт барааг 
захиалах ба тухайн захиалах 

гэж буй барааг 
шүүлт хийж хайх боломжтой 

ба захиалж буй барааг 
харах боломжтой.

Сагс табд захиалахаар 
сонгосон бараа буюу Бараа 

табд сонгогдсон барааны 
жагсаалт харагдана.

ШҮҮЛТ

Бараа таб хэсэгт бараа 
захиалахдаа тухайн барааг 
шүүж хайх хэсэгт: 
1) бичлэг бичиж хайх
2) эрэмблэх
3) барааны бүлгээр ангилах
замаар шүүлт хийж хайх 
боломжтой.

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Уг хэсэгт тухайн 
харилцагчтай хамааралтай 

бүртгэлтэй барааны 
жагсаалт харагдах ба 

захиалах тоо, ширхэгийг 
оруулсны дараа захиалж 

буй тоо ширхэг, үнийн дүнг 
харах боломжтой. Мөн 

боломжит кредитийн 
хэмжээ, захиалгын нийт тоо, 

дүнг харах боломжтой.

Тухайн харилцагчийн өмнөх 
захиалга тус баганад 
харагдана. 

Квот гэдэг нь тухайн 
бүтээгдэхүүнийг танд хэдэн 

ширхгийн захиалга авах 
боломжтойг харуулсан тоо юм.

Квот.-оор өгсөн тооноос их 
тоогоор захиалга авсан бол 

захиалга илгээгдэхгүй болохыг 
анхаарна уу.

Зураг 40. Урамшууллын мэдээ

УРАМШУУЛАЛ МЭДЭЭ

Зураг 39 - д үзүүлснээр дарж захиалга цонхонд 
нэвтрэхэд эхлээд тухайн харилцагчид хамаарах 

идэвхтэй урамшуулал байгаа бол Зураг 40 - д 
үзүүлснээр гарч ирнэ.

Урамшууллыг танилцуулсны дараа “Танилцуулсан” 
товчийг дарахад цонх хаагдаж захиалга цонхонд 

нэвтэрнэ. Хэрэв урамшуулал байхгүй бол 
урамшууллын мэдээ харуулдаг цонх гарч ирэхгүй 

шууд захиалга цонхонд нэвтэрнэ.

Зураг 41. Захиалга цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ

Тухайн харилцагчийн кредит, 
авлага, боломжит кредит, 
дундаж борлуулалт зэрэг 
санхүүгийн мэдээлэл болон 
сарын дундаж 
захиалга, сарын татан авалт 
гэсэн захиалгатай холбоотой 
мэдээллийг харж болно. Энэ 
хэсгийг баруун дээд буланд 
байх дээш заасан сум буюу          
дүрстэй товч дээр дарж 
хураангуй болгох боломжтой.

БАРАА БОЛОН САГС ТАБ

Бараа таб хэсэгт барааг 
захиалах ба тухайн захиалах 

гэж буй барааг 
шүүлт хийж хайх боломжтой 

ба захиалж буй барааг 
харах боломжтой.

Сагс табд захиалахаар 
сонгосон бараа буюу Бараа 

табд сонгогдсон барааны 
жагсаалт харагдана.

ШҮҮЛТ

Бараа таб хэсэгт бараа 
захиалахдаа тухайн барааг 
шүүж хайх хэсэгт: 
1) бичлэг бичиж хайх
2) эрэмблэх
3) барааны бүлгээр ангилах
замаар шүүлт хийж хайх 
боломжтой.

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Уг хэсэгт тухайн 
харилцагчтай хамааралтай 

бүртгэлтэй барааны 
жагсаалт харагдах ба 

захиалах тоо, ширхэгийг 
оруулсны дараа захиалж 

буй тоо ширхэг, үнийн дүнг 
харах боломжтой. Мөн 

боломжит кредитийн 
хэмжээ, захиалгын нийт тоо, 

дүнг харах боломжтой.

Тухайн харилцагчийн өмнөх 
захиалга тус баганад 
харагдана. 

Квот гэдэг нь тухайн 
бүтээгдэхүүнийг танд хэдэн 

ширхгийн захиалга авах 
боломжтойг харуулсан тоо юм.

Квот.-оор өгсөн тооноос их 
тоогоор захиалга авсан бол 

захиалга илгээгдэхгүй болохыг 
анхаарна уу.

Зураг 42. Тоо ширхэг оруулах

ТОО ШИРХЭГ ОРУУЛАХ

Захиалга цонхны бараа таб захиалж буй бараа 
дээр дарахад Зураг 42 - д үзүүлсэн цонх гарч 
ирэх ба уг цонхонд захилах гэж буй ширхэгийн 
эсвэл багцын тоог оруулан “БАТЛАХ” товчийг 
дарна.

ШҮҮЛТ

Тухайн харилцагчийн захиалж буй тоо 
ширхэгийг оруулсны дараа Зураг 43 - ын 
баруун дээд буланд байрлах дараагийн буюу             
          дүрстэй товч дээр дарахад Зураг 44- д 
үзүүлсэн цонхонд шилжилнэ. 

Зураг 43. Захиалгын тоо ширхгийг 
оруулсны дараах захиалга цонх
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Зураг 42. Тоо ширхэг оруулах

ТОО ШИРХЭГ ОРУУЛАХ

Захиалга цонхны бараа таб захиалж буй бараа 
дээр дарахад Зураг 42 - д үзүүлсэн цонх гарч 
ирэх ба уг цонхонд захилах гэж буй ширхэгийн 
эсвэл багцын тоог оруулан “БАТЛАХ” товчийг 
дарна.

ШҮҮЛТ

Тухайн харилцагчийн захиалж буй тоо 
ширхэгийг оруулсны дараа Зураг 43 - ын 
баруун дээд буланд байрлах дараагийн буюу             
          дүрстэй товч дээр дарахад Зураг 44- д 
үзүүлсэн цонхонд шилжилнэ. 

Зураг 43. Захиалгын тоо ширхгийг 
оруулсны дараах захиалга цонх

Зураг 40. Урамшууллын мэдээ

УРАМШУУЛАЛ МЭДЭЭ

Зураг 39 - д үзүүлснээр дарж захиалга цонхонд 
нэвтрэхэд эхлээд тухайн харилцагчид хамаарах 

идэвхтэй урамшуулал байгаа бол Зураг 40 - д 
үзүүлснээр гарч ирнэ.

Урамшууллыг танилцуулсны дараа “Танилцуулсан” 
товчийг дарахад цонх хаагдаж захиалга цонхонд 

нэвтэрнэ. Хэрэв урамшуулал байхгүй бол 
урамшууллын мэдээ харуулдаг цонх гарч ирэхгүй 

шууд захиалга цонхонд нэвтэрнэ.

Зураг 41. Захиалга цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ

Тухайн харилцагчийн кредит, 
авлага, боломжит кредит, 
дундаж борлуулалт зэрэг 
санхүүгийн мэдээлэл болон 
сарын дундаж 
захиалга, сарын татан авалт 
гэсэн захиалгатай холбоотой 
мэдээллийг харж болно. Энэ 
хэсгийг баруун дээд буланд 
байх дээш заасан сум буюу          
дүрстэй товч дээр дарж 
хураангуй болгох боломжтой.

БАРАА БОЛОН САГС ТАБ

Бараа таб хэсэгт барааг 
захиалах ба тухайн захиалах 

гэж буй барааг 
шүүлт хийж хайх боломжтой 

ба захиалж буй барааг 
харах боломжтой.

Сагс табд захиалахаар 
сонгосон бараа буюу Бараа 

табд сонгогдсон барааны 
жагсаалт харагдана.

ШҮҮЛТ

Бараа таб хэсэгт бараа 
захиалахдаа тухайн барааг 
шүүж хайх хэсэгт: 
1) бичлэг бичиж хайх
2) эрэмблэх
3) барааны бүлгээр ангилах
замаар шүүлт хийж хайх 
боломжтой.

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Уг хэсэгт тухайн 
харилцагчтай хамааралтай 

бүртгэлтэй барааны 
жагсаалт харагдах ба 

захиалах тоо, ширхэгийг 
оруулсны дараа захиалж 

буй тоо ширхэг, үнийн дүнг 
харах боломжтой. Мөн 

боломжит кредитийн 
хэмжээ, захиалгын нийт тоо, 

дүнг харах боломжтой.

Тухайн харилцагчийн өмнөх 
захиалга тус баганад 
харагдана. 

Квот гэдэг нь тухайн 
бүтээгдэхүүнийг танд хэдэн 

ширхгийн захиалга авах 
боломжтойг харуулсан тоо юм.

Квот.-оор өгсөн тооноос их 
тоогоор захиалга авсан бол 

захиалга илгээгдэхгүй болохыг 
анхаарна уу.

Зураг 40. Урамшууллын мэдээ

УРАМШУУЛАЛ МЭДЭЭ

Зураг 39 - д үзүүлснээр дарж захиалга цонхонд 
нэвтрэхэд эхлээд тухайн харилцагчид хамаарах 

идэвхтэй урамшуулал байгаа бол Зураг 40 - д 
үзүүлснээр гарч ирнэ.

Урамшууллыг танилцуулсны дараа “Танилцуулсан” 
товчийг дарахад цонх хаагдаж захиалга цонхонд 

нэвтэрнэ. Хэрэв урамшуулал байхгүй бол 
урамшууллын мэдээ харуулдаг цонх гарч ирэхгүй 

шууд захиалга цонхонд нэвтэрнэ.

Зураг 41. Захиалга цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ

Тухайн харилцагчийн кредит, 
авлага, боломжит кредит, 
дундаж борлуулалт зэрэг 
санхүүгийн мэдээлэл болон 
сарын дундаж 
захиалга, сарын татан авалт 
гэсэн захиалгатай холбоотой 
мэдээллийг харж болно. Энэ 
хэсгийг баруун дээд буланд 
байх дээш заасан сум буюу          
дүрстэй товч дээр дарж 
хураангуй болгох боломжтой.

БАРАА БОЛОН САГС ТАБ

Бараа таб хэсэгт барааг 
захиалах ба тухайн захиалах 

гэж буй барааг 
шүүлт хийж хайх боломжтой 

ба захиалж буй барааг 
харах боломжтой.

Сагс табд захиалахаар 
сонгосон бараа буюу Бараа 

табд сонгогдсон барааны 
жагсаалт харагдана.

ШҮҮЛТ

Бараа таб хэсэгт бараа 
захиалахдаа тухайн барааг 
шүүж хайх хэсэгт: 
1) бичлэг бичиж хайх
2) эрэмблэх
3) барааны бүлгээр ангилах
замаар шүүлт хийж хайх 
боломжтой.

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Уг хэсэгт тухайн 
харилцагчтай хамааралтай 

бүртгэлтэй барааны 
жагсаалт харагдах ба 

захиалах тоо, ширхэгийг 
оруулсны дараа захиалж 

буй тоо ширхэг, үнийн дүнг 
харах боломжтой. Мөн 

боломжит кредитийн 
хэмжээ, захиалгын нийт тоо, 

дүнг харах боломжтой.

Тухайн харилцагчийн өмнөх 
захиалга тус баганад 
харагдана. 

Квот гэдэг нь тухайн 
бүтээгдэхүүнийг танд хэдэн 

ширхгийн захиалга авах 
боломжтойг харуулсан тоо юм.

Квот.-оор өгсөн тооноос их 
тоогоор захиалга авсан бол 

захиалга илгээгдэхгүй болохыг 
анхаарна уу.
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Зураг 42. Тоо ширхэг оруулах

ТОО ШИРХЭГ ОРУУЛАХ

Захиалга цонхны бараа таб захиалж буй бараа 
дээр дарахад Зураг 42 - д үзүүлсэн цонх гарч 
ирэх ба уг цонхонд захилах гэж буй ширхэгийн 
эсвэл багцын тоог оруулан “БАТЛАХ” товчийг 
дарна.

ШҮҮЛТ

Тухайн харилцагчийн захиалж буй тоо 
ширхэгийг оруулсны дараа Зураг 43 - ын 
баруун дээд буланд байрлах дараагийн буюу             
          дүрстэй товч дээр дарахад Зураг 44- д 
үзүүлсэн цонхонд шилжилнэ. 

Зураг 43. Захиалгын тоо ширхгийг 
оруулсны дараах захиалга цонх

Зураг 40. Урамшууллын мэдээ

УРАМШУУЛАЛ МЭДЭЭ

Зураг 39 - д үзүүлснээр дарж захиалга цонхонд 
нэвтрэхэд эхлээд тухайн харилцагчид хамаарах 

идэвхтэй урамшуулал байгаа бол Зураг 40 - д 
үзүүлснээр гарч ирнэ.

Урамшууллыг танилцуулсны дараа “Танилцуулсан” 
товчийг дарахад цонх хаагдаж захиалга цонхонд 

нэвтэрнэ. Хэрэв урамшуулал байхгүй бол 
урамшууллын мэдээ харуулдаг цонх гарч ирэхгүй 

шууд захиалга цонхонд нэвтэрнэ.

Зураг 41. Захиалга цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ

Тухайн харилцагчийн кредит, 
авлага, боломжит кредит, 
дундаж борлуулалт зэрэг 
санхүүгийн мэдээлэл болон 
сарын дундаж 
захиалга, сарын татан авалт 
гэсэн захиалгатай холбоотой 
мэдээллийг харж болно. Энэ 
хэсгийг баруун дээд буланд 
байх дээш заасан сум буюу          
дүрстэй товч дээр дарж 
хураангуй болгох боломжтой.

БАРАА БОЛОН САГС ТАБ

Бараа таб хэсэгт барааг 
захиалах ба тухайн захиалах 

гэж буй барааг 
шүүлт хийж хайх боломжтой 

ба захиалж буй барааг 
харах боломжтой.

Сагс табд захиалахаар 
сонгосон бараа буюу Бараа 

табд сонгогдсон барааны 
жагсаалт харагдана.

ШҮҮЛТ

Бараа таб хэсэгт бараа 
захиалахдаа тухайн барааг 
шүүж хайх хэсэгт: 
1) бичлэг бичиж хайх
2) эрэмблэх
3) барааны бүлгээр ангилах
замаар шүүлт хийж хайх 
боломжтой.

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Уг хэсэгт тухайн 
харилцагчтай хамааралтай 

бүртгэлтэй барааны 
жагсаалт харагдах ба 

захиалах тоо, ширхэгийг 
оруулсны дараа захиалж 

буй тоо ширхэг, үнийн дүнг 
харах боломжтой. Мөн 

боломжит кредитийн 
хэмжээ, захиалгын нийт тоо, 

дүнг харах боломжтой.

Тухайн харилцагчийн өмнөх 
захиалга тус баганад 
харагдана. 

Квот гэдэг нь тухайн 
бүтээгдэхүүнийг танд хэдэн 

ширхгийн захиалга авах 
боломжтойг харуулсан тоо юм.

Квот.-оор өгсөн тооноос их 
тоогоор захиалга авсан бол 

захиалга илгээгдэхгүй болохыг 
анхаарна уу.

Зураг 40. Урамшууллын мэдээ

УРАМШУУЛАЛ МЭДЭЭ

Зураг 39 - д үзүүлснээр дарж захиалга цонхонд 
нэвтрэхэд эхлээд тухайн харилцагчид хамаарах 

идэвхтэй урамшуулал байгаа бол Зураг 40 - д 
үзүүлснээр гарч ирнэ.

Урамшууллыг танилцуулсны дараа “Танилцуулсан” 
товчийг дарахад цонх хаагдаж захиалга цонхонд 

нэвтэрнэ. Хэрэв урамшуулал байхгүй бол 
урамшууллын мэдээ харуулдаг цонх гарч ирэхгүй 

шууд захиалга цонхонд нэвтэрнэ.

Зураг 41. Захиалга цонх

ХАРИЛЦАГЧИЙН
МЭДЭЭЛЭЛ

Тухайн харилцагчийн кредит, 
авлага, боломжит кредит, 
дундаж борлуулалт зэрэг 
санхүүгийн мэдээлэл болон 
сарын дундаж 
захиалга, сарын татан авалт 
гэсэн захиалгатай холбоотой 
мэдээллийг харж болно. Энэ 
хэсгийг баруун дээд буланд 
байх дээш заасан сум буюу          
дүрстэй товч дээр дарж 
хураангуй болгох боломжтой.

БАРАА БОЛОН САГС ТАБ

Бараа таб хэсэгт барааг 
захиалах ба тухайн захиалах 

гэж буй барааг 
шүүлт хийж хайх боломжтой 

ба захиалж буй барааг 
харах боломжтой.

Сагс табд захиалахаар 
сонгосон бараа буюу Бараа 

табд сонгогдсон барааны 
жагсаалт харагдана.

ШҮҮЛТ

Бараа таб хэсэгт бараа 
захиалахдаа тухайн барааг 
шүүж хайх хэсэгт: 
1) бичлэг бичиж хайх
2) эрэмблэх
3) барааны бүлгээр ангилах
замаар шүүлт хийж хайх 
боломжтой.

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Уг хэсэгт тухайн 
харилцагчтай хамааралтай 

бүртгэлтэй барааны 
жагсаалт харагдах ба 

захиалах тоо, ширхэгийг 
оруулсны дараа захиалж 

буй тоо ширхэг, үнийн дүнг 
харах боломжтой. Мөн 

боломжит кредитийн 
хэмжээ, захиалгын нийт тоо, 

дүнг харах боломжтой.

Тухайн харилцагчийн өмнөх 
захиалга тус баганад 
харагдана. 

Квот гэдэг нь тухайн 
бүтээгдэхүүнийг танд хэдэн 

ширхгийн захиалга авах 
боломжтойг харуулсан тоо юм.

Квот.-оор өгсөн тооноос их 
тоогоор захиалга авсан бол 

захиалга илгээгдэхгүй болохыг 
анхаарна уу.

Зураг 42. Тоо ширхэг оруулах

ТОО ШИРХЭГ ОРУУЛАХ

Захиалга цонхны бараа таб захиалж буй бараа 
дээр дарахад Зураг 42 - д үзүүлсэн цонх гарч 
ирэх ба уг цонхонд захилах гэж буй ширхэгийн 
эсвэл багцын тоог оруулан “БАТЛАХ” товчийг 
дарна.

ШҮҮЛТ

Тухайн харилцагчийн захиалж буй тоо 
ширхэгийг оруулсны дараа Зураг 43 - ын 
баруун дээд буланд байрлах дараагийн буюу             
          дүрстэй товч дээр дарахад Зураг 44- д 
үзүүлсэн цонхонд шилжилнэ. 

Зураг 43. Захиалгын тоо ширхгийг 
оруулсны дараах захиалга цонх
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2.1.1 БАРАА БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ
Худалдааны төлөөлөгч тухайн харилцагчаас 
борлуулалтын захиалга авах үедээ Барааны 
буцаалтын хүсэлтийг мөн авах боломжтой.

Зураг 45. Бараа буцаалтын хүсэлт үүсгэх

БАРАА БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭХ

Бараа буцаалтын хүсэлт цонхноос тухайн 
харилцагчийн бараа буцаах хүсэлт 
үүсгэхдээ тодруулсан нэмэх буюу       
дүрстэй товчийг дарах ба  бараа жагсаалт 
хэлбэрээр гарч ирнэ.
Уг жагсаалт хэлбэрээр гарч ирсэн барааг уг 
цонхны дээр байрлах бичлэгээр хайх, 
эрэмблэх, бүлгээр хайх зэргээр шүүж харж 
болно.

Зураг 44. Захиалга - Буцаалтын хүсэлт
илгээх цонх

БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

Уг цонхонд захиалга хянахаас гадна захиалж буй 
барааг устгах боломжтой. Захиалж буй барааг 
хадгалахаас өмнө устгах боломжтой.

Захиалж буй барааг устгахдаа тухайн барааны 
мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд Зураг 44 –д 
үзүүлсэн устгах буюу          дүрстэй товч дээр 
дарж тухайн барааг устгана.

Цонхны баруун дээд булан байрлах 
дэлгэрэнгүй цэс буюу           товч дээр дарахад 
дараах цонх гарч ирэх ба уг цонхны 
сонголтоос тухайн харилцагчтай холбоотой 
барааны, авдрын буцаалт, солионы, хөрөнгийн 
хүсэлт үүсгэх боломжтой.

Зураг 44. Захиалга - Буцаалтын хүсэлт
илгээх цонх

БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

Уг цонхонд захиалга хянахаас гадна захиалж буй 
барааг устгах боломжтой. Захиалж буй барааг 
хадгалахаас өмнө устгах боломжтой.

Захиалж буй барааг устгахдаа тухайн барааны 
мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд Зураг 44 –д 
үзүүлсэн устгах буюу          дүрстэй товч дээр 
дарж тухайн барааг устгана.

Цонхны баруун дээд булан байрлах 
дэлгэрэнгүй цэс буюу           товч дээр дарахад 
дараах цонх гарч ирэх ба уг цонхны 
сонголтоос тухайн харилцагчтай холбоотой 
барааны, авдрын буцаалт, солионы, хөрөнгийн 
хүсэлт үүсгэх боломжтой.
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дэлгэрэнгүй цэс буюу           товч дээр дарахад 
дараах цонх гарч ирэх ба уг цонхны 
сонголтоос тухайн харилцагчтай холбоотой 
барааны, авдрын буцаалт, солионы, хөрөнгийн 
хүсэлт үүсгэх боломжтой.
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2.1.1 БАРАА БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ
Худалдааны төлөөлөгч тухайн харилцагчаас 
борлуулалтын захиалга авах үедээ Барааны 
буцаалтын хүсэлтийг мөн авах боломжтой.

Зураг 45. Бараа буцаалтын хүсэлт үүсгэх

БАРАА БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭХ

Бараа буцаалтын хүсэлт цонхноос тухайн 
харилцагчийн бараа буцаах хүсэлт 
үүсгэхдээ тодруулсан нэмэх буюу       
дүрстэй товчийг дарах ба  бараа жагсаалт 
хэлбэрээр гарч ирнэ.
Уг жагсаалт хэлбэрээр гарч ирсэн барааг уг 
цонхны дээр байрлах бичлэгээр хайх, 
эрэмблэх, бүлгээр хайх зэргээр шүүж харж 
болно.

Зураг 44. Захиалга - Буцаалтын хүсэлт
илгээх цонх

БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

Уг цонхонд захиалга хянахаас гадна захиалж буй 
барааг устгах боломжтой. Захиалж буй барааг 
хадгалахаас өмнө устгах боломжтой.

Захиалж буй барааг устгахдаа тухайн барааны 
мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд Зураг 44 –д 
үзүүлсэн устгах буюу          дүрстэй товч дээр 
дарж тухайн барааг устгана.

Цонхны баруун дээд булан байрлах 
дэлгэрэнгүй цэс буюу           товч дээр дарахад 
дараах цонх гарч ирэх ба уг цонхны 
сонголтоос тухайн харилцагчтай холбоотой 
барааны, авдрын буцаалт, солионы, хөрөнгийн 
хүсэлт үүсгэх боломжтой.

Зураг 44. Захиалга - Буцаалтын хүсэлт
илгээх цонх

БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

Уг цонхонд захиалга хянахаас гадна захиалж буй 
барааг устгах боломжтой. Захиалж буй барааг 
хадгалахаас өмнө устгах боломжтой.

Захиалж буй барааг устгахдаа тухайн барааны 
мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд Зураг 44 –д 
үзүүлсэн устгах буюу          дүрстэй товч дээр 
дарж тухайн барааг устгана.

Цонхны баруун дээд булан байрлах 
дэлгэрэнгүй цэс буюу           товч дээр дарахад 
дараах цонх гарч ирэх ба уг цонхны 
сонголтоос тухайн харилцагчтай холбоотой 
барааны, авдрын буцаалт, солионы, хөрөнгийн 
хүсэлт үүсгэх боломжтой.
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БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭЖ ХАДГАЛАХ

Буцаалтын хүсэлт илгээхээр сонгосон 
бараанууд тоо ширхэг, дүн, шалтгааны 
мэдээлэл харагдах ба тоо, дүнг тулгаж 

шалгасны дараа “Захиалж байна”  
төлөвийг “Захиалсан” төлөв болгон 

ХАДГАЛАХ товчийг дарахад бараа 
буцаалтын хүсэлт үүснэ.

Зураг 48. Бараа буцаалт хүсэлт 
үүсгэж хадгалах

Зураг 49. Бараа буцаалт хүсэлтийн 
жагсаалаас төлөв өөрчлөх

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

Хэрэв Зураг 48 - д үзүүлсэн цонхонд 
төлөвийг “Захиалсан” болгож өөрчлөөгүй 
ДАРААГИЙН үйлдлийг хийсэн бол Зураг 49 
- ийн тодруулсан хэсэгт үзүүлснээр тухайн 
мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд гарч ирэх          

    дүрстэй товчийг дарахад “Захиалж 
байна” төлөв “Захиалсан” төлөвт шилжинэ

Зураг 50. Бараа буцаалт хүсэлтийг
устгах

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн бараа буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол Зураг 50 - д үзүүлснээр тухайн 
мөрийг баруун гар зүгт чирэхэд гарч ирэх 

устгах буюу        дүрстэй товчийг дарж 
устгаж болно.

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 47. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 
буцааж буй барааны нэр, 

дуусах хугацааг оруулах ба 
шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 

нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 
хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 46. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 46-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 47. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 
буцааж буй барааны нэр, 

дуусах хугацааг оруулах ба 
шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 

нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 
хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 46. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 46-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 
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БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭЖ ХАДГАЛАХ

Буцаалтын хүсэлт илгээхээр сонгосон 
бараанууд тоо ширхэг, дүн, шалтгааны 
мэдээлэл харагдах ба тоо, дүнг тулгаж 

шалгасны дараа “Захиалж байна”  
төлөвийг “Захиалсан” төлөв болгон 

ХАДГАЛАХ товчийг дарахад бараа 
буцаалтын хүсэлт үүснэ.

Зураг 48. Бараа буцаалт хүсэлт 
үүсгэж хадгалах

Зураг 49. Бараа буцаалт хүсэлтийн 
жагсаалаас төлөв өөрчлөх

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

Хэрэв Зураг 48 - д үзүүлсэн цонхонд 
төлөвийг “Захиалсан” болгож өөрчлөөгүй 
ДАРААГИЙН үйлдлийг хийсэн бол Зураг 49 
- ийн тодруулсан хэсэгт үзүүлснээр тухайн 
мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд гарч ирэх          

    дүрстэй товчийг дарахад “Захиалж 
байна” төлөв “Захиалсан” төлөвт шилжинэ

Зураг 50. Бараа буцаалт хүсэлтийг
устгах

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн бараа буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол Зураг 50 - д үзүүлснээр тухайн 
мөрийг баруун гар зүгт чирэхэд гарч ирэх 

устгах буюу        дүрстэй товчийг дарж 
устгаж болно.

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 47. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 
буцааж буй барааны нэр, 

дуусах хугацааг оруулах ба 
шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 

нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 
хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 46. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 46-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 47. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 
буцааж буй барааны нэр, 

дуусах хугацааг оруулах ба 
шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 

нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 
хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 46. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 46-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 
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БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭЖ ХАДГАЛАХ

Буцаалтын хүсэлт илгээхээр сонгосон 
бараанууд тоо ширхэг, дүн, шалтгааны 
мэдээлэл харагдах ба тоо, дүнг тулгаж 

шалгасны дараа “Захиалж байна”  
төлөвийг “Захиалсан” төлөв болгон 

ХАДГАЛАХ товчийг дарахад бараа 
буцаалтын хүсэлт үүснэ.

Зураг 48. Бараа буцаалт хүсэлт 
үүсгэж хадгалах

Зураг 49. Бараа буцаалт хүсэлтийн 
жагсаалаас төлөв өөрчлөх

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

Хэрэв Зураг 48 - д үзүүлсэн цонхонд 
төлөвийг “Захиалсан” болгож өөрчлөөгүй 
ДАРААГИЙН үйлдлийг хийсэн бол Зураг 49 
- ийн тодруулсан хэсэгт үзүүлснээр тухайн 
мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд гарч ирэх          

    дүрстэй товчийг дарахад “Захиалж 
байна” төлөв “Захиалсан” төлөвт шилжинэ

Зураг 50. Бараа буцаалт хүсэлтийг
устгах

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн бараа буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол Зураг 50 - д үзүүлснээр тухайн 
мөрийг баруун гар зүгт чирэхэд гарч ирэх 

устгах буюу        дүрстэй товчийг дарж 
устгаж болно.

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 47. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 
буцааж буй барааны нэр, 

дуусах хугацааг оруулах ба 
шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 

нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 
хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 46. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 46-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 47. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 
буцааж буй барааны нэр, 

дуусах хугацааг оруулах ба 
шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 

нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 
хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 46. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 46-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 
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БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭЖ ХАДГАЛАХ

Буцаалтын хүсэлт илгээхээр сонгосон 
бараанууд тоо ширхэг, дүн, шалтгааны 
мэдээлэл харагдах ба тоо, дүнг тулгаж 

шалгасны дараа “Захиалж байна”  
төлөвийг “Захиалсан” төлөв болгон 

ХАДГАЛАХ товчийг дарахад бараа 
буцаалтын хүсэлт үүснэ.

Зураг 48. Бараа буцаалт хүсэлт 
үүсгэж хадгалах

Зураг 49. Бараа буцаалт хүсэлтийн 
жагсаалаас төлөв өөрчлөх

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

Хэрэв Зураг 48 - д үзүүлсэн цонхонд 
төлөвийг “Захиалсан” болгож өөрчлөөгүй 
ДАРААГИЙН үйлдлийг хийсэн бол Зураг 49 
- ийн тодруулсан хэсэгт үзүүлснээр тухайн 
мөрийг зүүн гарын зүгт чирэхэд гарч ирэх          

    дүрстэй товчийг дарахад “Захиалж 
байна” төлөв “Захиалсан” төлөвт шилжинэ

Зураг 50. Бараа буцаалт хүсэлтийг
устгах

БАРАА БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн бараа буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол Зураг 50 - д үзүүлснээр тухайн 
мөрийг баруун гар зүгт чирэхэд гарч ирэх 

устгах буюу        дүрстэй товчийг дарж 
устгаж болно.

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 47. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 
буцааж буй барааны нэр, 

дуусах хугацааг оруулах ба 
шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 

нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 
хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 46. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 46-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 

Нэмэх товчийг дарж гарч ирэх 
барааны жагсаалтаас буцаах 
барааны тоо ширхэг, 
буцаалтын шалтгааныг сонгох, 
дуусах хугацааг цонхонд 
шилжинэ

ТОО ШИРХЭГ

Гарч ирсэн цонхны “Тоо” 
нүдэнд буцаах гэж буй тоо 
ширхэгийг оруулна. 

Зураг 47. Бараа буцаалтын хүсэлт - 
Буцаах барааг сонгох

БУЦААЛТЫН ШАЛТГААН

ШАЛТГААН нүднээс
Чанарын буцаалт

Хугацааны буцаалт
Төлбөрийн боломжгүй 

буцаалт шалтгааны нэгийг 
сонгож “Дуусах” талбарт 
буцааж буй барааны нэр, 

дуусах хугацааг оруулах ба 
шаардлагатай бол “Тэмдэглэл” 

нүдэнд тэмдэглэгээ бичиж 
хадгална.

БАГЦААР НЬ БУЦААХ

Хэрэв багцаар нь буцаах бол 
уг цонхны “Багц” нүдэнд 

багцын тоог оруулна.

Зураг 46. Бараа буцаалтын хүсэлт - Бараа жагсаалт цонх

БАТАЛГААЖУУЛАХ

        Буцаалтын хүсэлттэй 
байгаа барааны тоо, 
шалтгааныг оруулсны дараа 
БАТЛАХ товчийг дарахад 
Зураг 46-т харуулснаар 
тухайн барааны буцааж буй 
тоо ширхэг тоо баганад 
харагдана. 
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БУЦААЛТЫН ТООГ ОРУУЛАХ

Авдрын жагсаалтаас буцаах хүсэлт илгээх 
гэж буй авдрын тоо ширхэгийг Зураг 52 - д 
үзүүлснгээр тоо баганад оруулан 
ХАДГАЛАХ товчийг дарж хадгалснаар 
авдрын буцаалт хүсэлт үүсч, “Захиалж 
байна” төлөвтэйгөөр авдар буцаалтын 
хүсэлт цонхонд шилжинэ.

Зураг 52. Авдар буцаалтын хүсэлтийн 
тоог оруулах

Зураг 53. Авдарын буцаалтын хүсэлт 
цонхноос төлөв өөрчлөх

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

Захиалсан төлөвтэй болгохдоо
Зураг 53 -ийн тодруулсан хэсэгт 

үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 
чирэхэд гарч ирэх чек буюу        дүрстэй 
товчийг дарахад “Захиалж байна” төлөв 

“Захиалсан” төлөвт шилжинэ

Зураг 54. Авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол тухайн мөрийг баруун гар зүгт 

чирэхэд гарч ирэх устгах буюу        
дүрстэй товчийг дарж устгаж болно.

2.1.2 АВДАР БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ
Худалдааны төлөөлөгч харилцагчаас 
борлуулалтын захиалга авсны дараа 
SR/Захиалга цонхны ДАРААХ товчийг 
дарахад гарч ирэх “Авдар буцаалт хүсэлт” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 51. Авдар буцаалтын хүсэлт үүсгэх

АВДАР БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭХ

Авдар буцаалтын хүсэлт цонхноос авдрын 
буцаалтын хүсэлт үүсгэхдээ тодруулсан 
нэмэх буюу        дүрстэй товчийг дарах ба 
Зураг 51 - д үзүүлснээр бараа жагсаалт 
хэлбэрээр гарч ирнэ. 
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БУЦААЛТЫН ТООГ ОРУУЛАХ

Авдрын жагсаалтаас буцаах хүсэлт илгээх 
гэж буй авдрын тоо ширхэгийг Зураг 52 - д 
үзүүлснгээр тоо баганад оруулан 
ХАДГАЛАХ товчийг дарж хадгалснаар 
авдрын буцаалт хүсэлт үүсч, “Захиалж 
байна” төлөвтэйгөөр авдар буцаалтын 
хүсэлт цонхонд шилжинэ.

Зураг 52. Авдар буцаалтын хүсэлтийн 
тоог оруулах

Зураг 53. Авдарын буцаалтын хүсэлт 
цонхноос төлөв өөрчлөх

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

Захиалсан төлөвтэй болгохдоо
Зураг 53 -ийн тодруулсан хэсэгт 

үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 
чирэхэд гарч ирэх чек буюу        дүрстэй 
товчийг дарахад “Захиалж байна” төлөв 

“Захиалсан” төлөвт шилжинэ

Зураг 54. Авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол тухайн мөрийг баруун гар зүгт 

чирэхэд гарч ирэх устгах буюу        
дүрстэй товчийг дарж устгаж болно.

2.1.2 АВДАР БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ
Худалдааны төлөөлөгч харилцагчаас 
борлуулалтын захиалга авсны дараа 
SR/Захиалга цонхны ДАРААХ товчийг 
дарахад гарч ирэх “Авдар буцаалт хүсэлт” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 51. Авдар буцаалтын хүсэлт үүсгэх

АВДАР БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭХ

Авдар буцаалтын хүсэлт цонхноос авдрын 
буцаалтын хүсэлт үүсгэхдээ тодруулсан 
нэмэх буюу        дүрстэй товчийг дарах ба 
Зураг 51 - д үзүүлснээр бараа жагсаалт 
хэлбэрээр гарч ирнэ. 
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БУЦААЛТЫН ТООГ ОРУУЛАХ

Авдрын жагсаалтаас буцаах хүсэлт илгээх 
гэж буй авдрын тоо ширхэгийг Зураг 52 - д 
үзүүлснгээр тоо баганад оруулан 
ХАДГАЛАХ товчийг дарж хадгалснаар 
авдрын буцаалт хүсэлт үүсч, “Захиалж 
байна” төлөвтэйгөөр авдар буцаалтын 
хүсэлт цонхонд шилжинэ.

Зураг 52. Авдар буцаалтын хүсэлтийн 
тоог оруулах

Зураг 53. Авдарын буцаалтын хүсэлт 
цонхноос төлөв өөрчлөх

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

Захиалсан төлөвтэй болгохдоо
Зураг 53 -ийн тодруулсан хэсэгт 

үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 
чирэхэд гарч ирэх чек буюу        дүрстэй 
товчийг дарахад “Захиалж байна” төлөв 

“Захиалсан” төлөвт шилжинэ

Зураг 54. Авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол тухайн мөрийг баруун гар зүгт 

чирэхэд гарч ирэх устгах буюу        
дүрстэй товчийг дарж устгаж болно.

2.1.2 АВДАР БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ
Худалдааны төлөөлөгч харилцагчаас 
борлуулалтын захиалга авсны дараа 
SR/Захиалга цонхны ДАРААХ товчийг 
дарахад гарч ирэх “Авдар буцаалт хүсэлт” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 51. Авдар буцаалтын хүсэлт үүсгэх

АВДАР БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭХ

Авдар буцаалтын хүсэлт цонхноос авдрын 
буцаалтын хүсэлт үүсгэхдээ тодруулсан 
нэмэх буюу        дүрстэй товчийг дарах ба 
Зураг 51 - д үзүүлснээр бараа жагсаалт 
хэлбэрээр гарч ирнэ. 
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БУЦААЛТЫН ТООГ ОРУУЛАХ

Авдрын жагсаалтаас буцаах хүсэлт илгээх 
гэж буй авдрын тоо ширхэгийг Зураг 52 - д 
үзүүлснгээр тоо баганад оруулан 
ХАДГАЛАХ товчийг дарж хадгалснаар 
авдрын буцаалт хүсэлт үүсч, “Захиалж 
байна” төлөвтэйгөөр авдар буцаалтын 
хүсэлт цонхонд шилжинэ.

Зураг 52. Авдар буцаалтын хүсэлтийн 
тоог оруулах

Зураг 53. Авдарын буцаалтын хүсэлт 
цонхноос төлөв өөрчлөх

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

Захиалсан төлөвтэй болгохдоо
Зураг 53 -ийн тодруулсан хэсэгт 

үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 
чирэхэд гарч ирэх чек буюу        дүрстэй 
товчийг дарахад “Захиалж байна” төлөв 

“Захиалсан” төлөвт шилжинэ

Зураг 54. Авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах

АВДАР БУЦААЛТЫН
ХҮСЭЛТИЙГ УСТГАХ

Хэрэв тухайн авдар буцаалтын хүсэлтийг 
устгах бол тухайн мөрийг баруун гар зүгт 

чирэхэд гарч ирэх устгах буюу        
дүрстэй товчийг дарж устгаж болно.

2.1.2 АВДАР БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ
Худалдааны төлөөлөгч харилцагчаас 
борлуулалтын захиалга авсны дараа 
SR/Захиалга цонхны ДАРААХ товчийг 
дарахад гарч ирэх “Авдар буцаалт хүсэлт” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 51. Авдар буцаалтын хүсэлт үүсгэх

АВДАР БУЦААЛТЫН ХҮСЭЛТ ҮҮСГЭХ

Авдар буцаалтын хүсэлт цонхноос авдрын 
буцаалтын хүсэлт үүсгэхдээ тодруулсан 
нэмэх буюу        дүрстэй товчийг дарах ба 
Зураг 51 - д үзүүлснээр бараа жагсаалт 
хэлбэрээр гарч ирнэ. 
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Зураг 56. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 58. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 56-ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 57. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах

2.1.3 ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ
Худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын 
захиалга авах цонхноос харилцагчаас 
Хөрөнгийн хүсэлт авах хийх боломжтой. 
Харилцагчаас авсан хөрөнгийн хүсэлтийг 
“Хөрөнгийн бүртгэл” цонхонд шийдвэрлэнэ.

Зураг 55. Хөрөнгийн бүртгэл цонх

ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ЦОНХ

Уг Хөрөнгийн бүртгэл цонх нь “БҮРТГЭЛ”, 
“ХҮСЭЛТ” гэсэн хоёр таб цонхтой. 

БҮРТГЭЛ ТАБ цонхонд тухайн харилцагч 
дээр бүртгэлтэй барааны мэдээлэл 
харагдана.

ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд Харилцагчаас авсан 
хөрөнгийн хүсэлт харагдах ба мөн уг таб 
цонхонд Хөрөнгийн хүсэлтийг бүртгэнэ.

Зураг 56. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 58. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 56-ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 57. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах
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Зураг 56. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 58. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 56-ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 57. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах

2.1.3 ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ
Худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын 
захиалга авах цонхноос харилцагчаас 
Хөрөнгийн хүсэлт авах хийх боломжтой. 
Харилцагчаас авсан хөрөнгийн хүсэлтийг 
“Хөрөнгийн бүртгэл” цонхонд шийдвэрлэнэ.

Зураг 55. Хөрөнгийн бүртгэл цонх

ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ЦОНХ

Уг Хөрөнгийн бүртгэл цонх нь “БҮРТГЭЛ”, 
“ХҮСЭЛТ” гэсэн хоёр таб цонхтой. 

БҮРТГЭЛ ТАБ цонхонд тухайн харилцагч 
дээр бүртгэлтэй барааны мэдээлэл 
харагдана.

ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд Харилцагчаас авсан 
хөрөнгийн хүсэлт харагдах ба мөн уг таб 
цонхонд Хөрөнгийн хүсэлтийг бүртгэнэ.

Зураг 56. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 58. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 56-ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 57. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах
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Зураг 56. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 58. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 56-ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 57. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах

2.1.3 ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ
Худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын 
захиалга авах цонхноос харилцагчаас 
Хөрөнгийн хүсэлт авах хийх боломжтой. 
Харилцагчаас авсан хөрөнгийн хүсэлтийг 
“Хөрөнгийн бүртгэл” цонхонд шийдвэрлэнэ.

Зураг 55. Хөрөнгийн бүртгэл цонх

ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ЦОНХ

Уг Хөрөнгийн бүртгэл цонх нь “БҮРТГЭЛ”, 
“ХҮСЭЛТ” гэсэн хоёр таб цонхтой. 

БҮРТГЭЛ ТАБ цонхонд тухайн харилцагч 
дээр бүртгэлтэй барааны мэдээлэл 
харагдана.

ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд Харилцагчаас авсан 
хөрөнгийн хүсэлт харагдах ба мөн уг таб 
цонхонд Хөрөнгийн хүсэлтийг бүртгэнэ.

Зураг 56. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 58. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 56-ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 57. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах
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Зураг 56. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 58. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 56-ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 57. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах

2.1.3 ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ
Худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын 
захиалга авах цонхноос харилцагчаас 
Хөрөнгийн хүсэлт авах хийх боломжтой. 
Харилцагчаас авсан хөрөнгийн хүсэлтийг 
“Хөрөнгийн бүртгэл” цонхонд шийдвэрлэнэ.

Зураг 55. Хөрөнгийн бүртгэл цонх

ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ЦОНХ

Уг Хөрөнгийн бүртгэл цонх нь “БҮРТГЭЛ”, 
“ХҮСЭЛТ” гэсэн хоёр таб цонхтой. 

БҮРТГЭЛ ТАБ цонхонд тухайн харилцагч 
дээр бүртгэлтэй барааны мэдээлэл 
харагдана.

ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд Харилцагчаас авсан 
хөрөнгийн хүсэлт харагдах ба мөн уг таб 
цонхонд Хөрөнгийн хүсэлтийг бүртгэнэ.

Зураг 56. Харилцагч цэс - Хөрөнгө татах, 
шилжүүлэх

Зураг 58. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө шилжүүлэх

ХӨРӨНГӨ ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ

Зураг 56-ийн тодруулсан хэсэгт 
үзүүлснээр тухайн мөрийг зүүн гар зүгт 

чирэхэд ТАТАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ төлөв гарч 
ирнэ.

Зураг 57. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх - Хөрөнгө татах
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Зураг 61. Борлуулалтын захиалга 
хадгалах

Захиалгууд цонхонд хийгдсэн захиалга, 
төлөвийн хамт жагсаалт байдлаар харагдана.

Зураг 62. Худалдааны төлөөлөгчийн 
захиалга цонх

Хэрэв буцаалтын хүсэлт илгээх бол Зураг 48 - д 
үзүүлсэн цонхноос буцаалт хүсэлт илгээнэ.
 
Буцаалтын хүсэлт байхгүй бол Зураг 61 - д 
үзүүлсэн цонхонд шилжинэ. Уг цонхонд захиалж 
буй барааны үнэ, хөнгөлөлт, хуримтлагдсан 
хөнгөлөлтийн дүнг тулгасны дараа Хадгалах 
товчийг дарж захиалга үүснэ.

БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА ХАДГАЛАХ

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 59 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 60 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 59. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 60. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 59 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 60 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 59. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 60. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.
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Зураг 61. Борлуулалтын захиалга 
хадгалах

Захиалгууд цонхонд хийгдсэн захиалга, 
төлөвийн хамт жагсаалт байдлаар харагдана.

Зураг 62. Худалдааны төлөөлөгчийн 
захиалга цонх

Хэрэв буцаалтын хүсэлт илгээх бол Зураг 48 - д 
үзүүлсэн цонхноос буцаалт хүсэлт илгээнэ.
 
Буцаалтын хүсэлт байхгүй бол Зураг 61 - д 
үзүүлсэн цонхонд шилжинэ. Уг цонхонд захиалж 
буй барааны үнэ, хөнгөлөлт, хуримтлагдсан 
хөнгөлөлтийн дүнг тулгасны дараа Хадгалах 
товчийг дарж захиалга үүснэ.

БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА ХАДГАЛАХ

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 59 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 60 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 59. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 60. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 59 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 60 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 59. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 60. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.
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Зураг 61. Борлуулалтын захиалга 
хадгалах

Захиалгууд цонхонд хийгдсэн захиалга, 
төлөвийн хамт жагсаалт байдлаар харагдана.

Зураг 62. Худалдааны төлөөлөгчийн 
захиалга цонх

Хэрэв буцаалтын хүсэлт илгээх бол Зураг 48 - д 
үзүүлсэн цонхноос буцаалт хүсэлт илгээнэ.
 
Буцаалтын хүсэлт байхгүй бол Зураг 61 - д 
үзүүлсэн цонхонд шилжинэ. Уг цонхонд захиалж 
буй барааны үнэ, хөнгөлөлт, хуримтлагдсан 
хөнгөлөлтийн дүнг тулгасны дараа Хадгалах 
товчийг дарж захиалга үүснэ.

БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА ХАДГАЛАХ

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 59 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 60 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 59. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 60. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 59 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 60 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 59. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 60. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.
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Зураг 61. Борлуулалтын захиалга 
хадгалах

Захиалгууд цонхонд хийгдсэн захиалга, 
төлөвийн хамт жагсаалт байдлаар харагдана.

Зураг 62. Худалдааны төлөөлөгчийн 
захиалга цонх

Хэрэв буцаалтын хүсэлт илгээх бол Зураг 48 - д 
үзүүлсэн цонхноос буцаалт хүсэлт илгээнэ.
 
Буцаалтын хүсэлт байхгүй бол Зураг 61 - д 
үзүүлсэн цонхонд шилжинэ. Уг цонхонд захиалж 
буй барааны үнэ, хөнгөлөлт, хуримтлагдсан 
хөнгөлөлтийн дүнг тулгасны дараа Хадгалах 
товчийг дарж захиалга үүснэ.

БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА ХАДГАЛАХ

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 59 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 60 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 59. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 60. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.

ХҮСЭЛТ НЭМЭХ

Хөрөнгийн бүртгэлийн Хүсэлт таб цонхонд 
нэвтэрсний дараа Зураг 59 - ийн тодруулсан 
Хүсэлт нэмэх товч дээр дарахад Зураг 60 - д 
үзүүлсэн Хүсэлтийг бүртгэх “Хүсэлт нэмэх” 
цонхонд шилжинэ.

Зураг 59. Хөрөнгийн бүртгэл цонх - 
Хүсэлт нэмэх

Зураг 60. Хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээлэл оруулах

МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

Хүсэлт нэмэх цонхны хэсэгт мэдээллийг оруулан 
“Батлах” товчийг дарахад хүсэлт үүсч Хөрөнгийн 
бүртгэл цонхны ХҮСЭЛТ ТАБ цонхонд харагдана.

ХҮСЭЛТ УСТГАХ

Хэрэв харилцагчийн хүссэн хөрөнгийн 
бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг илгээхээс 
өмнө тухайн хүсэлт дээр дарж зүүн гарч тийш 
чирэхэд устгах буюу        дүрстэй товч гарч ирэх 
ба уг товч дээр дарж устгана.

Хүсэлт таб цонхонд харагдах харилцагчийн хүссэн Хөрөнгийн бүртгэлийг устгах бол мэдээллийг 
илгээхээс өмнө устгах ёстой.
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Зураг 66. Захиалга цэс - Хүсэлт таб

ХҮСЭЛТ ТАБ

ХҮСЭЛТ ТАБ хэсэг Бараа, Авдар, Хөрөнгө 
гэсэн 3хэсэгтэй. 

БАРАА хэсэгт Бараа буцаалтын хүсэлт
АВДАР хэсэгт Авдар савны буцаалтын хүсэлт
ХӨРӨНГӨ хэсэгт харилцагчаас авсан хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харагдана.

НЭГТГЭЛ ТАБ

НЭГТГЭЛ ТАБ хэсэгт тухайн өдөр захиалагдсан 
нийт барааны нэгтгэлийг харах боломжтой.

Зураг 65. Захиалга цэс - Захиалга 
хуулах

ЗАХИАЛГА ХУУЛАХ

Илгээсэн байгаа захиалгыг шууд хуулах 
боломжтой.

Ингэхдээ илгээсэн захиалгыг баруун гар тийш 
нь гүйлгэхэд          дүрс бүхий тэмдэглэгээ гарч 
ирнэ. Уг тэмдэглэгээн дээр дарснаар хүргэх 
огноогоо тохируулж тухайн захиалгыг шууд 
хуулна.

Зураг 67. Захиалга цэс - Нэгтгэл таб

2.2 ЗАХИАЛГА ЦЭС
Захиалга цонхонд худалдааны төлөөлөгчийн харилцагчаас авсан борлуулалтын захиалга, 
хөрөнгийн хүсэлт болон захиалгын нэгтгэлийн мэдээллийг харах боломжтой. 

Зураг 63. Захиалга цэс

ЗАХИАЛГА ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ЗАХИАЛГА цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Уг цонх нь ЗАХИАЛГА, ХҮСЭЛТ, НЭГТГЭЛ 
гэсэн 3 таб хэсэгтэй.

ЗАХИАЛГА ТАБ - Xарилцагчаас авсан 
борлуулалтын захиалга харагдана.
ХҮСЭЛТ ТАБ - Барааны буцаалтын хүсэлт, 
Авдарын буцаалтын хүсэлт, Хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харагдана.
НЭГТГЭЛ ТАБ - Tухайн захиалгын нэгтгэл 
бараагаар харагдана.

3. Захиалга цэсээр нэвтрэх Захиалга цонхонд 
мөн захиалга үүсгэх боломжтой.

Зураг 64. Захиалга цэс - Захиалга цонх

ЗАХИАЛГА ТАБ

Захиалга цонхонд харилцагчаас авсан захиалга 
харагдах ба уг цонхноос харилцагчид 
борлуулалтын захиалга авах боломжтой. 

Захиалга цонхны “ЗАХИАЛГА” ТАБ хэсгээс 
борлуулалтын захиалга үүсгэхдээ уг таб 
хэсгийн доор байрлах нэмэх буюу        товчийг 
дарахад харилцагчийн жагсаалт бүхий цонхонд 
шилжих ба захиалга авах харилцагчийг сонгон 
нэвтэрсний дараа, захиалга хийгдэх процесс нь 
аяллын хуваариас захиалга авахтай адил 
цонхонд, адил үйлдэл хийгдэнэ.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Худалдааны төлөөлөгч аяллын хуваарь дахь харилцагчаас борлуулалтын захиалга болон хөрөнгө байршуурлах 
хүсэлт харилцагчаас авсан байх ба уг захиалга болон Бараа буцаалтын хүсэлт, Авдарын буцаалтын хүсэлт, Хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харгалзан Захиалга цонхны “ЗАХИАЛГА” ТАБ болон “ХҮСЭЛТ” ТАБ хэсэгт харагдана. 

ТҮГЭЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАРАХ

Захиалгын төлөв ачилт хуваарлагдсан төлөвт 
шилжсэний дараа дэлгэцийн баруун дээр 
байгаа           дүрсэн дээр дарснаар таны 
захиалга хэн гэдэг түгээгчид хуваарлагдсаныг 
харах боломжтой
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Зураг 66. Захиалга цэс - Хүсэлт таб

ХҮСЭЛТ ТАБ

ХҮСЭЛТ ТАБ хэсэг Бараа, Авдар, Хөрөнгө 
гэсэн 3хэсэгтэй. 

БАРАА хэсэгт Бараа буцаалтын хүсэлт
АВДАР хэсэгт Авдар савны буцаалтын хүсэлт
ХӨРӨНГӨ хэсэгт харилцагчаас авсан хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харагдана.

НЭГТГЭЛ ТАБ

НЭГТГЭЛ ТАБ хэсэгт тухайн өдөр захиалагдсан 
нийт барааны нэгтгэлийг харах боломжтой.

Зураг 65. Захиалга цэс - Захиалга 
хуулах

ЗАХИАЛГА ХУУЛАХ

Илгээсэн байгаа захиалгыг шууд хуулах 
боломжтой.

Ингэхдээ илгээсэн захиалгыг баруун гар тийш 
нь гүйлгэхэд          дүрс бүхий тэмдэглэгээ гарч 
ирнэ. Уг тэмдэглэгээн дээр дарснаар хүргэх 
огноогоо тохируулж тухайн захиалгыг шууд 
хуулна.

Зураг 67. Захиалга цэс - Нэгтгэл таб

2.2 ЗАХИАЛГА ЦЭС
Захиалга цонхонд худалдааны төлөөлөгчийн харилцагчаас авсан борлуулалтын захиалга, 
хөрөнгийн хүсэлт болон захиалгын нэгтгэлийн мэдээллийг харах боломжтой. 

Зураг 63. Захиалга цэс

ЗАХИАЛГА ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ЗАХИАЛГА цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Уг цонх нь ЗАХИАЛГА, ХҮСЭЛТ, НЭГТГЭЛ 
гэсэн 3 таб хэсэгтэй.

ЗАХИАЛГА ТАБ - Xарилцагчаас авсан 
борлуулалтын захиалга харагдана.
ХҮСЭЛТ ТАБ - Барааны буцаалтын хүсэлт, 
Авдарын буцаалтын хүсэлт, Хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харагдана.
НЭГТГЭЛ ТАБ - Tухайн захиалгын нэгтгэл 
бараагаар харагдана.

3. Захиалга цэсээр нэвтрэх Захиалга цонхонд 
мөн захиалга үүсгэх боломжтой.

Зураг 64. Захиалга цэс - Захиалга цонх

ЗАХИАЛГА ТАБ

Захиалга цонхонд харилцагчаас авсан захиалга 
харагдах ба уг цонхноос харилцагчид 
борлуулалтын захиалга авах боломжтой. 

Захиалга цонхны “ЗАХИАЛГА” ТАБ хэсгээс 
борлуулалтын захиалга үүсгэхдээ уг таб 
хэсгийн доор байрлах нэмэх буюу        товчийг 
дарахад харилцагчийн жагсаалт бүхий цонхонд 
шилжих ба захиалга авах харилцагчийг сонгон 
нэвтэрсний дараа, захиалга хийгдэх процесс нь 
аяллын хуваариас захиалга авахтай адил 
цонхонд, адил үйлдэл хийгдэнэ.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Худалдааны төлөөлөгч аяллын хуваарь дахь харилцагчаас борлуулалтын захиалга болон хөрөнгө байршуурлах 
хүсэлт харилцагчаас авсан байх ба уг захиалга болон Бараа буцаалтын хүсэлт, Авдарын буцаалтын хүсэлт, Хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харгалзан Захиалга цонхны “ЗАХИАЛГА” ТАБ болон “ХҮСЭЛТ” ТАБ хэсэгт харагдана. 

ТҮГЭЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАРАХ

Захиалгын төлөв ачилт хуваарлагдсан төлөвт 
шилжсэний дараа дэлгэцийн баруун дээр 
байгаа           дүрсэн дээр дарснаар таны 
захиалга хэн гэдэг түгээгчид хуваарлагдсаныг 
харах боломжтой
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Зураг 66. Захиалга цэс - Хүсэлт таб

ХҮСЭЛТ ТАБ

ХҮСЭЛТ ТАБ хэсэг Бараа, Авдар, Хөрөнгө 
гэсэн 3хэсэгтэй. 

БАРАА хэсэгт Бараа буцаалтын хүсэлт
АВДАР хэсэгт Авдар савны буцаалтын хүсэлт
ХӨРӨНГӨ хэсэгт харилцагчаас авсан хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харагдана.

НЭГТГЭЛ ТАБ

НЭГТГЭЛ ТАБ хэсэгт тухайн өдөр захиалагдсан 
нийт барааны нэгтгэлийг харах боломжтой.

Зураг 65. Захиалга цэс - Захиалга 
хуулах

ЗАХИАЛГА ХУУЛАХ

Илгээсэн байгаа захиалгыг шууд хуулах 
боломжтой.

Ингэхдээ илгээсэн захиалгыг баруун гар тийш 
нь гүйлгэхэд          дүрс бүхий тэмдэглэгээ гарч 
ирнэ. Уг тэмдэглэгээн дээр дарснаар хүргэх 
огноогоо тохируулж тухайн захиалгыг шууд 
хуулна.

Зураг 67. Захиалга цэс - Нэгтгэл таб

2.2 ЗАХИАЛГА ЦЭС
Захиалга цонхонд худалдааны төлөөлөгчийн харилцагчаас авсан борлуулалтын захиалга, 
хөрөнгийн хүсэлт болон захиалгын нэгтгэлийн мэдээллийг харах боломжтой. 

Зураг 63. Захиалга цэс

ЗАХИАЛГА ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ЗАХИАЛГА цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Уг цонх нь ЗАХИАЛГА, ХҮСЭЛТ, НЭГТГЭЛ 
гэсэн 3 таб хэсэгтэй.

ЗАХИАЛГА ТАБ - Xарилцагчаас авсан 
борлуулалтын захиалга харагдана.
ХҮСЭЛТ ТАБ - Барааны буцаалтын хүсэлт, 
Авдарын буцаалтын хүсэлт, Хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харагдана.
НЭГТГЭЛ ТАБ - Tухайн захиалгын нэгтгэл 
бараагаар харагдана.

3. Захиалга цэсээр нэвтрэх Захиалга цонхонд 
мөн захиалга үүсгэх боломжтой.

Зураг 64. Захиалга цэс - Захиалга цонх

ЗАХИАЛГА ТАБ

Захиалга цонхонд харилцагчаас авсан захиалга 
харагдах ба уг цонхноос харилцагчид 
борлуулалтын захиалга авах боломжтой. 

Захиалга цонхны “ЗАХИАЛГА” ТАБ хэсгээс 
борлуулалтын захиалга үүсгэхдээ уг таб 
хэсгийн доор байрлах нэмэх буюу        товчийг 
дарахад харилцагчийн жагсаалт бүхий цонхонд 
шилжих ба захиалга авах харилцагчийг сонгон 
нэвтэрсний дараа, захиалга хийгдэх процесс нь 
аяллын хуваариас захиалга авахтай адил 
цонхонд, адил үйлдэл хийгдэнэ.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Худалдааны төлөөлөгч аяллын хуваарь дахь харилцагчаас борлуулалтын захиалга болон хөрөнгө байршуурлах 
хүсэлт харилцагчаас авсан байх ба уг захиалга болон Бараа буцаалтын хүсэлт, Авдарын буцаалтын хүсэлт, Хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харгалзан Захиалга цонхны “ЗАХИАЛГА” ТАБ болон “ХҮСЭЛТ” ТАБ хэсэгт харагдана. 

ТҮГЭЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАРАХ

Захиалгын төлөв ачилт хуваарлагдсан төлөвт 
шилжсэний дараа дэлгэцийн баруун дээр 
байгаа           дүрсэн дээр дарснаар таны 
захиалга хэн гэдэг түгээгчид хуваарлагдсаныг 
харах боломжтой
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Зураг 66. Захиалга цэс - Хүсэлт таб

ХҮСЭЛТ ТАБ

ХҮСЭЛТ ТАБ хэсэг Бараа, Авдар, Хөрөнгө 
гэсэн 3хэсэгтэй. 

БАРАА хэсэгт Бараа буцаалтын хүсэлт
АВДАР хэсэгт Авдар савны буцаалтын хүсэлт
ХӨРӨНГӨ хэсэгт харилцагчаас авсан хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харагдана.

НЭГТГЭЛ ТАБ

НЭГТГЭЛ ТАБ хэсэгт тухайн өдөр захиалагдсан 
нийт барааны нэгтгэлийг харах боломжтой.

Зураг 65. Захиалга цэс - Захиалга 
хуулах

ЗАХИАЛГА ХУУЛАХ

Илгээсэн байгаа захиалгыг шууд хуулах 
боломжтой.

Ингэхдээ илгээсэн захиалгыг баруун гар тийш 
нь гүйлгэхэд          дүрс бүхий тэмдэглэгээ гарч 
ирнэ. Уг тэмдэглэгээн дээр дарснаар хүргэх 
огноогоо тохируулж тухайн захиалгыг шууд 
хуулна.

Зураг 67. Захиалга цэс - Нэгтгэл таб

2.2 ЗАХИАЛГА ЦЭС
Захиалга цонхонд худалдааны төлөөлөгчийн харилцагчаас авсан борлуулалтын захиалга, 
хөрөнгийн хүсэлт болон захиалгын нэгтгэлийн мэдээллийг харах боломжтой. 

Зураг 63. Захиалга цэс

ЗАХИАЛГА ЦЭС

1. Үндсэн дэлгэцээс ЗАХИАЛГА цэсэд дээр 
дарж уг цонхонд нэвтэрнэ. 

2. Уг цонх нь ЗАХИАЛГА, ХҮСЭЛТ, НЭГТГЭЛ 
гэсэн 3 таб хэсэгтэй.

ЗАХИАЛГА ТАБ - Xарилцагчаас авсан 
борлуулалтын захиалга харагдана.
ХҮСЭЛТ ТАБ - Барааны буцаалтын хүсэлт, 
Авдарын буцаалтын хүсэлт, Хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харагдана.
НЭГТГЭЛ ТАБ - Tухайн захиалгын нэгтгэл 
бараагаар харагдана.

3. Захиалга цэсээр нэвтрэх Захиалга цонхонд 
мөн захиалга үүсгэх боломжтой.

Зураг 64. Захиалга цэс - Захиалга цонх

ЗАХИАЛГА ТАБ

Захиалга цонхонд харилцагчаас авсан захиалга 
харагдах ба уг цонхноос харилцагчид 
борлуулалтын захиалга авах боломжтой. 

Захиалга цонхны “ЗАХИАЛГА” ТАБ хэсгээс 
борлуулалтын захиалга үүсгэхдээ уг таб 
хэсгийн доор байрлах нэмэх буюу        товчийг 
дарахад харилцагчийн жагсаалт бүхий цонхонд 
шилжих ба захиалга авах харилцагчийг сонгон 
нэвтэрсний дараа, захиалга хийгдэх процесс нь 
аяллын хуваариас захиалга авахтай адил 
цонхонд, адил үйлдэл хийгдэнэ.

ЭНЭ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭХИЙН ӨМНӨ:
Худалдааны төлөөлөгч аяллын хуваарь дахь харилцагчаас борлуулалтын захиалга болон хөрөнгө байршуурлах 
хүсэлт харилцагчаас авсан байх ба уг захиалга болон Бараа буцаалтын хүсэлт, Авдарын буцаалтын хүсэлт, Хөрөнгө 
байршуулах хүсэлт харгалзан Захиалга цонхны “ЗАХИАЛГА” ТАБ болон “ХҮСЭЛТ” ТАБ хэсэгт харагдана. 

ТҮГЭЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАРАХ

Захиалгын төлөв ачилт хуваарлагдсан төлөвт 
шилжсэний дараа дэлгэцийн баруун дээр 
байгаа           дүрсэн дээр дарснаар таны 
захиалга хэн гэдэг түгээгчид хуваарлагдсаныг 
харах боломжтой
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Үндсэн дэлгэцээс шилжин орох, мэдээлэл Татах, Илгээх сонголт бүхий цонхонд цонхонд 
“Захиалга үргэлжлүүлэх” сонголт борлуулалтын захиалга бүрэн дуусаагүй үед гарч ирдэг ба 
уг сонголт дээр дарж борлуулалтын захиалга авах цонхонд шууд шилжинэ.

ҮНДСЭН ДЭЛГЭЦНЭЭС
ЗАХИАЛГА ИЛГЭЭХ

Худалдааны төлөөлөгч харилцагчийн захиалгыг 
хийж хадгалсны дараа үндсэн дэлгэц рүү 

шилжин Зураг 70-д үзүүлсэн дэлгэрэнгүй цэс 
буюу          дүрстэй товч дээр дарахад Зураг 71 
-д үзүүлсэн мэдээлэл илгээх, татах, системээс 

гарах товч бүхий цонхонд шилжинэ.

Зураг 70. Мэдээлэл илгээх - Захиалгын 
мэдээлэл илгээх

Зураг 71. Мэдээлэл илгээх товч Зураг 72. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх

МЭДЭЭЛЭЛ ИЛГЭЭХ

Зураг 71 -д үзүүлсэн мэдээлэл татах, илгээх, 
системээс гарах үйлдэл хийх цонхны хэсэгт 
тодруулсан “Илгээх” товч дээр дарахад Зураг 72 
-д үзүүлсэн лавлан баталгаажуулах цонх гарч ирнэ. 
Уг цонхны “Тийм” сонголтыг сонгоход мэдээлэл 
илгээгдэнэ.

Худалдааны төлөөлөгч захиалга авсны дараа өөрийн эрхээр нэвтэрсэн таблет дээр 
мэдээллийг заавал илгээнэ. Мэдээллийг илгээснээр таблет дээр хийгдсэн үйлдлийг 
мэдээлэл, команд сервер болон системд илгээгдэнэ. Захиалга илгээх үйлдэл нь автомат биш 
учир заавар илгээх товчийг дарж мэдээллийг илгээнэ.
Худалдааны төлөөлөгч таблет дээрээс захиалгыг илгээх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН 
БОРЛУУЛАЛТ1 , ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2 , ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3 –д ашиглагдана

Захиалга илгээхдээ нэг захиалга аваад илгээж болох ба эсвэл бүх захиалгыг авсны дараа илгээх 
боломжтой. Өөрөөр хэлбэл хэзээ ч хэдэн удаа ч мэдээллийг илгээх боломжтой. Хэрэв мэдээлэл 
илгээхгүй бол тухайн захиалга авсан мэдээлэл нь таблет дээр хадгалагдах боловч мэдээлэл сервер 
болон системд автоматаар очихгүйг анхаарна уу!

SR/ЗАХИАЛГА ЦОНХНООС ЗАХИАЛГЫГ ИЛГЭЭХ

Захиалга хийсний дараа Зураг 68 - д үзүүлсэн 
SR/Захиалга цонхны илгээх буюу         дүрстэй товч дээр 
дарна.

Зураг 68. Захиалга илгээх

Зураг 69. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх

АСУУЛГА ЦОНХ

Зураг 68 -д үзүүлсэн мэдээлэл илгээх товч дээр дарахад 
Зураг 69 -д үзүүлсэн Мэдээллийг илгээх эсэхийг лавлан 
баталгаажуулсан асуулга цонх гарч ирнэ. Хэрэв 
мэдээллийг илгээх бол “Тийм” товчийг дарахад 
мэдээлэл илгээгдэнэ.

Мэдээлэл илгээх товч товчийг дарсны дараа буцаж 
SR/Захиалга цонхонд шилжинэ.

ЗАХИАЛГА ИЛГЭЭХ3
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Үндсэн дэлгэцээс шилжин орох, мэдээлэл Татах, Илгээх сонголт бүхий цонхонд цонхонд 
“Захиалга үргэлжлүүлэх” сонголт борлуулалтын захиалга бүрэн дуусаагүй үед гарч ирдэг ба 
уг сонголт дээр дарж борлуулалтын захиалга авах цонхонд шууд шилжинэ.

ҮНДСЭН ДЭЛГЭЦНЭЭС
ЗАХИАЛГА ИЛГЭЭХ

Худалдааны төлөөлөгч харилцагчийн захиалгыг 
хийж хадгалсны дараа үндсэн дэлгэц рүү 

шилжин Зураг 70-д үзүүлсэн дэлгэрэнгүй цэс 
буюу          дүрстэй товч дээр дарахад Зураг 71 
-д үзүүлсэн мэдээлэл илгээх, татах, системээс 

гарах товч бүхий цонхонд шилжинэ.

Зураг 70. Мэдээлэл илгээх - Захиалгын 
мэдээлэл илгээх

Зураг 71. Мэдээлэл илгээх товч Зураг 72. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх

МЭДЭЭЛЭЛ ИЛГЭЭХ

Зураг 71 -д үзүүлсэн мэдээлэл татах, илгээх, 
системээс гарах үйлдэл хийх цонхны хэсэгт 
тодруулсан “Илгээх” товч дээр дарахад Зураг 72 
-д үзүүлсэн лавлан баталгаажуулах цонх гарч ирнэ. 
Уг цонхны “Тийм” сонголтыг сонгоход мэдээлэл 
илгээгдэнэ.

Худалдааны төлөөлөгч захиалга авсны дараа өөрийн эрхээр нэвтэрсэн таблет дээр 
мэдээллийг заавал илгээнэ. Мэдээллийг илгээснээр таблет дээр хийгдсэн үйлдлийг 
мэдээлэл, команд сервер болон системд илгээгдэнэ. Захиалга илгээх үйлдэл нь автомат биш 
учир заавар илгээх товчийг дарж мэдээллийг илгээнэ.
Худалдааны төлөөлөгч таблет дээрээс захиалгыг илгээх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН 
БОРЛУУЛАЛТ1 , ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2 , ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3 –д ашиглагдана

Захиалга илгээхдээ нэг захиалга аваад илгээж болох ба эсвэл бүх захиалгыг авсны дараа илгээх 
боломжтой. Өөрөөр хэлбэл хэзээ ч хэдэн удаа ч мэдээллийг илгээх боломжтой. Хэрэв мэдээлэл 
илгээхгүй бол тухайн захиалга авсан мэдээлэл нь таблет дээр хадгалагдах боловч мэдээлэл сервер 
болон системд автоматаар очихгүйг анхаарна уу!

SR/ЗАХИАЛГА ЦОНХНООС ЗАХИАЛГЫГ ИЛГЭЭХ

Захиалга хийсний дараа Зураг 68 - д үзүүлсэн 
SR/Захиалга цонхны илгээх буюу         дүрстэй товч дээр 
дарна.

Зураг 68. Захиалга илгээх

Зураг 69. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх

АСУУЛГА ЦОНХ

Зураг 68 -д үзүүлсэн мэдээлэл илгээх товч дээр дарахад 
Зураг 69 -д үзүүлсэн Мэдээллийг илгээх эсэхийг лавлан 
баталгаажуулсан асуулга цонх гарч ирнэ. Хэрэв 
мэдээллийг илгээх бол “Тийм” товчийг дарахад 
мэдээлэл илгээгдэнэ.

Мэдээлэл илгээх товч товчийг дарсны дараа буцаж 
SR/Захиалга цонхонд шилжинэ.

ЗАХИАЛГА ИЛГЭЭХ3
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Үндсэн дэлгэцээс шилжин орох, мэдээлэл Татах, Илгээх сонголт бүхий цонхонд цонхонд 
“Захиалга үргэлжлүүлэх” сонголт борлуулалтын захиалга бүрэн дуусаагүй үед гарч ирдэг ба 
уг сонголт дээр дарж борлуулалтын захиалга авах цонхонд шууд шилжинэ.

ҮНДСЭН ДЭЛГЭЦНЭЭС
ЗАХИАЛГА ИЛГЭЭХ

Худалдааны төлөөлөгч харилцагчийн захиалгыг 
хийж хадгалсны дараа үндсэн дэлгэц рүү 

шилжин Зураг 70-д үзүүлсэн дэлгэрэнгүй цэс 
буюу          дүрстэй товч дээр дарахад Зураг 71 
-д үзүүлсэн мэдээлэл илгээх, татах, системээс 

гарах товч бүхий цонхонд шилжинэ.

Зураг 70. Мэдээлэл илгээх - Захиалгын 
мэдээлэл илгээх

Зураг 71. Мэдээлэл илгээх товч Зураг 72. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх

МЭДЭЭЛЭЛ ИЛГЭЭХ

Зураг 71 -д үзүүлсэн мэдээлэл татах, илгээх, 
системээс гарах үйлдэл хийх цонхны хэсэгт 
тодруулсан “Илгээх” товч дээр дарахад Зураг 72 
-д үзүүлсэн лавлан баталгаажуулах цонх гарч ирнэ. 
Уг цонхны “Тийм” сонголтыг сонгоход мэдээлэл 
илгээгдэнэ.

Худалдааны төлөөлөгч захиалга авсны дараа өөрийн эрхээр нэвтэрсэн таблет дээр 
мэдээллийг заавал илгээнэ. Мэдээллийг илгээснээр таблет дээр хийгдсэн үйлдлийг 
мэдээлэл, команд сервер болон системд илгээгдэнэ. Захиалга илгээх үйлдэл нь автомат биш 
учир заавар илгээх товчийг дарж мэдээллийг илгээнэ.
Худалдааны төлөөлөгч таблет дээрээс захиалгыг илгээх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН 
БОРЛУУЛАЛТ1 , ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2 , ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3 –д ашиглагдана

Захиалга илгээхдээ нэг захиалга аваад илгээж болох ба эсвэл бүх захиалгыг авсны дараа илгээх 
боломжтой. Өөрөөр хэлбэл хэзээ ч хэдэн удаа ч мэдээллийг илгээх боломжтой. Хэрэв мэдээлэл 
илгээхгүй бол тухайн захиалга авсан мэдээлэл нь таблет дээр хадгалагдах боловч мэдээлэл сервер 
болон системд автоматаар очихгүйг анхаарна уу!

SR/ЗАХИАЛГА ЦОНХНООС ЗАХИАЛГЫГ ИЛГЭЭХ

Захиалга хийсний дараа Зураг 68 - д үзүүлсэн 
SR/Захиалга цонхны илгээх буюу         дүрстэй товч дээр 
дарна.

Зураг 68. Захиалга илгээх

Зураг 69. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх

АСУУЛГА ЦОНХ

Зураг 68 -д үзүүлсэн мэдээлэл илгээх товч дээр дарахад 
Зураг 69 -д үзүүлсэн Мэдээллийг илгээх эсэхийг лавлан 
баталгаажуулсан асуулга цонх гарч ирнэ. Хэрэв 
мэдээллийг илгээх бол “Тийм” товчийг дарахад 
мэдээлэл илгээгдэнэ.

Мэдээлэл илгээх товч товчийг дарсны дараа буцаж 
SR/Захиалга цонхонд шилжинэ.

ЗАХИАЛГА ИЛГЭЭХ3
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Үндсэн дэлгэцээс шилжин орох, мэдээлэл Татах, Илгээх сонголт бүхий цонхонд цонхонд 
“Захиалга үргэлжлүүлэх” сонголт борлуулалтын захиалга бүрэн дуусаагүй үед гарч ирдэг ба 
уг сонголт дээр дарж борлуулалтын захиалга авах цонхонд шууд шилжинэ.

ҮНДСЭН ДЭЛГЭЦНЭЭС
ЗАХИАЛГА ИЛГЭЭХ

Худалдааны төлөөлөгч харилцагчийн захиалгыг 
хийж хадгалсны дараа үндсэн дэлгэц рүү 

шилжин Зураг 70-д үзүүлсэн дэлгэрэнгүй цэс 
буюу          дүрстэй товч дээр дарахад Зураг 71 
-д үзүүлсэн мэдээлэл илгээх, татах, системээс 

гарах товч бүхий цонхонд шилжинэ.

Зураг 70. Мэдээлэл илгээх - Захиалгын 
мэдээлэл илгээх

Зураг 71. Мэдээлэл илгээх товч Зураг 72. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх

МЭДЭЭЛЭЛ ИЛГЭЭХ

Зураг 71 -д үзүүлсэн мэдээлэл татах, илгээх, 
системээс гарах үйлдэл хийх цонхны хэсэгт 
тодруулсан “Илгээх” товч дээр дарахад Зураг 72 
-д үзүүлсэн лавлан баталгаажуулах цонх гарч ирнэ. 
Уг цонхны “Тийм” сонголтыг сонгоход мэдээлэл 
илгээгдэнэ.

Худалдааны төлөөлөгч захиалга авсны дараа өөрийн эрхээр нэвтэрсэн таблет дээр 
мэдээллийг заавал илгээнэ. Мэдээллийг илгээснээр таблет дээр хийгдсэн үйлдлийг 
мэдээлэл, команд сервер болон системд илгээгдэнэ. Захиалга илгээх үйлдэл нь автомат биш 
учир заавар илгээх товчийг дарж мэдээллийг илгээнэ.
Худалдааны төлөөлөгч таблет дээрээс захиалгыг илгээх үйлдэл нь ТҮГЭЭЛТИЙН 
БОРЛУУЛАЛТ1 , ГЭРЭЭТИЙН БОРЛУУЛАЛТ2 , ОРОН НУТГИЙН БОРЛУУЛАЛТ3 –д ашиглагдана

Захиалга илгээхдээ нэг захиалга аваад илгээж болох ба эсвэл бүх захиалгыг авсны дараа илгээх 
боломжтой. Өөрөөр хэлбэл хэзээ ч хэдэн удаа ч мэдээллийг илгээх боломжтой. Хэрэв мэдээлэл 
илгээхгүй бол тухайн захиалга авсан мэдээлэл нь таблет дээр хадгалагдах боловч мэдээлэл сервер 
болон системд автоматаар очихгүйг анхаарна уу!

SR/ЗАХИАЛГА ЦОНХНООС ЗАХИАЛГЫГ ИЛГЭЭХ

Захиалга хийсний дараа Зураг 68 - д үзүүлсэн 
SR/Захиалга цонхны илгээх буюу         дүрстэй товч дээр 
дарна.

Зураг 68. Захиалга илгээх

Зураг 69. Лавлан баталгаажуулах 
асуулга цонх

АСУУЛГА ЦОНХ

Зураг 68 -д үзүүлсэн мэдээлэл илгээх товч дээр дарахад 
Зураг 69 -д үзүүлсэн Мэдээллийг илгээх эсэхийг лавлан 
баталгаажуулсан асуулга цонх гарч ирнэ. Хэрэв 
мэдээллийг илгээх бол “Тийм” товчийг дарахад 
мэдээлэл илгээгдэнэ.

Мэдээлэл илгээх товч товчийг дарсны дараа буцаж 
SR/Захиалга цонхонд шилжинэ.

ЗАХИАЛГА ИЛГЭЭХ3




