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Produkcja jest modułem, który do poprawnego działania wymaga obsługi 
magazynu zapewnionej przez moduł Handel. 

 

 
 Operacje wzorcowe - moduł Produkcja umożliwia definiowanie wzorcowych 

operacji jako składników technologii. Do operacji można przypisać: 

o listę surowców, które zostaną zużyte w wyniku jej wykonania, 

o listę produktów, które powstaną, 

o listę kosztów dodatkowych, 

o listę zasobów produkcyjnych, czyli maszyn, na których dana operacja 

będzie wykonywana, 

o listę pracowników działu produkcji niezbędnych do realizacji operacji, 

o planowany czas realizacji 

Surowcem może być towar lub produkt, kosztem – usługa. Niejednokrotnie dla 

surowców o niewielkiej wartości nie jest prowadzona ewidencja magazynowa. 



 

 

Zamiast tego zakładane są dla nich karty typu ‘usługa’, a ich zużycie traktowane 

jest jako koszt. Takie surowce mogą znaleźć się na liście kosztów technologii.  

 Technologie - są zestawieniem wykonywanych operacji. Tworzone są na 

podstawie operacji wzorcowych. Dodanie operacji w Technologii ze wskazaniem 

wzorcowej powoduje utworzenie kopii operacji wzorcowej i przypisanie tej kopii 

do technologii. Pozwala to na swobodną edycję operacji w Technologii bez 

dokonywania zmian w operacji wzorcowej. Dla każdej operacji można określić 

wiele poprzedzających ją operacji. W ten sposób można definiować sekwencję 

wykonania operacji, gdzie niektóre mogą następować po sobie, a inne mogą być 

wykonywane równolegle. Ma to zastosowanie w obliczeniu 

planowanego/normatywnego czasu wykonania danej technologii. 

 Zlecenia produkcyjne - działanie zlecenia produkcyjnego jest oparte 

o funkcjonalność dokumentu handlowego, który dodatkowo obsługuje 

technologię. Zlecenia stanowią odrębną kategorię dokumentów i są wyświetlane 

na osobnej liście. Formularz zlecenia jest podobny do formularza dokumentu 

handlowego, zawiera jednak dodatkowe zakładki dotyczące technologii (takie 

same, jak w oknie technologii). W relacji do zlecenia produkcyjnego można 

wystawiać dokumenty powiązane, takie jak: RWP – rozchód surowców, PWP – 

przyjęcie produktów oraz ZS – Zapotrzebowanie na surowce. 

 Zasoby produkcyjne – funkcjonalność umożliwia definiowanie zasobów 

produkcyjnych niezbędnych do realizacji operacji technologicznych. Zasoby 

składają się z dwóch odrębnych list zasobów wzorcowych oraz zasobów 

rzeczywistych. Zasoby rzeczywiste to konkretne maszyny/urządzenia 

wykorzystywane podczas realizacji operacji technologicznych. Przez zasób 

wzorcowy należy rozumieć ogólny rodzaj lub typ maszyn/urządzeń. Do danego 

zasobu wzorcowego należy przypisać uprzednio dodane zasoby rzeczywiste 

(posiadane maszyny przydzielić do poszczególnych kategorii maszyn). 

Zdefiniowane obiekty mogą być wykorzystywane podczas definiowania operacji, 

technologii oraz na zleceniach produkcyjnych. 

 Kompetencje i osoby w produkcji - system pozwala na definiowanie osób 

niezbędnych do realizacji operacji technologicznych na podstawie informacji 

o wymaganych kompetencjach. Osoby zostały podzielone na dwie odrębne listy: 

osób wzorcowych oraz osób rzeczywistych. Osoby wzorcowe definiują zestaw 

wymaganych kompetencji, natomiast osoby rzeczywiste to osoby posiadające 

określone kompetencje, opcjonalnie połączone z pracownikiem. Dzięki 

przypisaniu osoby wzorcowej do operacji określa się, jakie kompetencje powinni 

posiadać wykonujący ją pracownicy.  

 Harmonogram i planowanie produkcji – proces produkcji zwizualizowany jest 

na harmonogramie, obrazując przepływ operacji i ich stany realizacji. Planowanie 

produkcji odbywa się z zachowaniem terminowości zleceń, uwzględniając przy 

tym optymalne wykorzystanie przypisanych zasobów ludzkich i produkcyjnych. 

Podczas planowania system weryfikuje wymagane kompetencje (osoby 

wzorcowe) oraz zasoby wzorcowe i do realizacji poszczególnych operacji 

przydziela odpowiednie zasoby i rzeczywiste osoby. 

 Zapotrzebowanie i rezerwacje**** – funkcjonalność obejmuje zgłaszanie 

zapotrzebowań na surowce do realizacji konkretnych zleceń poprzez wystawianie 

dokumentu ZS tj. Zapotrzebowania na surowce w relacji do ZP. Do każdego 

zapotrzebowania można dodać rezerwację, która skutkuje blokadą wydania tego 

towaru w innym celu niż realizacji powiązanego zlecenia. 

 Dokumenty magazynowe - ze zlecenia produkcyjnego można generować 

dokumenty rozchodu surowców (RWP) i przyjęcia produktów (PWP). Dokumenty 



 

 

te mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych 

surowców/produktów w miarę postępu realizacji zlecenia. 

 Kalkulacja kosztu – to opcja dostępna z poziomu Technologii oraz Zlecenia 

produkcyjnego, która powoduje wyliczenie jednostkowego kosztu wytworzenia 

produktów. W kalkulacji uwzględniane są następujące elementy: wartość 

surowców (wg ostatniej ceny zakupu lub wartości rozchodu), koszty wynikające 

z czasów wykonania operacji oraz dodatkowe koszty wprowadzone w zakładce 

Koszty. 

 Korekta wartości przyjęcia*** -  funkcjonalność umożliwia automatyczne 

skorygowanie wartości przyjęcia produktów (PWP) do wartości rzeczywistych 

kosztów zlecenia. Pozwala to na rozliczanie produkcji według kosztów 

rzeczywistych w sytuacji, gdy podczas przyjmowania produktów nie są jeszcze 

znane wszystkie koszty, np. nie zarejestrowano pełnego rozchodu surowców. 

Można więc zarejestrować zlecenie, przyjąć produkty wg dowolnej ceny, 

np. ostatniej przyjęcia, następnie wystawić dokumenty rozchodu surowców, 

przypisać do zlecenia wszystkie inne koszty, wykonać i zapisać kalkulację kosztów 

wytworzenia, po czym wykonać dla zlecenia czynność Korekta wartości 

przyjęcia. Spowoduje to utworzenie korekt wartościowych do wszystkich 

dokumentów przyjęcia produktów związanych ze wskazanym zleceniem. 

Ostateczna wartość przyjmowanych produktów (po korekcie) będzie zgodna 

z wyliczonym kosztem wytworzenia.  


