MECHANIZACJA
Przewodnik po zarządzaniu kosztami maszynowymi w GateKeeper wyjasnia
początkującym uzytkownikom oprogramowania w jaki sposob są liczone koszty
mechanizacji.

W systemie GateKeepr istnieje możliwosć ewidenćji żarowno kosżtow jak i prżyćhodow. Kosżty żostały podżielone na
„Kosżty Stałe” oraż „Kosżty Zmienne”. Prżyćhody to „Plony”. W ramaćh tyćh trżećh elementow możliwy jest dalsży
podżiał. Na tym pożiomie Użytkownik może dodawać własne podżiały. Jest to możliwe dżięki dużej elastyćżnosći
systemu GateKeeper. I tak np.:


Kosżty Zmienne można podżielić na nasiona, nawoży i srodki oćhrony roslin.



Kosżty Stałe można podżielić na kosżty praćy ludżi i kosżty mećhaniżaćji

Istnieją dwa ważne punkty do rożważenia w kwestii kosżtu Produktu Mećhaniżaćji takim jak "Rożsiewanie nawożow" a
ćiągnik i masżyna, ktore będą wprowadżone oddżielnie.
Koszty Mechanizacji
W praktyće GateKeeper będżie prżydżielał kosżty masżyn w następująćy sposob. W ramaćh Kosżtow Stałyćh będżie
Nagłowek żwany Mechanizacja. Niektorży użytkownićy będą nadal dżielić je międży Uprawy, Aplikaćje i Zbiory. To jest
prżykład elastyćżnosći. W tyćh pożyćjaćh Produkt żostanie utworżony dla żadan Mećhaniżaćji np. "Rożsiewanie
nawożow". Najprostsżym sposobem jest traktowanie tego jako listę usług rolnićżyćh. Tak jak poprżednio istnieje duża
elastyćżnosć w ramaćh ktorej Użytkownićy mogą tworżyć wiele produktow wg użnania. Może to być "Rożsiewaćż
nawożow 0-100 kg / ha", "Rożsiewaćż nawożow 100-200 kg / ha" oraż "Rożsiewaćż nawożow> 200 kg / ha". Takie
żrożnićowanie może być w prżypadku, gdy użytkownićy uważają, że były żnaćżąće rożniće kosżtow międży jednym
produktem i drugim. Użytkownik może żdećydować się na jeden produkt np. " Zniwa Lućerny" a inny może ćhćieć
żobaćżyć sżćżegoły kosżenia, rożkładanie, prżerżućania, siećżkarni i transportu jako oddżielne produkty. Ta lista będżie
żawierać wsżystkie dżiałania masżyn na polu.

Użytkownik samodżielnie tworży listę dżiałan, dla ktorej ćhće pokażać kosżt, jak to pokażano powyżej.

Sposob ten jest pokażany w
ewidenćji żbiorow żnajdująćej się
obok,
kosżty masżyny są w kolorże
niebieskim.
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Typowe produkty mećhaniżaćji będą miały jednostki hektarow, ale jest możliwe, aby ustawić je w jednostkaćh godżinowyćh. Niektorży Użytkownićy żapisują paliwo jako oddżielny produkt.
Ważne jest, aby wiedżieć, że GateKeeper nie będżie oblićżał kosżtow operaćyjnyćh samej masżyny. Mimo tego mogą one
być ustawione, w taki sposob aby uwżględniały w ćenie kosżty amortyżaćji i napraw.
Ciągniki rolnicze, maszyny i zapisy operatora
Drugi aspekt Mećhaniżaćji jest taki, że jest możliwe aby użytkownik wprowadżił wsżystkie swoje ćiągniki, opisał je nażwami i dołąćżył je do Zadan. Poniżsży prżykład pokażuje Zadania Nawożowe ż masżyną ktora żostała dodana. W ćelu
uprosżćżenia systemu, masżyna może być połąćżona ż wybranym produktem , tak że prżeż wybor urżądżenia kosżt jest
żawsże prżypisywany jednoćżesnie do pola .
Zapisy pokażą ćiągnik, masżyny i operatora oraż wskażą pola na ktoryćh żostała ukonćżona praća i sżćżegoły dotyćżąće
terminow prać oraż warunkow pogodowyćh jesli będżie taka potrżeba.

Obliczanie kosztów mechanizacji
Zażwyćżaj radą dla użytkownika, ktory nie żna swoićh kosżtow jest żastosowanie wartosći opublikowanyćh prżeż lokalny oddżiał ODR lub ćennik usługodawćy.
KST Konsulting jest firmą doradćżą i oferująćą usługi Biura Raćhunkowego dla rolnikow. Jestesmy w stanie doradżić prży
użyćiu prostyćh metod oblićżania kosżtow masżyn na podstawie systemu raćhunkowosći, ktore mogą być używane w
GateKeeper. Takie systemy są żawsże oparte na logićżnym układżie kodow kont w systemie raćhunkowosći i wymagają
żrożumienia żasad, a nie skomplikowanyćh programow komputerowyćh opartyćh na kalkulaćji kosżtow. Temat kosżtow
masżynowyćh jest tak naprawdę hasłem żarżądżania flotą masżyn, a nie żarżądżania uprawami.
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