
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wymagania funkcjonalne ERP 

 

 

Tabela 1 Kolumna Wyjaśnienie    

Nagłówek tabeli zawiera w kolumnach trzy możliwe odpowiedzi, 
wg tabeli obok 

MB Funkcjonalność, która musi być dostępna w systemie 

   

 
DM Funkcjonalność, którą dobrze by mieć w systemie 

   

 
NW Nie ważne (nie chcemy) 

   

 

  

   

      

Tabela 2 

Lp Kryteria 

… 

Potwierdzenie 
spełnienia 
wymagania 

Ewentualny 
opis 

uzupełniający 

Należy wypełnić tabelę poprzez umieszczenie X w kolumnie 
"potwierdzenie..." dla tych funkcjonalności, które gwarantuje 
oferowany system 1 Proces / moduł główny       

 1.1 Proces / moduł podrzędny       

 1.1.1 Funkcjonalność 1       

 1.1.2 Funkcjonalność 2       

 1.1.3 Funkcjonalność 3       

 

  



  Moduł MB DM NW Komentarz Potwierdzenie 
spełnienia 
wymagania 

Ewentualnie 
opis 

uzupełniający 

1.  Rachunkowość finansowa (FK) 

            

1.1 Tworzenie i utrzymywanie struktury ksiąg rachunkowych             

1.1.1 Definiowanie przez użytkownika roku podatkowego x           

1.1.2 Definiowanie przez użytkownika okresów kalendarzowych x           

1.1.3 
Możliwość zdefiniowania podstawowej waluty dla jednostki gospodarczej 

x           

1.1.4 Plan kont przypisany do księgi głównej jednostki gospodarczej x           

1.1.5 

Możliwość wyboru opcji księgowania w księdze głównej: w czasie rzeczywistym lub z wykorzystaniem bufora 

x     

Dotyczy opcji, gdzie 
dokument źródłowy podczas 
rejestrowania w systemie 
jest automatycznie (w czasie 
rzeczywistym) wprowadzany 
do księgi głównej. Bufor 
oznacza możliwość 
dodatkowej wersyfikacji 
księgowania przed 
przeniesieniem 
(przetworzeniem) do księgi 
głównej     

1.1.6 
Możliwość zastosowania ksiąg pomocniczych (np. należności, zobowiązania, środki trwałe) 

x           

1.1.7 
Możliwość definiowania kryteriów przetwarzania (wpisywania do księgo głównej) transakcji do księgi głównej, 
dzienników i rozrachunków dla okresów obrachunkowych - każdy rodzaj przetwarzania ma własne unikalne 
kryteria 

  x   

Można przetworzyć dziennik, 
konkretny wpis lub grupę 
wpisów do księgi głównej     

1.1.8 Automatyczna kontrola zabezpieczająca przed usunięciem wpisu księgowego na koncie, saldo być równe 
zero x           

1.1.9 
Automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych do następnych okresów na koniec każdego okresu 

x           

1.1.10 Możliwość zabezpieczenia przed rejestracją transakcji w okresie, za który sporządzono już sprawozdanie 
finansowe x           

1.1.11 
Dostępność do dzienników systemowych (logów), rejestrujących zmiany w tabelach transakcyjnych 
dotyczących: wartości przed i po zmianie, rodzaju zmiany, daty zmiany i osoby, która dokonała zmiany 

x           



  Moduł MB DM NW Komentarz Potwierdzenie 
spełnienia 
wymagania 

Ewentualnie 
opis 

uzupełniający 

1.1.12 
Możliwość wyszukiwania kont w księdze głównej wg dowolnych kluczy 

x           

1.1.13 
Możliwość integracji z elektroniczną transmisją danych płacowych (ADP - automatic data processing) 

            

1.1.14 Automatyczne przenoszenie rocznych sald zamknięcia kont syntetycznych w księgach pomocniczych i 
księdze głównej x           

1.1.15 
Automatyczne księgowania na powiązanych kontach ksiąg pomocniczych i kontach syntetycznych 

x           

1.1.16 
Możliwość przetwarzania danych księgowych w tle (w opcji ksiegowania z buforem) 

x           

1.1.17 Możliwość tworzenia własnych pól w tabelach z danymi x           

1.1.18 
Archiwizowanie księgowych transakcji historycznych i historii ich usuwania 

x           

1.1.19 Definiowanie struktur kont księgowych x           

1.1.20 Definiowanie dzienników księgowych x           

1.1.21 
Numeracja dowodów księgowych wg dzienników (wewnętrzne unikalne numery dowodów księgowych) 

x           

1.1.22 

Możliwość zdefiniowania numerów kont księgowych zawierających minimum trzydzieści znaków 

  x   

Księga pomocnicza to np.. 
Dłużnicy, wierzyciele, środki 
trwałe, pracownicy (np.. 
wprowadzeni dla celów 
rozliczania zaliczek na 
podróże służbowe)     

1.1.23 
Wykorzystanie numerycznych znaków w numerze konta 

x     

Należy dodatkowo określić 
max liczbę znaków w 
numerze konta     

1.1.24 Plan kont z udziałem ksiąg pomocniczych x           

1.1.25 
Możliwość zdefiniowania alfanumerycznego numeru konta 

  x   

Należy dodatkowo określić 
max liczbę znaków w 
numerze konta     

1.1.26 
Możliwość zdefiniowania struktury numeru konta za pomocą maski numeru konta 

x           

1.1.27 
Możliwość zdefiniowania opisu konta księgowego za pomocą minimum 25 znaków 

  x         

1.1.28 
Typy kont: standardowe (podlegające księgowaniu), sum częściowych (nie podlegające księgowaniu) 

x           



  Moduł MB DM NW Komentarz Potwierdzenie 
spełnienia 
wymagania 

Ewentualnie 
opis 

uzupełniający 

1.1.29 
Możliwość zdefiniowania co najmniej 999 miejsc powstawania kosztów 

  x         

1.1.30 
Możliwość definiowania przez użytkownika dodatkowych pól analitycznych w koncie księgowym 

x           

1.1.31 
Struktura planu kont uwzględniająca MPK, oddziały i jednostki organizacyjne (w celach konsolidacyjnych) 

x           

1.1.32 
Struktura planu kont uwzględniająca wiele jednostek organizacyjnych (w celach konsolidacyjnych) 

  x         

1.1.33 
Możliwość konsolidowania danych finansowych dla nieograniczonej liczby jednostek organizacyjnych 

  x         

1.1.34 
Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury organizacyjnej i poziomów organizacji (plan kont i MPK) 

x           

1.1.35 
Opcje reorganizacji struktury planu kont, np.. zmiana numeracji, przyłączenie grupowe konta analitycznych do 
konta syntetycznego lub grupy kont 

x           

1.1.36 
Możliwość dodawania własnych pól tekstowych bez konieczności dokonywania zmian programu 

  x         

1.1.37 Możliwość zdefiniowania kont budżetowych: rocznych i miesięcznych x           

1.1.38 
Możliwość zdefiniowania kont budżetowych dla roku bieżącego i roku przyszłego 

x           

1.1.39 Możliwość wprowadzania komentarzy do kont   x         

1.1.40 

Możliwość wykorzystania planu kont oraz jego kopiowanie z jednej księgi głównej do nowej. Możliwość 
uzyskania standardowego sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku i przepływu środków pieniężnych 

x           

1.1.41 

Możliwość sprawdzania ważności kont 

  x   

Można określić datę, do 
którego konto będzie ważne, 
tzn. będzie można na nim 
dokonywać księgowań     

1.1.42 Utrzymywanie wielu ksiąg rachunkowych np. dla celów podatkowych, sprawozdawczych, zarządczych i 
kosztowych x           

1.1.43 
Możliwość dostępu w obrębie skonsolidowanych ksiąg pomocniczych do danych o przychodach i kosztach na 
poziomie pojedynczych transakcji 

x           

1.1.44 
Akceptacja automatycznych wpisów z modułu zobowiązań z możliwością weryfikacji 

x           



  Moduł MB DM NW Komentarz Potwierdzenie 
spełnienia 
wymagania 

Ewentualnie 
opis 

uzupełniający 

1.1.45 
Akceptacja automatycznych wpisów z modułu gospodarki magazynowej z możliwością weryfikacji 

x           

1.1.46 
Akceptacja automatycznych wpisów z modułu kasowego z możliwością weryfikacji 

x           

1.1.47 Akceptacja automatycznych wpisów z modułu płacowego, poprzez interfejs z modułem płacowym osoby 
trzeciej x           

1.1.48 
Akceptacja automatycznych wpisów z modułu środków trwałych z możliwością weryfikacji 

x           

1.1.49 
Akceptacja automatycznych wpisów z modułu produkcja z możliwoscią weryfikacji 

x           

1.1.50 
Akceptacja automatycznych wpisów z modułu należnosci z możliwoscią weryfikacji 

x           

1.1.51 
Akceptacja wpisów bezpośrednio w dziennikach z możliwością weryfikacji 

  x         

1.1.52 
Wprowadzanie dowodów w czasie rzeczywistym z natychmiastowym uaktualnianiem sald na kontach, w celu 
np.. generowania próbnego bilansu lub rachunku wyników 

  x         

1.1.53 
Wprowadzanie dowodów księgowych (wewnętrznych) w czasie rzeczywistym z komentarzem 

  x         

1.1.54 
Wprowadzanie dowodów z ustaloną numeracją dowodów wewnętrznych 

x           

1.1.55 Wykonywanie standardowych (automatyczne powtarzanie) wpisów dowodów wewnętrznych (scenariusze 
księgowań)   x         

1.1.56 
Wprowadzanie powtarzalnych dowodów wewnętrznych (scenariusze księgowań) 

  x         

1.1.57 Stornowanie dowodów wewnętrznych x           

1.1.58 
Bezpośrednia edycja wpisów dowodów wewnętrznych (możliwość edycji i wprowadzenia zmiany) 

x           

1.1.59 Możliwość dokonania alokacji przychodów i kosztów oraz ich księgowanie poprzez zastosowanie kluczy 
podziałowych   x         

1.1.60 
Możliwość wykorzystania standardowych kodów kluczy podziałowych dla konta 

  x         

1.1.61 
Możliwość rejestracji w księgach pomocniczych numeru i daty dokumentu źródłowego   

x           
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1.1.62 
Możliwość stosowania formuł procentowych dla ustalania kluczy podziałowych 

  x         

1.1.63 
Możliwość stosowania funkcji statystycznych dla ustalania kluczy podziałowych 

  x         

1.1.64 
Możliwość stosowania formuł z odchyleniami (łączenie ilości i cen) dla ustalania kluczy podziałowych 

  x         

1.1.65 Analiza wpisów w księdze głównej metodą 'zagłębiania' (drill down)   x         

1.1.66 Możliwość przeszacowania kont wg różnych kursów wymiany np..jedno konto wg bieżącego kursu a inne wg 
historycznego   x         

1.1.67 
Możliwość tworzenia reguł automatycznych księgowań wg zadanej kalkulacji/ algorytmu, np. obciążenie konta 
X 10 procentami kosztów działu/ jednostki 

  x         

1.1.68 
Możliwość 'zawieszenia' wpisu dowodu wewnętrznego w celu jego skorygowania 

x           

1.1.69 
Widok kolumny debet / kredyt na ekranie do wprowadzania dowodów wewnętrznych 

  x         

1.1.70 Księgowanie dowodów wewnętrznych dla wielu ksiąg równocześnie x           

1.1.71 
Definiowana przez użytkownika data początkowa i końcowa dla wprowadzania dowodów 

  x         

1.1.72 
Definiowana przez użytkownika data początkowa i końcowa dla wprowadzania dowodów powtarzalnych 

  x         

1.1.73 
Możliwość księgowania w bieżącym okresie, gdy poprzedni nie jest jeszcze zamknięty 

x           

1.1.74 
Możliwość wprowadzania zmian do poprzedniego, niezamkniętego okresu 

x           

1.1.75 Wykonanie storna grupowego do grupy błędnych dowodów x           

1.1.76 Elastyczny proces zamykania okresów x           

1.1.77 
Możliwość posiadania otwartych wielu okresów obrachunkowych w tym samym czasie 

x           

1.1.78 
Możliwość otwarcia nowego roku obrotowego, kiedy poprzedni jeszcze nie jest zamknięty 

x           

1.1.79 
Funkcjonalność zamykania roku obrotowego, wraz z automatycznym zbilansowaniem kont rozliczeniowych 

x           

1.1.80 Opcja wielokrotnego wstępnego zamykania okresów x           
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1.1.81 
Opcja wielokrotnego wstępnego zamykania okresów przed zamknięciem ostatecznym 

x           

1.1.82 Możliwość ponownego otwarcia zamkniętego okresu x           

1.1.83 Możliwość wyłączenia dowolnych transakcji podczas konsolidacji x           

1.1.84 
Dostęp do szczegółowych algorytmów księgowych dla potrzeb kontroli wewnętrznej i zewnętrznej 

x           

1.1.85 Księgowanie tych samych dowodów wewnętrznych na różne konta księgowe w różnych jednostkach 
organizacyjnych   x         

1.1.86 
Jednoczesne księgowanie dowodów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych 

x           

1.1.87 
Możliwość określenia ilości miejsc po przecinku dla rejestrowanych wartości w systemie 

  x         

1.1.88 
Możliwość zaznaczenia konta jako nieaktywne w celu uniemożliwienia księgowania 

x           

1.1.89 Konto przejściowe / rozliczeniowe do 'zawieszenia' błędnych transakcji, umożliwiające późniejsze księgowanie 
i korekty   x         

1.1.90 
Możliwość rejestrowania błędów na kontach wg typów błędów / kodów błędów 

  x         

1.1.91 
Uzgadnianie kombinacji kont, kont księgi pomocniczej i stanowisk kosztowych  

  x         

1.1.92 
Możliwość definiowania praw dostępu do danych na kontach księgowych 

x           

1.1.93 
Możliwość wprowadzania transakcji oraz raportowania w dowolnej walucie 

x           

1.1.94 Możliwość prowadzenia ksiąg w wielu walutach             

1.1.95 
Możliwość automatycznego lub ręcznego wprowadzanie kursów walutowych 

x           

1.1.96 Możliwość automatycznego przeliczania kwot w walucie transakcyjnej x           

1.1.97 Zamiana waluty na poziomie ceny sprzedaży x           

1.1.98 Zamiana waluty na poziomie ceny średniej x           

1.1.99 Zmiana waluty na poziomie ceny historycznej x           

1.1.100 Zmiana waluty na poziomie transakcji x           

1.1.101 Możliwość automatycznego przeliczania sald rzeczywistych lub zabudżetowanych bądź sald roku 
poprzedniego x           
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1.1.102 
Możliwość definiowania kursu dziennego, końca okresu, historycznego lub średnio ważonego 

x           

1.1.103 Możliwość księgowania dodatnich i ujemnych różnic kursowych x           

1.1.104 
Możliwość wyliczania dodatnich i ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych 

x           

1.1.105 Obsługa funkcji przeszacowania i wyceny x           

1.1.106 Możliwość wielokrotnego przeszacowania kont walutowych x           

1.1.107 
Dostępność bieżącego stanu kont i ich porównanie z wynikami przeliczonymi wg kursu historycznego 

x           

1.1.108 
Automatyczne przeliczenie skonsolidowanego wielowalutowego sprawozdania finansowego (dla wyników za 
rok poprzedni, budżetu na rok bieżący i prognoz) wg nowego kursu wymiany  

  x         

1.1.109 Możliwość rozliczeń w EURO x           

1.1.110 Rozchody śr.pien. w walutach wg FIFO   x         

1.1.111 Kompensaty wielowalutowe np. Euro z CHF   x         

1.1.112 Definiowanie kont pozabilansowych x           

1.1.113 

Możliwość księgowania w osobnych księgach dla kilku zakładów lub jednostek zależnych   x         

1.1.114 
Możliwość osobnej sprawozdawczości dla każdego zakładu lub jednostki zależnej, w tym również pod kątem 
konsolidacji   x         

1.2 Ewidencja transakcji księgowych             

1.2.1 Ewidencja i rozliczenie zakupu             

1.2.1.1 
Możliwość obsługi wielu komórek i jednostek organizacyjnych (tj. centralizacja zakupów) 

  x         

1.2.1.2 Centralny dostęp do danych o dostawcach i zobowiązaniach x           

1.2.1.3 Możliwość dostępu do wszystkich lub wybranych danych o dostawcy, wg komórkek i jednostek 
organizacyjnych x           

1.2.1.4 
Dane o określonych dostawcach lub wybranych danych o dostawcach chronione prawami dostepu 

  x         

1.2.1.5 Definiowanie dostawcy z poziomu modułu księgowego   x         

1.2.1.6 Utrzymywanie sekwencyjnej numeracji dostawców w przypadku definiowania dostawców w dziale 
zaopatrzenia x           

1.2.1.7 
Możliwość zdefiniowania jednorazowych dostawców, np.. stacje paliwowe dla celów podatkowych 

x           
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1.2.1.8 Możliwość zdefiniowania kodu pocztowego dostawcy x           

1.2.1.9 Możliwość zdefiniowania nazwy dostawcy x           

1.2.1.10 
Możliwość zdefiniowania numeru dostawcy 

x           

1.2.1.11 
Możliwość zdefiniowania typu dostawcy 

x           

1.2.1.12 
Możliwość zdefiniowania adresu dostawcy 

x           

1.2.1.13 
Możliwość zdefiniowania waluty dla transakcji z dostawcą 

x           

1.2.1.14 
Możliwość zdefiniowania konta bankowego, lub wielu kont bankowych dostawcy 

x           

1.2.1.15 
Dostęp do historii obrotów z dostawcą ze specyfikacją faktur zakupu  

x           

1.2.1.16 
Nazwisko i kontakt do osoby kontaktowej ze strony dostawcy odpowiedzialnej za rozliczenia finansowe 

  x         

1.2.1.17 
Dostęp do alfabetycznej listy dostawców wg nazwy dostawcy 

x           

1.2.1.18 
Dostęp do listy dostawców wg numeru dostawcy 

x           

1.2.1.19 
Dostęp do listy dostawców wg kodu pocztowego dostawcy 

  x         

1.2.1.20 
Definiowanie standardowych warunków płatności i możliwość ich jednoczesnej zmiany dla wielu dostawców. 

x           

1.2.1.21 
Możliwość zdefiniowania domyślnej waluty dla dostawcy 

x           

1.2.1.22 
Numer dowodu księgowego z dziennika zakupu 

x           

1.2.1.23 Numer zamówienia zakupu w transakcjach zakupu (w przypadku, gdy nie było zamówienia zakupu w 
systemie)   x         

1.2.1.24 
Data dowodu księgowego 

x           

1.2.1.25 
Procent rabatu od dostawcy 

  x         
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1.2.1.26 
Kwotowy rabat od dostawcy 

  x         

1.2.1.27 
Określenie daty płatności dla skonta 

x           

1.2.1.28 Możliwość identyfikowania dostawcy wg typu, np.: dostawca krajowy, dostawca zagraniczny, pracownik, 
współpracownik, inni x           

1.2.1.29 
Możliwość przypisania do dostawcy kilku lokalizacji, adresów i walut 

x           

1.2.1.30 
Możliwość zdefiniowania domyślnego rachunku bankowego dostawcy  

x           

1.2.1.31 
Możliwość wprowadzania faktur zakupu na pozycje bez zamówień zakupu 

x           

1.2.1.32 
Możliwość  automatycznego sprawdzania unikalności numerów faktury zakupowej dla dostawcy 

x           

1.2.1.33 
Dokonywanie analizy wieku zobowiązań 

x           

1.2.1.34 
Dokonywanie analizy wieku zobowiązań wg daty płatności 

x           

1.2.1.35 
Dokonywanie analizy wieku zobowiązań wg daty wystawienia faktury 

x           

1.2.1.36 
Wprowadzanie faktur w przyszłych okresach 

  x         

1.2.1.37 
Możliwość podziału wartości faktury zakupu między MPK i jednostki organizacyjne 

x           

1.2.1.38 
Możliwość prowadzenia rejestru otrzymanych faktur (wprowadzanie do systemu poprzez przypisanie 
dostawcy, terminu płatności i komórki odpowiedzialnej za weryfikację) 

x           

1.2.1.39 
Możliwość wykorzystania domyślnej waluty i typ kursu walut dostawcy podczas rejestracji faktur 

x           

1.2.1.40 
Możliwość dokonywania rezerw na poczet dostaw w drodze lub faktur w drodze 

  x         

1.2.1.41 
Dostęp do zeskanowanej faktur zakupu 

x           

1.2.1.42 
Możliwość skanowania faktur zakupu oraz dostępu do nich za pomocą 'zagłębiania' z poziomu księgowania 

x           
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1.2.1.43 Możliwość dowolnego przetwarzania faktur zakupu (np.: jeden dekret z kilku faktur lub kilka dekretów z jednej 
faktury) x           

1.2.1.44 
Możliwość identyfikowania faktur korygujących oraz  korekt kosztów wg użytkownika 

x           

1.2.1.45 
Możliwość powiązania korekty faktury z oryginalną fakturą zakupu i jej płatnością 

x           

1.2.1.46 
Możliwość kontroli przesłanych faktur zakupu do  wydziałów celem ich potwierdzenia; raport wg wydziału, daty 
wystawienia faktury lub daty przesłania do wydziału, np.: śledzenie statusu dokumentu i osoby do której został 
przesłany 

x           

1.2.1.47 
Możliwość rejestracji towarów w drodze i dostaw niefakturowanych 

x           

1.2.1.48 Możliwość rejestracji towarów w drodze, dostaw niefakturowanych i automatyczne parowanie dostaw z 
fakturami  x           

1.2.1.49 
Możliwość sprawdzenia prawidłowości wpisu faktur przed dokonaniem ostatecznego zapisu i aktualizacji 

x           

1.2.1.50 
Możliwość wyszukiwania faktur zakupu wg kwoty, numeru faktury zakupu, numeru dostawcy, nazwy dostawcy 
i ciągu znaków literowych 

x           

1.2.1.51 
Obsługa zaliczek i możliwość ręcznego sprawdzenia / aktualizowania 

x           

1.2.1.52 Wprowadzanie dowodów z bezpośrednią relacją do zamówień zakupu, zamawiających/przyjmujących i faktur 
korygujących x           

1.2.1.53 Automatyczne łączenie faktury z zamówieniem i zamawiającym / przyjmującym - z tolerancją dla braku 
zamawiającego/przyjmującego x           

1.2.1.54 
Możliwość obliczania odchyleń od ceny zakupu wg stałej ceny ewidencyjnej 

x           

1.2.1.55 
Możliwość księgowania odchyleń od ceny zakupu 

x           

1.2.1.56 
Możliwość księgowania wg PCZ (przeciętnej ceny zakupu) 

  x         

1.2.1.57 
Możliwość księgowania zakupów wg ceny rzeczywistej (FIFO) 

x           

1.2.1.58 
Dowody wstrzymane/zawieszone 

  x         
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1.2.1.59 
Wykorzystanie EDI do rejestrowania zamówień zakupu i faktur zakupu dla wybranych dostawców 

  x         

1.2.1.60 
Łączenie księgowanych faktur zakupów i rozliczeń kosztów z odbiorcami (klientami) 

x           

1.2.1.61 
Łączenie księgowanych faktur zakupów i rozliczeń kosztów z wyrobami gotowymi 

x           

1.2.1.62 
Łączenie księgowanych faktur zakupów i rozliczeń kosztów z jednostkami / komórkami organizacyjnymi 

x           

1.2.2 Generowanie przelewów             

1.2.2.1 Powtarzalne / stałe dowody dla płatności regularnych x           

1.2.2.2 Uruchamianie płatności: wg dostawcy lub numeru faktury x           

1.2.2.3 Uruchamianie płatności: wg dat obowiązywania skonta x           

1.2.2.4 
Uruchamianie płatności: wszystkie płatności lub do salda środków pieniężnych 

x           

1.2.2.5 Definiowanie stałych płatności   x         

1.2.2.6 Bieżący dostęp do kwoty dowodu przed zatwierdzeniem płatności x           

1.2.2.7 Noty kredytowe i debetowe dla faktury x           

1.2.2.8 
Automatyczne uzgodnienie salda po dokonaniu płatności (zamknięcie pozycji otwartej) 

x           

1.2.2.9 Generowanie przypomnień (alertów) o płatnościach do realizacji x           

1.2.2.10 
Blokowanie płatności dla dostawcy, pojedynczej faktury zakupu lub pozycji z faktury zakupu 

x           

1.2.2.11 
Dokonywania zapłat za fakturę oraz kompensat bez konieczności wydruków 

  x         

1.2.2.12 
Korzystanie z wielu rachunków bankowych do regulowania zobowiązań 

x           

1.2.2.13 Możliwość zabezpieczenia przed usunięciem dostawcy z otwartymi zleceniami zakupu lub niezapłaconymi 
fakturami x           

1.2.2.14 
Możliwość zabezpieczenia przed usunięciem dostawcy z historią zakupów w bieżącym roku 

x           

1.2.2.15 
Możliwość blokowania płatności na poziomie dostawcy 

x           

1.2.2.16 
Uruchamianie płatności na poziomie dostawcy, faktury lub pozycji na fakturze 

x           
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1.2.2.17 
Możliwość wyboru płatności wg typu dostawcy 

  x         

1.2.2.18 
Bezpośredni dostęp do kont, dowodów i historii płatności 

  x         

1.2.2.19 
Ograniczone czasowo warunki płatności i rabaty  

  x         

1.2.2.20 
Dokonywanie stałych płatności wg zadanej częstotliwości 

  x         

1.2.2.21 
Dokonywanie stałych płatności: miesięcznie, kwartalnie, rocznie, półrocznie i tygodniowo 

  x         

1.2.2.22 
Dokonywanie stałych płatności: nieregularne odstępy czasowe 

  x         

1.2.2.23 
Dokonywanie wypłat zaliczek pracownikom na poczet podróży służbowych 

x           

1.2.2.24 
Obsługa przelewów bankowych poprzez interfejs ze wskazanym systemem bankowym 

x     
Należy wskazać konkretne 
systemy bankowe     

1.2.2.25 
Dokonywanie płatności bez faktur zakupu 

x           

1.2.2.26 
Dokonywanie częściowych zapłat 

x           

1.2.2.27 
Dokonywanie przedpłat 

x           

1.2.2.28 
Bezpośredni dostęp do określonej faktury (np.: poprzez podwójne kliknięcie na liście płatności) 

  x         

1.2.2.29 
Ostrzeganie (alerty) o zaległych działaniach w zakresie płatności (np.: płatności przeterminowane) 

x           

1.2.2.30 
Jednoznaczna identyfikacja jednostki, w której zostało utworzone zamówienie zakupu 

x           

1.2.3 Ewidencja i rozliczanie operacji kasowych             

1.2.3.1 Dostęp do bieżącej informacji o stanie gotówki w kasie(ach) x           

1.2.3.2 Kalkulacja oczekiwanego poziomu gotówki wg źródeł pozyskania (np.: sprzedaż, należności, obsługa 
serwisowa, inne)   x         

1.2.3.3 
Kalkulacja oczekiwanego wypływu gotówki (np.: zakupy, zobowiązania, inne) 

  x         
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1.2.3.4 
Prognozowanie salda zasobów gotówkowych wg wpływu i wypływu, prognozowanie poziomu gotówki 

  x         

1.2.3.5 Dostęp do informacji o oczekiwanych datach zapłaty   x         

1.2.3.6 Prognoza stanu gotówki w dowolnym horyzoncie czasowym   x         

1.2.3.7 
Prognozy stanu gotówki wg jednostki gospodarczej, banku, oczekiwanych datach wpływu/wypływu, terminów 
wykonania zobowiązań i historii płatności klienta 

  x         

1.2.3.8 Prognozy stanu gotówki wg waluty   x         

1.2.3.9 Płatności wg banku, roku, numeru rachunku i wyciągu x           

1.2.3.10 
Rejestrowanie płatności gotówkowych i wpływów z wyciągów bankowych 

x           

1.2.3.11 
System ostrzeżeń (raportowanie, flagi) o rozbieżnościach 

x           

1.2.3.12 
Rejestrowanie wpłat i wypłat / obsługa dowodów Kp-Kw 

x           

1.2.3.13 
Obsługa przelewów z tytułu zobowiązań 

x           

1.2.3.14 
Rejestrowanie dowodów gotówkowych w księdze głównej 

x           

1.2.3.15 
Drukowanie raportu kasowego / wyciągu z konta 

x           

1.2.3.16 
Automatyczne rejestrowanie wpływów gotówkowych z banku 

x           

1.2.3.17 
Raport o obrotach kont księgowych 

x           

1.2.3.18 

Inne zaliczki na bieżące wydatki  x           

1.2.3.19 

Ewidencja delegacji/wyjazdów służbowych x           

1.2.3.20 

Prowadzenie rozliczeń kasowych w walutach obcych x           

1.2.4 Ewidencja i rozliczanie środków trwałych, inwentaryzacja, likwidacja             

1.2.4.1 
Możliwość zdefiniowania środków trwałych wg jednostki organizacyjnej 

x           
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1.2.4.2 Możliwość zdefiniowania numeru i typu środka trwałego x           

1.2.4.3 Możliwość zdefiniowania opisu środka trwałego x           

1.2.4.4 
Możliwość zdefiniowania numeru inwentarzowego oraz numeru seryjnego środka trwałego 

x           

1.2.4.5 
Możliwość zdefiniowania komponentów/ części składowe środka trwałego 

x           

1.2.4.6 Możliwość zdefiniowania lokalizacji środka trwałego x           

1.2.4.7 
Możliwość wyszukiwania środków trwałych wg numeru, opisu, typu, numeru etykiety, lokalizacji, zamówienia 
zakupu, faktury i umowy leasingowej 

x           

1.2.4.8 Możliwość wprowadzenia informacji o leasingu x           

1.2.4.9 
Śledzenie leasingowanych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych 

x           

1.2.4.10 
Możliwość śledzenia nieamortyzowanych środków trwałych, np.: gruntów 

x           

1.2.4.11 
Możliwość kontrolowania numerów inwentarzowych środków trwałych 

x           

1.2.4.12 
Numer zamówienia zakupu i dostawcy środka trwałego/miejsce pochodzenia 

x           

1.2.4.13 
Data nabycia środka trwałego, kosztu i płatności 

x           

1.2.4.14 
Dostęp do salda amortyzacji i metody amortyzacji - wartość księgowa i podatkowa 

x           

1.2.4.15 
Data przeksięgowania 

x           

1.2.4.16 
Saldo amortyzacji w dniu przesunięcia - wartość księgowa i podatkowa 

x           

1.2.4.17 
Dostęp do danych o kalkulacji amortyzacji na rok bieżący i przyszły 

x           

1.2.4.18 
Możliwość rejestracji wartości i daty likwidacji 

x           

1.2.4.19 
Podstawa opodatkowania przy likwidacji 

x           

1.2.4.20 
Wartość środków vs budżet inwestycyjny 

  x         
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1.2.4.21 
Porównanie zwiększania wartości środka trwałego z budżetem inwestycyjnym i obliczenie odchyleń 

  x         

1.2.4.22 
Porównywanie zapotrzebowania (po akceptacji) na środki pieniężne z budżetem jak również z rzeczywistymi 
wydatkami ponoszonymi na zakup środków trwałych (wydatki rzeczywiste, zapotrzebowanie oraz budżet 
mogą być różne) 

  x         

1.2.4.23 
Prognozowanie amortyzacji w bieżącym roku wg centrum kosztów wraz z możliwością dodania budżetu 
inwestycyjnego w kolejnym roku oraz prognozowanie amortyzacji w kolejnym roku wg centrum kosztów 

  x         

1.2.4.24 
Bezpośredni dostęp do transakcji na środkach trwałych 

x           

1.2.4.25 
Bezpośredni dostęp do śledzenia zmian środków trwałych 

x           

1.2.4.26 
Wyszczególnienie danych o środkach trwałych w leasingu 

x           

1.2.4.27 
Koszty bieżące / aktualny koszt 

  x         

1.2.4.28 
Raportowanie o historycznej, stałej/średniej i bieżącej wartości środka trwałego 

  x         

1.2.4.29 
Raportowanie o zobowiązaniach z tytułu leasingu inwestycyjnego i płatnościach 

  x         

1.2.4.30 
Raportowanie o płatnościach z tytułu leasingu operacyjnego 

  x         

1.2.4.31 
Stornowanie transakcji / likwidacja środka trwałego 

x           

1.2.4.32 
Wycena wartości ubezpieczenia 

  x         

1.2.4.33 
Raportowanie o inwestycjach w toku 

  x         

1.2.4.34 
Amortyzacja modernizowanych środków trwałych 

x           

1.2.4.35 
Aktualizacja lub zmiana danych o amortyzacji dla grupy środków trwałych 

x           

1.2.4.36 Opcje przesunięcia środków trwałych w sposób pełny lub częściowy, w bieżącym okresie lub  wstecz, 
przesunięcia masowe x           
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1.2.4.37 
Likwidacja środków trwałych wg kwoty lub jednostki, w pełni lub częściowo, w bieżącym okresie lub  wstecz, 
przywrócenie, zamiana startego na nowy 

  x         

1.2.4.38 
Definiowane przez użytkownika okresy amortyzacji 

x           

1.2.4.39 
Opcje amortyzacji: od początku roku, okres za okresem 

x           

1.2.4.40 
Metody amortyzacji oparte na regułach definiowanych przez użytkownika 

x           

1.2.4.41 
Metoda podatkowa i finansowa 

x           

1.2.4.42 
Metody amortyzacji łącznie z liniową, degresywną, progresywną, wyspecyfikowaną 

x           

1.2.4.43 
Dostęp do listy metod amortyzacji wg środka trwałego, typu, wydziału 

  x         

1.2.4.44 
Automatyczne obliczenie wysokości amortyzacji na końcu okresu 

x           

1.2.4.45 
Opcja przyspieszonej metody amortyzacyjnej do wyboru przez użytkownika 

x           

1.2.4.46 
Prognozy / plany amortyzacji na bieżący i przyszły rok 

x           

1.2.4.47 
Możliwość definiowania przez użytkownika tabel umorzeniowych dla różnych okresów rozliczeniowych (w 
zależności od grupy cyklu życia środka trwałego) 

  x         

1.2.4.48 
Symulowanie prognoz amortyzacji 

x           

1.2.4.49 
Raport o wynikach zmiany metody amortyzacji 

x           

1.2.4.50 
Nieograniczona liczba środków trwałych 

x           

1.2.4.51 
Obsługa przesunięć środków trwałych pomiędzy komórkami, jednostkami organizacyjnymi, MPK 

x           

1.2.4.52 
Wprowadzenie zużycia środków trwałych 

  x         
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1.2.4.53 
Automatyczna aktualizacja księgi głównej na koniec okresu 

x           

1.2.4.54 
Automatyczna aktualizacja księgi pomocniczej środków trwałych z rejestru zobowiązań 

x           

1.2.4.55 
Automatyczne sprawdzanie wpisów ręcznych w module środków trwałych z księgowaniami zobowiązań 

x           

1.2.4.56 
Automatyczna aktualizacja środków trwałych w oparciu o dowody wewnętrzne z przesunięć lub sprzedaży 

x           

1.2.4.57 
Przenoszenie transakcji środków trwałych do ksiąg podatkowych 

x           

1.2.4.58 
Utrzymywanie danych podatkowych wg środka trwałego 

x           

1.2.4.59 
Korekta rezerw na odpisy amortyzacyjne dla poprzednich lat podatkowych 

x           

1.2.4.60 
Wysokość podatku po odbiorze (OT) środka trwałego  

x           

1.2.4.61 
Skrócony rok podatkowy 

  x         

1.2.4.62 
Opcje odroczenia amortyzacji 

  x         

1.2.4.63 
Zgodność funkcjonalności podatkowych systemu z systemem podatkowym obowiązującym dla leasingu 

x           

1.2.4.64 

Zwiększenia wartości śr.trwałego x           

1.2.4.65 

Możliwość zawieszania okresowego amortyzacji zarówno bilansowej jak i podatkowej  x           

1.2.4.66 

Poprawianie dokumentów OT, LT MM i innych przed zaksięgowaniem x           

1.2.4.67 

Stan umorzeń i amortyzacji za okres z inform. z księgi pomocniczej x           

1.2.4.68 

Obsługa przeszacowywań śr.trwałych x           

1.2.4.69 

Osobne ewidencje bilansowe i podatkowe śr.trwałych x           
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1.2.4.70 

Podatek odroczony naliczanie i księgowanie oraz raporty x           

1.2.4.71 

Możliwość definiowania pozabilansowych śr. trwałych   x         

1.2.4.72 

Możliwość rejestrowania śr. trwałych znajdujących się poza terenem zakładu   x         

1.2.4.73 
Zgodność modułu śr. trwałych z założeniami MSR 16 i MSR 38 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych             

1.2.4.74 

Wspomaganie inwentaryzacji środków trwałych   x         

1.2.4.75 

Ustalanie rozbieżności między księgą główną a pomocniczą tzn. konta ewidencji   x         

1.2.5 Ewidencja i rozliczanie przychodów, kontrola i księgowanie wyciągów bankowych              

1.2.5.1 
Możliwość ręcznego wprowadzania faktur sprzedaży, KP i korekt na kontach księgi głównej 

x           

1.2.5.2 
Automatyczne księgowanie faktur sprzedaży i faktur korygujących z modułów wystawiających dokumenty 
sprzedaży, wg zdefiniowanych przez użytkownika scenariuszy księgowań 

x           

1.2.5.3 Księgowanie faktur korygujących jako korekt transakcji i salda dłużnika x           

1.2.5.4 
Księgowanie zbiorczych faktur sprzedaży, wpływów kasowych lub korekt transakcji 

x           

1.2.5.5 Obliczanie odsetek od przeterminowanych należności x           

1.2.5.6 
Wystawianie faktur częściowych sprzedaży, w zależności od zakończonego procentu realizacji umowy 

x           

1.2.5.7 Obsługa zaliczek x           

1.2.5.8 Obsługa przedpłat x      
1.2.5.9 

Automatyczne numerowanie klientów i zgodność z numeracją klientów definiowanych w modułach sprzedaży, 
w przypadku zakładania odbiorcy w księgowości 

x           

1.2.5.10 
Blokowanie możliwości wprowadzania podwójnych odbiorców 

x           

1.2.5.11 
Zachowywanie w systemie wszelkich danych historycznych odbiorców w przypadku zamiany danych odbiorcy 
(np.. Adres) w celu wydruków duplikatów faktur, potwierdzeń sald, itd.. 

  x         
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1.2.5.12 
Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z adresami - odbiorca, dostawa i płatnik 

x           

1.2.5.13 Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z osobami kontaktowymi - nazwiska, lokalizacje, tytuły, telefony, 
dane faksowe   x         

1.2.5.14 
Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z warunkami płatności 

  x         

1.2.5.15 
Przechowywanie podstawowych danych odbiorcy łącznie ze statusem - aktywny, nieaktywny, zablokowany 

x           

1.2.5.16 
Przechowywanie danych odbiorcy łącznie z dodatkowymi polami tekstowymi 

  x         

1.2.5.17 
Definiowanie przez użytkownika kodów przyczyn korekt 

x           

1.2.5.18 Możliwość przypisywania ID sprzedawców, przedstawicieli handlowych i pośredników do faktury (nagłówka) 
oraz pozycji faktury   x         

1.2.5.19 
Grupowanie faktur sprzedaży dla obliczania prowizji od sprzedaży 

  x         

1.2.5.20 
Automatyczne generowanie prowizji ze sprzedaży 

  x         

1.2.5.21 
Kody stawek podatkowych 

x           

1.2.5.22 

Lista faktur w dzienniku sprzedaży prezentująca wszystkie faktury zaksięgowane na kontach należności, 
umożliwiająca prezentowanie poszczególnych pozycji sortowanych wg numeru faktury lub numeru odbiorcy 

x           

1.2.5.23 
Badanie wieku należności wg przedziałów zdefiniowanych przez użytkownika 

x           

1.2.5.24 
Badanie wieku należności zgodnie z datą wystawienia faktury lub terminem wymaganej zapłaty 

x           

1.2.5.25 
Badanie wieku należności dla jednej pozycji na fakturze na klienta 

  x         

1.2.5.26 

Drukowanie faktur wstępnych, które są zachowane w historii, ale nie są zaksięgowane w księdze głównej. W 
niektórych przypadkach te faktury mogą stać się rzeczywistymi i być zaksięgowane w księdze głównej 

  x         
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1.2.5.27 
Automatyczne księgowanie wpływów kasowych  w księdze głównej wg jednostki organizacyjnej  

x           

1.2.5.28 Automatyczne księgowanie zapisów w księdze głównej, tj. sprzedaży, należności, zapasów magazynowych i 
kosztów własnych sprzedaży x           

1.2.5.29 
Automatyczne tworzenie zapisów w księdze głównej dla rabatów 

x           

1.2.5.30 
Automatyczne tworzenie zapisów w księdze głównej dla transakcji klientów jednorazowych/gotówkowych  

x           

1.2.5.31 
Automatyczne tworzenie zapisów w księdze głównej różnic kursowych (zysk/strata na koniec roku) 

x           

1.2.5.32 
Grupowanie zapisów dotyczących  faktury w poleceniu księgowania 

x           

1.2.5.33 
Grupowanie zapisów wg wpływu gotówki / KP 

x           

1.2.5.34 
Grupowanie zapisów dotyczących   faktury korygującej w poleceniu księgowania 

x           

1.2.5.35 
Grupowanie zapisów dotyczących  faktury  wg typu środka transportu 

x           

1.2.5.36 
Grupowanie zapisów dotyczących  faktury wg typu kodu podatku należnego 

x           

1.2.5.37 Tworzenie pojedynczego księgowania w dzienniku, obejmującego operacje wg poszczególnej pozycji na 
fakturze sprzedaży   x         

1.2.5.38 
Obsługa wyciągów bankowych w PLN i walucie obcej poprzez interfejs do wskazanego systemu bankowego 

x     
Należy podać konkretne 
systemy bankowe     

1.2.5.39 
Wstępne księgowanie faktur sprzedaży i faktur korygujących na kontach księgi głównej (bufor przed 
ostatecznym zaksięgowaniem) i możliwość edytowania 

x           

1.2.5.40 
Ostateczne księgowanie faktur sprzedaży i faktur korygujących na kontach księgi głównej, w trybie zbiorczym 
(wg dziennika sprzedaży), lub pojedynczego wpisu, lub wg daty 

x           

1.2.5.41 Generowanie próbnego bilansu i rachunku zysków i strat na bazie wstępnie zaksięgowanych dokumentów 
przychodowych x           

1.2.6 Kontrola i windykacja należności             

1.2.6.1 
Definiowanie i drukowanie monitów w różnej kolejności do zastosowania u różnych klientów 

x           
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1.2.6.2 Drukowanie monitów z możliwością stosowania w kolejności wg treści monitu, każdy drukowany w kolejnych 
miesiącach/ okresach x           

1.2.6.3 
Wprowadzanie dodatkowego tekstu na ekranie zawierającym dane o limicie kredytowym klienta 

  x         

1.2.6.4 

Wprowadzanie informacji o wykorzystywaniu limitu kredytowego klienta na ekranie zawierającym dane o 
limicie kredytowym klienta (informacje wykorzystywane przez system realizacji zamówień sprzedaży) 

  x         

1.2.6.5 
Wprowadzanie informacji o wykorzystywaniu limitu kredytowego dla każdego zamówienia sprzedaży na 
ekranie zawierającym dane o limicie kredytowym klienta (informacje wykorzystywane przez system realizacji 
zamówień sprzedaży) 

  x         

1.2.6.6 
Definiowanie ekranu/ pól do wprowadzania informacji o limicie kredytowym, umożliwiającym wprowadzanie i 
obsługę limitu kredytowego wg wskaźnika wykorzystania 

  x         

1.2.6.7 Dostęp do ekranu danych o kliencie, który prezentuje historyczne i statystyczne dane o realizacji transakcji z 
wybranym odbiorcą   x         

1.2.6.8 Dostęp do ekranu danych o kliencie, który prezentuje historię kontaktów telefonicznych z tytułu windykacji i 
osób kontaktowych   x         

1.2.6.9 Dostęp do ekranu danych o kliencie, który prezentuje historię kontaktów telefonicznych z uwagi na 
windykację, wg dat i rodzaj kontaktów   x         

1.2.6.10 
Dostęp do ekranu danych o kliencie, który prezentuje historię kontaktów telefonicznych z tyt. windykacji, i 
umożliwia przypomnienie o konieczności wykonania telefonu (harmonogramowanie kontaktów telefonicznych i 
przypomnień dla operatora) 

  x         

1.2.6.11 
Automatyczne kalkulowanie i przypisywanie klasyfikacji ryzyka do każdego odbiorcy z wykorzystaniem zasad 
określonych w systemie należności 

  x         

1.2.6.12 
Obsługa limitów kredytowych i jego uwzględnianie przez system realizacji zamówień sprzedaży warunków 
kredytowych i limitów kredytowych 

x           

1.2.6.13 
Obsługa limitów kredytowych i jego uwzględnianie przez system realizacji zamówień sprzedaży wraz z 
rejestrowanymi wpływami gotówki  

x           



  Moduł MB DM NW Komentarz Potwierdzenie 
spełnienia 
wymagania 

Ewentualnie 
opis 

uzupełniający 

1.2.6.14 
Obsługa limitów kredytowych i jego uwzględnianie przez system realizacji zamówień sprzedaży wraz z 
rejestrowanymi zaliczkami / przedpłatami 

x           

1.2.6.15 Centralna kontrola limitów kredytowych przy wykorzystaniu parametrów umieszczanych i zachowywanych w 
danych odbiorcy x           

1.2.6.16 
Dostęp do raportu o wstrzymanych zamówieniach sprzedaży z uwagi na przekroczenie limitu kredytowego 

x           

1.2.6.17 Drukowanie/ wysyłka monitu zgodnie z informacją w  danych każdego klienta wskazującego, który z serii 
monitów był ostatnio wysłany   x         

1.2.6.18 Drukowanie/wysyłka monitu zgodnie z informacją w danych każdego klienta wskazującego, który z serii 
monitów klient powinien otrzymać   x         

1.2.6.19 
Drukowanie raportu zestawienia typów monitów wysyłanych do klientów  

x           

1.2.6.20 Dostęp do raportu o kontaktach telefonicznych do wykonania, wg windykatora, na podstawie historii kontaktów 
telefonicznych  x           

1.2.6.21 Dostęp do raportu o kontaktach telefonicznych do wykonania, wg windykatora, na podstawie wieku należności 
wybranego odbiorcy x           

1.2.6.22 
Obsługa potwierdzeń sald należności (definiowanie/ kalkulowanie wraz z odsetkami) 

x           

1.2.6.23 
Interfejs  realizacji zamówień sprzedaży i dostaw towarów: podczas rejestrowania nowego zamówienia 
następuje jego blokowanie z uwagi na przekroczenie limitu kredytowego i odblokowanie w przypadkach 
odbioru gotówki przy dostawie i przedpłat/ zaliczek 

  x         

1.2.6.24 
Interfejs realizacji zamówień sprzedaży i dostaw towarów: podczas rejestrowania nowego zamówienia 
następuje jego blokowanie z uwagi na przekroczenie limitu kredytowego   

  x         

1.2.6.25 
Interfejs systemu realizacji zamówień sprzedaży i dostaw towarów: podczas rejestrowania nowego 
zamówienia następuje jego blokowanie  w przypadku, gdy przeterminowane płatności przekroczyły ustaloną 
liczbę dni 

  x         

1.2.6.26 
Interfejs systemu realizacji zamówień sprzedaży i dostaw towarów: podczas rejestrowania nowego 
zamówienia następuje jego blokowanie w przypadku, gdy nastąpiło przekroczenie limitu kredytowego odbiorcy 
na zamówieniu sprzedaży 

  x         
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1.2.6.27 
Interfejs  systemu realizacji zamówień sprzedaży i dostaw towarów: podczas rejestrowania nowego 
zamówienia następuje jego blokowanie w przypadku, gdy klient przekroczył limit kredytowy 

  x         

1.2.6.28 
Deaktywowanie klienta z jednoczesnym przechowywaniem historii transakcji z nim związanych 

  x         

1.2.7 Ewidencja TKW (składników kosztów wg TKW)             

1.2.7.1 

Dostęp do danych o planowanym i rzeczywistym koszcie godziny technologicznej i roboczej każdego 
stanowiska roboczego następnie grupy stanowisk (centrum technologicznego) oraz wydziału produkcyjnego w 
podziale na roboczo-godziny i maszyno-godziny 

x 

  

        

1.2.7.2 

Możliwość ewidencji i alokacji kosztów na klienta (odbiorcę) – np. koszty zakupu, różnice kursowe itd. System 
umożliwia zbieranie wszystkich przychodów i kosztów alokowanych na klienta, a dalej umożliwienie oceny 
rentowności klienta (odbiorcy) 

x 

  

        

1.2.7.3 

Możliwość ewidencji i alokacji kosztów na jednostkę organizacyjną / komórkę organizacyjną – np. koszty 
zakupu, różnice kursowe itd. System umożliwia zbieranie wszystkich przychodów i kosztów alokowanych na 
jednostkę / komórkę organizacyjną, a dalej umożliwienia ocenę rentowności jednostki / komórki organizacyjnej 
(wsparcie realizacji rachunku centrów odpowiedzialności) 

x 

  

        

1.2.7.4 

Możliwość ewidencji i alokacji kosztów na wyrób gotowy – np. koszty zakupu, różnice kursowe, koszty 
wydziałowe, itd. System umożliwia zbieranie wszystkich przychodów i kosztów alokowanych na wyrób gotowy, 
a dalej umożliwienia ocenę rentowności wyrobu gotowego 

x 

  

        

1.2.7.5 
Możliwość otrzymania rzeczywistych i planowanych kosztów produkcji, w strukturze zgodnej z przygotowaną 
kalkulacją planowaną 

x 
  

        

1.2.7.6 
Możliwość ewidencjonowania kosztów surowców i materiałów do produkcji wg rzeczywistej ceny zakupu 
(FIFO), która potem jest ewidencjonowana na wyrób gotowy  

x 

  

        

1.2.7.7 Możliwość ewidencjonowania kosztów sprzedaży wyrobów gotowych wg stałej ceny ewidencyjnej (SCE) 
x 

  
        

1.2.7.8 
Grupowanie kosztów jednostkowych i kumulowanie kosztów całkowitych dla każdego składnika w strukturze 
wyrobu i dla każdej operacji technologicznej 

x 
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1.2.7.9 
Możliwość alokacji kosztów materiałowych, dotyczących surowców i materiałów na wyrób gotowy wg 
oryginalnej ceny zakupu 

x 
  

        

1.2.7.10 
Odchylenia zużycia surowca i materiału (rzeczywiste zużycie vs planowane z BOM) według zlecenia, operacji, 
partii, centrum roboczego i produktu 

x 

  

        

1.2.7.11 Możliwość przeszacowania zapasów magazynowych surowców i materiałów z dokładnością do indeksu 
x 

  
        

1.2.7.12 

Możliwość podziału masy odchyleń powstałej na produkcji okresu na: (1) produkcję sprzedaną, (2) produkcję 
na magazyn z zachowaniem pełnej i szczegółowej informacji nt struktury odchylenia. Bez tej informacji będzie 
niemożliwe uzyskanie jednostkowego rzeczywistego kosztu wytworzenia produkcji sprzedanej. 

x 

  

        

1.2.7.13 Możliwość gromadzenia kosztów na jednostkę produkcji  
x 

  
        

1.2.7.14 Możliwość ewidencji na poszczególne wyroby gotowe kosztów wynagrodzeń wydziałów pomocniczych 
x 

  
        

1.2.7.15 Obsługa alokowania kosztów TKW na wyroby gotowe 
x 

  
        

1.2.7.16 
Ewidencja kosztów surowca, tj. wydań surowca do produkcji (rozliczenie wsteczne wg BOM - backflashing) na 
wyrób gotowy 

x 
  

        

1.2.7.17 
Ewidencja kosztów materiałów bezpośrednich, tj. wydań materiałów do produkcji (rozliczanie wsteczne na 
bazie BOM) wg metody FIFO (rzeczywistej ceny zakupu) na wyrób gotowy 

x 

  

        

1.2.7.18 
Ewidencja kosztów centrów roboczych, w tym rejestracja amortyzacji i kosztów zakupów obcych w 
wykorzystaniem rozdzielników kosztów (kluczy podziałowych)  

x 

  

        

1.2.7.19 Ewidencja pozostałych kosztów bezpośrednich, w tym księgowanie faktur obcych na wyroby gotowe z MPK 
x 

  
        

1.2.7.20 
Ewidencja kosztów wynagrodzeń bezpośrednich, w tym przeksięgowanie na wyroby gotowe wg rozdzielnika 
(klucza podziałowego) 

x 

  

        

1.2.7.21 
Ewidencjonowanie kosztów z wykorzystaniem wielu obiektów księgowych, np.. zbieracze kosztów, MPK, 
nosniki kosztów, projekty inwestycyjne, itd.. 

x 

  

        

1.2.8 Rozliczenie kosztów             
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1.2.8.1 Definiowanie rozdzielników kosztów (kluczy podziałowych kosztów) x           

1.2.8.2 
Definiowanie scenariuszy / algorytmów rozliczania i księgowania kosztów na wyroby gotowe, klientów 
(odbiorców) i jednostki / komórki organizacyjne 

x           

1.2.8.3 
Przyłączanie scenariuszy/kluczy podziałowych kosztów do operacji (ewidencji) 

x           

1.2.8.4 
Narzuty na wyrób gotowy i grupy wyrobów: stałe kwoty, procent kosztów ogółem, procent kosztów pośrednich, 
procentu wybranych pozycji kosztów ogółem/ kosztów pośrednich  

x           

1.2.8.5 
Przeksięgowywanie kosztów pomiędzy kosztami rodzajowymi a kalkulacyjnymi 

x           

1.2.8.6 
Przeksięgowywanie kosztów pomiędzy kosztami kalkulacyjnymi (pomiedzy MPK) 

x           

1.2.8.7 
Symulowanie alokacji kosztów na wyroby gotowe, odbiorców/jednostki/komórki organizacyjne 

x           

1.2.8.8 Definiowanie przez użytkownika kategorii kosztów x           

1.2.8.9 Alokacja kosztów na poziomie stanowisk kosztowych/ centrów kosztów/zysków, osób odpowiedzialnych i 
innych x           

1.2.8.10 Alokowanie kosztów do innych obiektów zdefiniowanych przez użytkownika, np.. Projekty inwestycyjne, 
kampanie marketingowe, itd.. x           

1.2.8.11 
Alokacja kosztów wg kluczy statystycznych ( ilości, kwot i procentów) 

x           

1.2.8.12 
Alokacja kategorii kosztów z jednego kodu kategorii do innego (zmiana kategorii kosztu pociaga zmianę 
alokowania kosztów na wybrane obiekty) 

x           

1.2.8.13 Informacja wynikowa i źródłowa wg klucza podziałowego (dostęp do informacji o całkowitym alokowaniu 
kosztów) x           

1.2.8.14 
Księgowanie wyniku alokacji kosztów w księdze głównej 

x           

1.2.8.15 
Możliwość wglądu w pełną ścieżkę księgowania z alokacją kosztów 

x           

1.2.8.16 
Sekwencyjna alokacja kosztów 

x           
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1.2.8.17 
Możliwość alokacji kosztów przy wykorzystaniu bieżących danych, danych budżetowych, danych 
historycznych i historycznych danych budżetowych 

x           

1.2.8.18 Zdefiniowane współczynniki alokacji / klucze podzialowe przechowywane do powtórnego wykorzystania w 
przyszłości x           

1.2.8.19 
Możliwość powtórnej alokacji kosztów 

x           

1.2.8.20 
Historia alokacji kosztów dla celów raportowania porównawczego 

x           

1.2.8.21 
Możliwość liczenia wydajności (relacja godzin technologicznych do roboczych) na wydziale/stanowisku 
roboczym/pracowniku x           

1.2.8.22 

Możliwość liczenia wydajności (relacja godzin technologicznych do roboczych) na półprodukcie/produkcie x           

1.2.8.23 

Mozliwość wyceny każdego z półproduktów wg pełnego kosztu technicznego wytworzenia w układzie 
zgodnym z kalkulacją planowaną aby można było oprowadzić pełną i szczegółową analizę odchyleń x           

1.2.8.24 

Mozliwość wyceny każdej operacji wg pełnego kosztu technicznego wytworzenia w układzie zgodnym z 
kalkulacją planowaną aby można było oprowadzić pełną i szczegółową analizę odchyleń x           

1.2.8.25 

Przypisywanie odchyleń od SCE wg rozdzielników kosztów (kluczy podziałowych) na klienta (odbiorca), wyrób 
gotowy i jednostkę / komórkę organizacyjną x           

1.2.8.26 
Ewidencja i rozliczenie kosztów pozostałych pośrednich na MPK i wyrób gotowy 

x           

1.3 Sprawozdawczość i raportowanie             

1.3.1 Zamknięcie miesięcznego i rocznego okresu obrachunkowego, sprawozdawczość i raportowanie             

1.3.1.1 Raportowanie wg zadanej daty x           

1.3.1.2 Raport analizy konta wg zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów x           

1.3.1.3 Raport podziału kosztów na/ z kont księgowych x           

1.3.1.4 
Raport kontrolny powiązań kont księgowych ze stanowiskami kosztów MPK 

x           

1.3.1.5 Export raportów do arkusza MS Excel x           
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1.3.1.6 Raport wartości ogółem wg grupy kont, kont syntetycznych i analitycznych wyspecyfikowanych przez 
użytkownika x           

1.3.1.7 Możliwość raportowania z wykorzystaniem prezentacji graficznych   x         

1.3.1.8 
Możliwość prezentacji danych komórki organizacyjnej (MPK) od szczegółu do ogółu   

x           

1.3.1.9 Ustalanie harmonogramu sporządzania/drukowania dowolnego raportu, w taki sposób, aby następowało to w 
dowolnym czasie i dniu tygodnia   x         

1.3.1.10 
Definiowanie kont sum częściowych, które mogą być puste, a wykorzystywane do formatowania raportu 

  x         

1.3.1.11 Definiowanie kont sum częściowych, zawierających odpowiednie opisy, a wykorzystywanych do formatowania 
raportu   x         

1.3.1.12 
Automatyczne drukowanie numeru strony, daty i czasu oraz podsumowania na każdej stronie raportu 

x           

1.3.1.13 
Raport wg numeru dowodu wewnętrznego oraz numeru wpisu dowodu wewnętrznego 

  x         

1.3.1.14 
Raport z wprowadzonych dowodów wewnętrznych wg daty 

x           

1.3.1.15 
Raport z wprowadzonych dowodów wewnętrznych wg opisu 

x           

1.3.1.16 
Zestawienie kont księgowych w księdze głównej 

x           

1.3.1.17 
Raport kwotowy z umorzeń środków trwałych, zwiększenia/zmniejszenia wartości środków trwałych 

x           

1.3.1.18 
Wydruk rejestrów VAT 

x           

1.3.1.19 
Sporządzanie deklaracji podatkowych 

x           

1.3.1.20 
Sporządzanie sprawozdań GUS 

x           

1.3.1.21 
Raportowanie o środkach trwałych: sprzedaż, przesunięcia i przywrócenia, modernizacje, cena zakupu, cena 
nabycia,  lista środków trwałych, zapasy 

x           

1.3.1.22 

Raport z transakcji wraz z bilansem próbnym  x           
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1.3.1.23 

Bilans próbny x           

1.3.1.24 

Możliwość zdefiniowania raportu z bilansem i rachunkiem zysków i strat x           

1.3.1.25 

Możliwość zdefiniowania raportu porównawczego z przychodów x           

1.3.1.26 

Możliwość zdefiniowania bilansu porównawczego x           

1.3.1.27 

Możliwość zdefiniowania raportu z księgi głównej na poziomie szczegółowym i ogólnym x           

1.3.1.28 

Możliwość zdefiniowania bilansu próbnego na poziomie szczegółowym i zbiorczym x           

1.3.1.29 

Możliwość tworzenia bilansów próbnych zawierających transakcje z wielu okresów obrachunkowych   x         

1.3.1.30 

Możliwość wyboru przez użytkownika nietypowych raportów   x         

1.3.1.31 

Możliwość wyboru dowolnego formatu sprawozdań finansowych x           

1.3.1.32 

Zestawienie obrotów i sald kont księgowych x           

1.3.1.33 

Rachunek przepływów pienięznych x           

1.3.1.34 

Sprawozdanie kwartalne F01 x           

1.3.1.35 

Rozliczenie podatku o nieruchomości i gruntów   x         

1.3.1.36 

Rozliczenie podatku VAT x           

1.3.1.37 

Ustalenie wysokości przychodów podatkowych x           

1.3.1.38 

Ustalenie wysokości kosztów podatkowych x           

1.3.1.39 

Ustalenie podstawy opodatkowania i obliczenie należnego VAT x           
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1.3.1.40 

Księgowanie podatku dochodowego x           

1.3.1.41 

Raportowanie o wstrzymanych płatnościach   x         

1.3.1.42 
Szczegółowe raportowanie o kosztach delegacji pracownika łącznie z kosztami posiłków i podróży 
służbowych   x         

1.3.1.43 

Szczegółowe raportowanie o kosztach delegacji pracownika narastająco miesięcznie lub narastająco rocznie   x         

1.3.1.44 

Raport zbiorczy kosztów wg kategorii x           

1.3.1.45 

Raport zbiorczy kosztów  wg centrum kosztów lub oddziału x           

1.3.1.46 

Raportowanie o zaliczkach na podróże służbowe   x         

1.3.1.47 

Raportowanie o harmonogramie stałych płatności   x         

1.3.1.48 

Rejestr salda rachunku bankowego x           

1.3.1.49 

Sporządzanie analizy salda kredytowego dostawcy   x         

1.3.1.50 

Próbny raport analizy wieku zobowiązań   x         

1.3.1.51 

Raport o zapotrzebowaniu na środki pieniężne   x         

1.3.1.52 

Wydruk raportów w walucie podstawowej lub walucie obcej (walucie transakcji) x           

1.3.1.53 

Możliwość tworzenia dowolnych raportów ad hoc (np.: raport o historii płatności dostawcy)   x         

1.3.1.54 

Bilans wieku zobowiązań i historii płatności dostawcy/ narastająco x           

1.3.1.55 

Zestawienie zobowiązań wobec pracowników - syntetyka   x         

1.3.1.56 
Wiekowanie zapasów z uwzględnieniem FIFO czyli w odniesieniu do poszczególnych dostaw a nawet 
konkretnych elementów   x         
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1.3.1.57 

Odpisy aktualizujące  materiały  tworzenie/rozwiązanie; pełna informacja o przecenionych zapasach w 
systemie; wsparcie przez system w kwestii tworzenia oraz rozwiązywania odpisów   x         

1.3.1.58 

Raport z inwentaryzacji magazynów   x         

1.3.1.59 

Raport o inwentaryzacji produkcji w toku   x         

2.  Kadry i płace             

2.1 Stałe dane i struktura organizacyjna             

2.1.1 Tworzenie struktury organizacyjnej i stałych danych             

2.1.1.1 Definiowanie jednostek organizacyjnych x           

2.1.1.2 Tworzenie struktur organizacyjnych x           

2.1.1.3 

Opcje tworzenia struktury hierarchicznej lub macierzowej (np.. procesowej)   x         

2.1.1.4 

Tworzenie zespołów, grup roboczych dla realizacji wspólnych zadań (role) x           

2.1.1.5 Przechowywanie historii zmian struktur organizacyjnych x           

2.1.1.6 Możliwość tworzenia modeli struktury organizacyjnej i wersjowanie   x         

2.1.1.7 Porównywanie modeli struktury organizacyjnej i analiza "co-jeśli"   x         

2.1.1.8 

Tworzenie i klasyfikowanie stanowisk pracy w strukturze organizacyjnej x           

2.1.1.9 

Możliwość dostępu do struktury organizacyjnej dla osób, które nie są użytkownikami systemu   x         

2.1.1.10 

Dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej metodą "przeciągnij i puść" z automatyczną aktualizacją 
podstawowych danych pracowników x           

2.1.1.11 

Import i eksport struktury organizacyjnej do HTML, XLS x           

2.1.1.12 

Szybkie przechodzenie ze struktury organizacyjnej do zakresów odpowiedzialności i innej dokumentacji 
organizacyjnej przypisanej do stanowiska x           

2.1.1.13 

Dynamiczne tworzenie struktury organizacyjnej x           
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2.1.1.14 

Centralna baza danych pracowników, stażystów, praktykantów, kandydatów x           

2.1.1.15 

Przypisanie pracowników do komórek organizacyjnych x           

2.1.1.16 

Rejestracja doświadczenia zawodowego i umiejętności pracownika (umiejętności twarde i miękkie) x           

2.1.1.17 

Rejestracja wykształcenia x           

2.1.1.18 

Rejestracja danych o stażu pracy, imię/nazwisko, ilość lat pracy ogółem x           

2.1.1.19 

Rejestrowanie informacji o członkach rodziny x           

2.1.1.20 

Rejestrowanie danych teleadresowych i konta bankowego x           

2.1.1.21 

Informacja o osobach powiadamianych w przypadku zaistnienia nagłego wypadku x           

2.1.1.22 

Tworzenie stanowiska pracy (kod i nazwa) x           

2.1.1.23 
Przypisanie stanowiska do jednostki organizacji, miejsca pracy (lokalizacja), zawodu, zmiany i dni/godzin 
pracy (kalendarza) x           

2.1.1.24 

Wskaźnik wymiaru zatrudnienia dla danego stanowiska x           

2.1.1.25 

Ustawowe godziny pracy dla danego stanowiska, z uwzglednieniem świat i dni ustawowo wolnych od pracy x           

2.1.1.26 

Rejestrowanie umiejętności twardych i miekkich wymaganych na danym stanowisku pracy x           

2.1.1.27 

Możliwość zamieszczenia szczegółowego opisu stanowiska pracy (karta stanowiskowa, zakres 
odpowiedzialności) i tworzenia karty stanowiskowej z systemu x           

2.1.1.28 

Możliwość przypisania wielu stanowisk do pracownika x           

2.1.1.29 

Możliwość zdefiniowania różnych szczebli służbowych dla pracownika   x         

2.1.1.30 

Definiowanie struktury szczebli służbowych x           
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2.1.1.31 

Przypisywanie pracowników do jednej lub kilku zawodów i szczebli służbowych x           

2.1.1.32 

Powiązanie wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń pracowniczych ze szczeblami służbowymi x           

2.1.1.33 

Definiowanie podstawowej siatki wynagrodzeń x           

2.1.1.34 

Siatka wynagrodzeń z wynagrodzeniem minimalnym, średnim i maksymalnym x           

2.1.1.35 

Możliwość importu z systemów zewnętrznych danych o wynagrodzeniach x           

2.1.1.36 

Siatka płac z uwzględnidniem wyjątków w płacach opartych na definiowanych regułach x           

2.1.1.37 

Definiowanie celów / miar realizacji zadań w czasie do stanowiska pracy   x         

2.1.1.38 

Definiowanie celów / miar realizacji zadań w czasie do pracownika   x         

2.1.1.39 

Przypisywanie celów/miar do realizacji na stanowisku pracy   x         

2.1.1.40 

Przypisywanie celów/miar do realizacji do pracownika   x         

2.1.1.41 

Tworzenie ścieżek rozwoju kariery   x         

2.1.1.42 

Przypisywanie ścieżek rozwoju kariery do stanowisk pracy   x         

2.1.1.43 

Tworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju kariery i przypisywanie do pracownika   x         

2.1.1.44 

Łączenie scieżek rozwoju kariery z wykształceniem, zawodem, szkoleniami, umiejętnościami, siatką płac i 
dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi i czasem   x         

2.1.1.45 

Dostęp pracowników do ścieżek rozwoju kariery   x         

2.1.1.46 

Narzędzie do tworzenia nowych/aktualizacji prekonfigurowanych wzorów dokumentacji pracowniczej x           
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2.1.1.47 

Repozytorium dokumentacji zarządzania personelem, z opcjami wyszukiwania wg słów kluczowych, wersji, 
daty utworzenia, autora, stanowiska pracy, jednostki organizacyjnej x           

2.1.1.48 

Przypisywanie wzorów dokumentacji zarządzania personelem do stanowiska pracy x           

2.1.1.49 
Tworzenie arkuszy ocen pracowników dla stanowiska pracy / pracownika i możliwość wydruku arkusza z 
systemu x           

2.1.1.50 

Definiowanie karty pracy pracownika w połaczeniu z RCP x     

w połączeniu z modułem 
prowadzonym przez 
mistrzów     

2.1.1.51 

Określanie profilu kompetencji zasobów ludzkich z podziałem na wydziały i stanowiska   x         

2.1.1.52 

Stosunek do służby wojskowej   x         

2.1.1.53 

Zdefinoiwanie sposobów opodatkowania pracownika x           

2.1.1.54 

Wybór klasyfikacji stanowiskowej (robotnicze/nierobotnicze) x           

2.1.1.55 

Rejestrowanie kont bankowych na pracownika x           

2.1.1.56 

Stopnie niepełnosprawności x           

2.1.1.57 

Stopnie niezdolnosci do pracy x           

2.1.1.58 

Klasyfikacje statystyczne x           

2.1.1.59 

Czynniki niebezpieczne i szkodliwe x           

2.1.1.60 

Kody tytułów ubezpieczenia x           

2.1.1.61 

Oddziały NFZ x           

2.1.1.62 

Słownik wykształceń definiowany przez użytkownika x           

2.1.1.63 

Słownik zawodów definiowany przez użytkownika x           
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2.1.1.64 

Słownik urzędów skarbowych x           

2.1.1.65 

Słownik banków, w tym integracja systemu z systemami bankowymi używanymi w przedsiębiorstwie x           

2.1.1.66 

Slownik jednostek organizacyjnych ZUS x           

2.1.1.67 

Kodowanie absencji pracowników definiowane przez użytkownika x           

2.1.1.68 

Definiowanie kalendarzy czasów pracy x           

2.1.1.69 

Kodowanie składników płacowych definiowanych przez użytkownika x           

2.1.1.70 

Określanie indywidualnych celów/miar pracownika   x         

2.1.1.71 

Planowanie zadań i ocena ich realizacji na pracownika/stanowisko/grupę pracowników   x         

2.1.1.72 

Powiązanie strategicznych celów organizacji z pojedynczymi zadaniami wykonywanymi przez pracowników   x         

2.1.1.73 

Definiowany przez użytkownika przepływ zadań - workflow   x         

2.1.1.74 

Workflow umożliwia przejście z diagramu workflow do sesji systemu   x         

2.1.1.75 

Workflow umożliwia wysyłanie komunikatów do użytkowników zdefiniowanych przez użytkownika   x         

2.1.1.76 

Możliwość definiowania przez użytkownika obiegu dokumentów opartego na workflow (np.. Elektroniczny 
wniosek o zmianę stawki zaszeregowania wynikający ze zmiany warunków umowy   x         

2.1.1.77 

Możliwość zdefiniowania przez użytkownika powiadomień (email) w oparciu o zdarzenia w workflow, np.. W 
zakresie badań i szkoleń okresowych, chorujących powyżej 30 dni, zmian wymiaru urlopu x           

2.1.1.78 

Definiowanie składników majątku trwałego w użytkowaniu pracownika (przypisywania MT do pracownika) x           

2.2 Zarządzanie personelem i ewidencja zdarzeń             

2.2.1 Planowanie zatrudnienia             
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2.2.1.1 

Możliwość wprowadzania do systemu planu zatrudnienia wg struktury organizacyjnej w zdefiniowanym przez 
użytkownika przedziale czasowym   x         

2.2.1.2 

Definiowanie ścieżek obiegu pracy celem opracowania planu zatrudnienia (workflow)   x         

2.2.1.3 

Przyłączanie plików w różnych formatach do obiektów (działań) w workflow   x         

2.2.1.4 
Przechowywanie wersji planów zatrudnienia z możliwością wyszukiwania wg dat, autora, wersji, słów 
kluczowych   x         

2.2.2 Rekrutacja pracownika oraz obsługa stażu i praktyk             

2.2.2.1 

Weryfikacja potrzeb zatrudnienia pracownika, stażysty, praktykanta z planem zatrudnienia   x         

2.2.2.2 

Zgloszenie zapotrzebowania na rekrutację pracownika, stażysty, praktykanta do działu kadrowego (workflow). 
Zapotrzebowanie musi obejmować wymagania wobec wykształcenia, zawodu, czasu rozpoczęcia, 
umiejętności miękkich i twardych x           

2.2.2.3 

Obsługa procesu akceptacji zapotrzebowania na rekrutację pracownika, stażysty, praktykanta (workflow) x           

2.2.2.4 

Możliwość kontrolowania procesu rekrutacji, np. status rekrutacji, koszty, liczba podań, liczba rozmów 
kwalifikacyjnych na stanowisko pracy x           

2.2.2.5 

Wyszukiwanie kandydatów, stażystów, praktykantów i pracowników w oparciu o zawód, wykształcenie, 
umiejętności twarde i miękkie wymagane na danym stanowisku x           

2.2.2.6 
Tworzenie zestawień obejmujacych wymagania przedsiębiorstwa i dane o kandydatach starających się o 
dane stanowisko x           

2.2.2.7 

Rejestrowanie podań o pracę i przypisywanie kryteriów: wykształcenie, zawód, staż pracy, umiejętnosci 
twarde i miękkie, płeć, miejsce zamieszkania x           

2.2.2.8 

Analiza podań o pracę według danych osobowych, umiejętności, wykształcenia, szkoleń i wyników testów, 
rodzaju zatrudnienia (pracownik, stazysta, praktykant) x           

2.2.2.9 Obieg podań o pracę według zdefiniowanej ścieżki (workflow) x           

2.2.2.10 

Ustalanie harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych i powiadamianie kandydatów o terminach x           
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2.2.2.11 

Rejestrowanie i analiza wyników rozmów kwalifikacyjnych x           

2.2.2.12 

Dostęp do edytora tekstów w celu opracowania własnych dokumentów rekrutacyjnych x           

2.2.2.13 

Monitorowanie statusu i informacji o rekrutacji pracowników i kosztów z nim związanych x           

2.2.2.14 

Statystyka związana z rotacją pracowników wg stanowiska pracy x           

2.2.2.15 

Ocena efektywności rekrutacji x           

2.2.2.16 

Możliwość skanowania i wyszukiwania życiorysów wg wykształcenia, zawodu, płci, stażu pracy, miejsca 
zamieszkania, umiejętności miękkich i twardych x           

2.2.2.17 

Import do systemu życiorysów z Internetu lub e-maila x           

2.2.2.18 

Rejestrowanie danych teleadresowych, wykształcenia, płci, stażu pracy, zawodu, siatki płac, umiejętnosci 
miękkich i twardych, kalendarza do pracownika, stazysty, praktykanta x           

2.2.2.19 

Wystawienie karty szkolenia wstępnego, umowy, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z przyjeciem 
i zakończeniem pracy pracownika, stażysty, praktykanta x           

2.2.2.20 

Rejestrowanie karty identyfikacji czasu pracy (RCP) x           

2.2.2.21 

Rejestrowanie odbytych szkoleń i wyników x           

2.2.2.22 

Rejestrowanie przyczyn odrzucenia podań o pracę, staż, praktykę x           

2.2.2.23 

Rejestrowanie umowy o pracę x           

2.2.3 Zatrudnienie pracownika             

2.2.3.1 
Wprowadzenie danych pracownika do systemu na podstawie dowodu osobistego, zaświadczenia lekarskiego, 
świadectw x           

2.2.3.2 Wystawienie skierowania na badanie lekarskie z systemu x           

2.2.3.3 
Wprowadzenie danych pracownika do systemu na podstawie dowodu osobistego, zaświadczenia lekarskiego, 
świadectw x           
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2.2.3.4 

Wystawienie oświadczeń do podpisania przez pracownika i ich rejestracja w systemie x           

2.2.3.5 Wystawienie umowy o pracę i rejestracja umowy w systemie x           

2.2.3.6 Przypisanie harmonogramu pracy do pracownika x           

2.2.3.7 Wystawienie karty szkolenia wstępnego x           

2.2.3.8 Rejestrowanie ukończenia i wyników szkoleń x           

2.2.3.9 

Wystawienie i rejestracja umowy na korzystanie z samochodu służbowego x           

2.2.3.10 

Wystawienie i rejestracja oświadczeń na potrącenie z wynagrodzenia x           

2.2.3.11 

Wystawienie zgłoszenia do ZUS x           

2.2.3.12 

Rejestracja danych wymaganych do kalkulacji wynagrodzenia, przypisanie do siatki płac x           

2.2.4 Okresowa ocena i szkolenia pracowników             

2.2.4.1 

Wystawienie arkusza oceny pracownika z systemu i rejestracja wyniku oceny okresowej wraz z załączeniem 
arkusza podpisanego przez pracownika x           

2.2.4.2 Planowanie i rejestrowanie okresowych ocen pracowników x           

2.2.4.3 Informacja o okresowej ocenie i poziomie zarobków pracownika x           

2.2.4.4 Rejestracja rocznego planu szkoleń x           

2.2.4.5 

Możliwość weryfikacji potrzeb szkoleniowych z rocznym planem szkoleń x           

2.2.4.6 
Identyfikowanie szkoleń i innych form rozwoju pracowników podczas oceny okresowej i wprowadzanie do 
systemu x           

2.2.4.7 

Rejestrowanie ofert szkoleniowych w systemie (przedmiot, cena, lokalizacja, wymagania) i ich dostawców x           

2.2.4.8 

Możliwość wyboru ofert szkoleniowych wg przedmiotu, dostawcy, ceny, lokalizacji, wymagań x           

2.2.4.9 

Obsługa procesu zamówienia szkolenia w systemie (zapytanie ofertowe, zamówienie, rejestracja faktury) x           

2.2.4.10 

Możliwość drukowania opisów kursów i ich harmonogramów x           
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2.2.4.11 

Rejestrowanie kosztów szkoleń x           

2.2.4.12 

Rejestrowanie odbytych szkoleń i ich wyników do pracownika x           

2.2.4.13 

Wystawienie karty oceny szkolenia dla pracownika i rejestracja karty oceny szkolenia x           

2.2.4.14 

Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych (workflow) x           

2.2.4.15 

Aktualizacja danych o umiejętnościach pracowników, wykształceniu, specjalnych projektach, licencjach, 
certyfikatach, językach, odbytych kursach i ocenach x           

2.2.4.16 

Analiza historycznych wyników pracy pracowników (pod kątem szkoleń)  x           

2.2.4.17 
Planowanie zapotrzebowania na szkolenia w danym okresie w oparciu o zrealizowane szkolenia lub 
uczestnictwo w latach poprzednich x           

2.2.4.18 

Gromadzenie i rejestrowanie osób zgłaszających się na szkolenie x           

2.2.4.19 

Możliwość powiadamiania (poprzez komunikat systemowy) wszystkich zainteresowanych o  zmianach 
związanych ze szkoleniem (workflow) x           

2.2.4.20 

Możliwość importu arkuszy ocen z MS Excel (przykładowe pola: lista pracownicza, dział, brygada, nazwisko i 
imię, kryteria - np.. Wydajność, jakość, dyscyplina, znajomość przedmiotu pracy), ważność kryteriów, suma 
punktów, ocena końcowa, uwagi x           

2.2.4.21 

Stosowanie ocen pracowniczych stosowanych w praktyce biznesowej, np.. UMEWAP 95/2000, metoda kart 
przewodnich Hay`a, itp..  x           

2.2.4.22 

Ocena szkolenia przez uczestników x           

2.2.4.23 

Tworzenie rankingu firm szkolących na podstawie dotychczasowych opinii uczestników x           

2.2.5 Zmiana warunków umowy             

2.2.5.1 Wystawienie wniosku o zmianę warunków umowy z systemu x           

2.2.5.2 Rejestrowanie zmian do umowy w systemie x           
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2.2.5.3 
Rejestrowanie / aktualizowanie siatki płac, scieżki rozwoju kariery, stanowiska pracy, kalendarza, celów/miar 
w okresie x           

2.2.5.4 
Wystawienie dokumentu zmieniającego warunki umowy, tj. aneks, porozumienie zmieniajace, wypowiedzenie 
zmieniajace x           

2.2.5.5 

Rejestrowanie dokumentu zmieniającego warunki umowy (załącznik do karty/profilu pracownika) x           

2.2.6 Zwolnienie pracownika             

2.2.6.1 Wystawienie wypowiedzenia umowy o pracę w systemie x           

2.2.6.2 

Rejestrowanie wypowiedzenie umowy o pracę przez strony w formie załącznika / skanu dokumentu x           

2.2.6.3 
Wprowadzenie danych o zwolnieniu i przyczynach zwolnienia do systemu (aktualizacja karty 
pracownika/profilu) x           

2.2.6.4 Wykaz umów o pracę, staż, praktykę, których termin się kończy x           

2.2.6.5 Wystawienie karty obiegowej pracownikowi z systemu x           

2.2.6.6 Przygotowanie i wystawienie świadectwa pracy w systemie x           

2.2.6.7 Informacja o zablokowaniu karty identyfikacji czasu pracy (RCP) x           

2.2.6.8 

Przygotowanie i wystawienie wydruku do wypłaty (do kasy lub przelewu bankowego) w systemie x           

2.2.6.9 
Automatyczne sprawdzenie w systemie czy pracownik rozliczył się z użytkowanych składników majątku 
trwałego x           

2.2.7 Ewidencja i rozliczenie delegacji             

2.2.7.1 

Rejestracja delegacji w systemie, tj. datę od - do, godz wyjazdu - powrotu, miejsce delegacji, środek 
transportu, cel delegacji, koszty noclegu, zaliczka na delegację z datą otrzymania zaliczki x           

2.2.7.2 
Dostępnosć słownika rodzaju diet pracownika wraz z datą od kiedy przysługuje dieta i w jakiej wysokości 
(wartość) x           

2.2.7.3 Dostępność diet w walucie PLN, EURO, USD, innych x           

2.2.7.4 

Możliwość wyboru trasy od punktu A do punktu B z podaniem odległości   x         

2.2.7.5 

Dostępność środków transportu do wyboru, tj. samochód służbowy, samochód prywatny (wraz z określeniem 
pojemności silnika oraz stawki za 1 przejechany km), inny środek transportu x           

2.2.7.6 Dostępność do słownika celów delegacji / grupy celów delegacji   x         

2.2.8 Ewidencja urlopów             
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2.2.8.1 Złożenie wniosku o urlop w systemie (workflow) x           

2.2.8.2 Sprawdzenie dostępnosci salda urlopów pracownika w systemie x           

2.2.8.3 Zatwierdzanie wniosku o urlop w systemie x           

2.2.8.4 

Odrzucanie wniosków o urlop w systemie z podaniem powodu odrzucenia x           

2.2.9 Ewidencja zwolnień lekarskich             

2.2.9.1 Rejestrowanie zwolnień lekarskich w systemie x           

2.2.10 Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, świadczeń dodatkowych i ubezpieczeń             

2.2.10.1 

Rejestracja kwoty przeznaczonej na ZFŚS x           

2.2.10.2 
Rejestracja dofinansowania kwotowego lub na podstawie średnich dochodów pracownika osiągnietych w 
zadanym okresie x           

2.2.10.3 

Lista wypłat z funduszu może być realizowana na wybrany typ listy płac x           

2.2.10.4 

Dostęp do listy swiadczeń socjalnych ustalonych przez komisję na dany okres (rejestracja celów 
wydatkowania) wraz z wydrukami (wykaz sporządzonych wypłat, raport świadczeń na pracownika) x           

2.2.10.5 

Z ZFSS będą obsługiwane: pozyczki mieszkaniowe oprocentowane (oprocentowanie naliczane jednorazowo i 
doliczane do kwoty do spłaty), pozyczki opodatkowane ale bez nalizania ZUS (np.. Remonty mieszkania, 
sytuacja socjalna pracownika), zapomogi nieopodatkowane, wczasy pod gruszą, działalnośc sportowo - 
rekreacyjna, KZP, pożyczki x           

2.2.10.6 

Obsługa umów cywilnoprawnych (pozyczki), wystawianie i rejestrowanie w systemie x           

2.2.10.7 

Rejestrowanie świadczeń na pracownika x           

2.2.10.8 

Możliwość wprowadzenia do systemu salda pracownika, który otrzymał pożyczkę x           

2.2.10.9 

Pożyczka udzielana nie tylko w kasie ale również na liście płac x           

2.2.10.10 

Obsługa KZP i innych funduszy, w których udzielane są pożyczki x           
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2.2.10.11 

W przypadku niespłacenia pożyczki, kwota pożyczki powinna być rozłożóna proporcjonalnie na żyrantów 
wskazanych w trakcie udzielania pożyczki x           

2.2.10.12 

Pracownik powinie móc "dobrać" pozyczkę w chwili gdy nie spłacił poprzedniej x           

2.2.10.13 

Pozyczka po przypisaniu do listy płac powinna być rozksięgowana w funduszu x           

2.2.10.14 

Możliwość korekty kwoty zadłużenia "storno stanu" oraz korekty warunków spłaty pożyczki x           

2.2.10.15 

Dostęp do bieżącego stanu zadłużenia wg pracownika x           

2.2.10.16 

Możliwość wydruków: osób nalezących do funduszu, bieżącego zadłużenia pracownika, operacji obrotów i 
sald, historii operacji wg pracownika, bilansu otwarcia, pozyczki, zmiany warunków spłaty, storn umorzeń 
pożyczki, obciążeń żyrantów   x         

2.2.10.17 

Dostęp do bazy danych o świadczeniach socjalnych do poziomu pracownika przy wykorzystaniu Internetu lub 
systemowej poczty elektronicznej   x         

2.2.10.18 

Okres oczekiwania na nabycie prawa do świadczenia dodatkowego (poza ZFŚS) dla każdego typu 
świadczenia dodatkowego według stanowiska/pracownika   x         

2.2.10.19 

Typ lub kwota świadczenia dodatkowego wypłacanego na rzecz pracownika x           

2.2.10.20 

Definiowanie długości stażu pracy wymaganej do nabycia prawa do świadczenia dodatkowego dla każdego 
typu świadczenia dodatkowego x           

2.2.10.21 

Ustalanie maksymalnego poziomu świadczeń dodatkowych x           

2.2.10.22 

Możliwość ustalania dowolnych planów świadczeń dodatkowych   x         

2.2.10.23 

Definiowanie reguł kwalifikujących pracowników do uczestnictwa w określonym programie świadczeń 
dodatkowych oraz kombinacji planów świadczeń dodatkowych (reguły mogą dotyczyć stażu pracy, wieku, 
liczby dzieci, itd.) x           
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2.2.10.24 

Definiowanie rodzajów świadczeń dodatkowych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, 
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, plan emerytalny, zasiłek pogrzebowy, darowizna i nagroda x           

2.2.10.25 

Rejestrowanie zobowiązań pracowniczych na kontach księgowych i automatyczne kalkulowanie potrąceń w 
celu obliczania wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych x           

2.2.10.26 

Obsługa nagród jubileuszowych     x       

2.2.10.27 

Obsługa odpraw emerytalno - rentowych x           

2.2.10.28 

Wygenerowanie listy pracowników nieubezpieczonych z min 5 letnim stażem x           

2.2.10.29 

Wystawienie oświadczenia o nieprzystąpieniu do ubezpieczenia z systemu x           

2.2.10.30 

Wprowdzenie danych o ubezpieczeniu na pracownika do systemu x           

2.2.10.31 

Rejestracja w systemie oświadczenia o nieprzystąpieniu do ubezpieczenia w postaci skanu dokumentu x           

2.2.11 Ewidencja i rozliczanie czasu pracy, w tym z wykorzystaniem rejestrowania czasu pracy RCP             

2.2.11.1 
Integracja systemu RCP z systeme kadrowo - płacowym (dane o odbiciach RCP będą pobierane z pliku 
tekstowego) x           

2.2.11.2 

Ustawienie czasowe pobierania danych z RCP do systemu kadrowo - płacowego x           

2.2.11.3 

Plik tekstowy powinien zawierać w szczególnosci: dzień zdarzenia, godzina wejścia - wyjścia, czas pracy, 
godziny nocne, godziny nadliczbowe (50%, 100%) x           

2.2.11.4 

Bilansowanie RCP - porówannie czasu RCP z czasem planowanym (możliwość rezcnej korekty czasu RCP) x           

2.2.11.5 

Wykorzystywanie karty pracy - zmiany w bilansie widoczne na karcie pracy pracownika x           

2.2.11.6 

Ewidencjonowanie 3 typów wyjsć: wyjście z zakładu, wyjście służbowe (nie umniejszanie czasu 
przepracowanego), wyjścia prywatne (umniejszanie czasu przepracowanego),  x           
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2.2.11.7 

Możliwość twozrenia grup pracowników, które w danym dniu mają mieć odliczoną określoną liczbę godzin 
(np.. Kursy językowe, szkolenia) x           

2.2.11.8 

Raport niezgodność odczytów RCP x           

2.2.11.9 

Możliwość zdecentralizowanego wprowadzania RCP x           

2.2.11.10 

Możliwość zdefiniowania różnych standardów godzin pracy x           

2.2.11.11 

Stosowanie kart pracy pracowników w systemie połaczonych z RCP x           

2.2.11.12 

Karta pracy powinna zawierać w szczegolności: dzień, rodzaj dnia (wolne, robocze, święta), wyjście - wejście, 
nominaly czas z RCP, nadgodziny z RCP, nadgodziny, znacznilki wypłat (wypłać), godziny nocne RCP, 
godziny nocne, znacznik wypłat, delegacje, godziny niedziela i święta, znacznik wypłat x           

2.2.11.13 

Weryfikowanie ręczne kart pracy przed przesłaniem do listy płac x           

2.2.11.14 

Karta pracy powinna zawierać rejestrację wyników pracownika, tj. osiągnięcie miar / celów pracownika w 
okersie. Wyniki powinny być zaprezentwoane w postaci tabelarycznej i wskaźnikowej x           

2.2.12 Bezpośredni dostęp do danych w systemie przez pracownika (przeglądarka/Intranet)             

2.2.12.1 
Dostęp do systemu lub jego wybranych funkcji przez pracownika za pomoca przeglądarki internetowej / 
Intranetu x           

2.2.12.2 
Możliwość przeglądania i aktualizowania przez pracownika jego  danych osobowych, np.: nazwiska, adresu, 
numeru telefonu x           

2.2.12.3 
Możliwość przeglądania i dokonywania zmian przez pracownika o zdarzeniach życiowych związanych ze 
świadczeniami dodatkowymi, np.: ślub, narodziny dziecka, śmierć małżonka/małżonki lub dziecka, itp.. x           

2.2.12.4 
Możliwość przeglądania przez pracownika danych o płacy: płaca brutto, podatki, inne potrącenia, płaca netto, 
okres zapłaty i sumy narastająco x           

2.2.12.5 Możliwość wprowadzenia przez pracownika danych osób do powiadomienia w nagłych wypadkach  x           
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2.2.12.6 
Możliwość przeglądania przez pracownika danych o wykorzystanym urlopie, zwolnieniach lekarskich oraz 
zgłaszanie tą drogą wniosków urlopowych x           

2.2.12.7 Możliwość wprowadzania i aktualizacji przez pracownika danych bankowych, np.: numeru konta bankowego x           

2.2.12.8 
Możliwość wprowadzania i aktualizacji przez pracownika danych o wydatkach z tytułu poniesionych przez 
niego kosztów, np.. Rozliczania delegacji, wprowadzania wniosków na zaliczki, na zakup x           

2.2.12.9 
Możliwość przeglądania przez pracownika danych o przepracowanym przez niego czasie pracy jak i 
nieobecnościach x           

2.2.12.10 
Możliwość przesyłania i sprawdzania statusu złożonego podania o prace lub zmianę waunków umowy, 
zarówno dla rekrutacji wewnętrznej jak i z zewnątrz x           

2.2.12.11 Możliwość wprowadzania i aktualizacji przez pracownika jego życiorysu (CV) x           

2.2.12.12 Możliwość przeglądania przez pracownika historii jego szkoleń x           

2.2.12.13 Możliwość wyszukiwania przez pracownika dostępnych kursów / szkoleń x           

2.2.12.14 Możliwość przeglądania przez pracownika jego kalendarza kursów / szkoleń x           

2.2.12.15 Możliwość bezpośredniego rejestrowania się lub odwoływania udziału w kursach/szkoleniach x           

2.2.12.16 Możliwość zgłaszania przez pracownika jego indywidualnych potrzeb szkoleniowych x           

2.2.12.17 Możliwość wprowadzania przez pracownika danych wymaganych do okresowej oceny pracownika x           

2.2.12.18 
Możliwość przeglądania przez pracownika baz wiedzy i wprowadzanie do niej danych o wynikach swoich 
ekspertyz, analiz, doświadczeń, itp. x           

2.3 Wypłata wynagrodzeń             

2.3.1 Realizacja wypłat wynagrodzenia / profil pracownika             

2.3.1.1 Określenie typu wynagrodzenia (stawka godzinowa/miesięczna) x           

2.3.1.2 Liczba okresów zapłaty w roku x           

2.3.1.3 Liczba godzin pracy w okresie zapłaty x           
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2.3.1.4 Oznaczenie nienormowanego / normowanego czasu pracy x           

2.3.1.5 Stawka miesięczna x           

2.3.1.6 Stawka godzinowa x           

2.3.1.7 Kody potrąceń, np.: podatki, ubezpieczenie x           

2.3.1.8 Rodzaj ubezpieczenia x           

2.3.1.9 

Data urodzenia, data zatrudnienia, data oceny, data ostatniej podwyżki, data ostatniego awansu, data 
ostatniej zmiany zaszeregowania i data ostatniego wynagrodzenia x           

2.3.1.10 

Data wypowiedzenia x           

2.3.1.11 

Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatków na liście płacowej x           

2.3.1.12 

Możliwość dodatkowych potrąceń x           

2.3.1.13 

Możliwość zdefiniowania składnika wynagrodzenia, na który składają się różne pochodne od innych 
składników wynagrodzenia ( np. dodatek funkcyjny to 10 % stawki godzinowej i 5 % dodatku 
brygadzistowskiego) x           

2.3.1.14 

Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń x           

2.3.1.15 

Zarobki, zarobki narastająco: kwartalnie, rocznie lub w dowolnie zdefiniowanym okresie x           

2.3.1.16 
Potrącenia składek ubezpieczeniowych narastająco: kwartalnie, rocznie i w dowolnie zdefiniowanych 
okresach x           

2.3.1.17 
Potrącenia na fundusz odszkodowań pracowniczych kwartalnie, rocznie i w dowolnie zdefiniowanych 
okresach x           

2.3.1.18 

Inne potrącenia narastająco: kwartalnie, rocznie i w dowolnie zdefiniowanych okresach x           

2.3.1.19 

Limit przysługującego urlopu, należny urlop, wykorzystany urlop x           

2.3.1.20 

Możliwość zdefiniowania absencji chorobowych x           

2.3.1.21 

Bezpłatny urlop x           
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2.3.1.22 

Obowiązek ławnika x           

2.3.1.23 

Wskazanie osoby uprawnionej do pobierania określonych świadczeń w imieniu pracownika. Przekazanie 
wynagrodzenia/innego świadczenia mężowi/żonie, np.: w przypadku śmierci  x           

2.3.1.24 

Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za 
okres choroby, zasiłku, urlopu  z możliwością edycji i korekty x           

2.3.1.25 
Przechowywanie zmian dotyczących składników wynagrodzenia w systemie (log systemowy: użytkownik, 
data, zmiana) x           

2.3.1.26 

Generowanie rozdzielnika płac ( Fundusz Pracodawcy + składki FUS pracownika, pracodawcy) za dany okres 
z podziałem na konta kosztów. Osobno wyszczególniony fundusz pracodawcy, wynagrodzenie za czas 
choroby i urlopu, zasiłków x           

2.3.1.27 

Eksport formularzy ZUS-owskich do Płatnika (integracja systemu z Płatnikiem) x           

2.3.1.28 

Rozliczanie alimentów x           

2.3.1.29 

Generowanie przelewów na poszczególne konta pracowników, x           

2.3.1.30 

Możliwość rozliczania umów cywilnoprawnych x           

2.3.1.31 
Masowa zmiana wartości składnika wynagrodzenia ( np. % premii ) dla wszystkich lub danej grupy 
pracowników  x           

2.3.1.32 

Tworzenie list dodatkowych m. in. odprawy pracownicze x           

2.3.1.33 

Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach np.: 
zgłoszenia do ZUS, końcu terminu wypowiedzenia danego pracownika,  podatku  itp. x           

2.3.1.34 

Definiowanie typów wynagrodzeń włącznie z roboczogodzinami rejestrowanymi w systemie rejestracji czasu 
pracy bądź nie rejestrowanymi w systemie x           

2.3.1.35 

Definiowanie typów wynagrodzeń dla pracowników o normowanym i nienormowanym czasie pracy x           
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2.3.1.36 

Definiowanie typów wynagrodzeń łącznie z tygodniowym, dwutygodniowym, śródmiesięcznym, miesięcznym i 
specjalnym (wykonawczym) cyklem zapłaty x           

2.3.1.37 

Możliwość stosowania dowolnej liczby typów wynagrodzeń dla pracownika, np.: wynagrodzenie podstawowe, 
nadgodziny, premie, zwolnienie lekarskie, urlop, wielozmianowość i ustalanie wynagrodzenia na podstawie 
przepracowanych godzin x           

2.3.1.38 

Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby typów potrąceń dla pracownika, np.: podatki, pożyczki, 
ubezpieczenie. Automatyczne wstrzymywanie potrąceń po upływie zadanego czasu x           

2.3.1.39 

Kontrola potrąceń według zdefiniowanych dat początkowych i końcowych x           

2.3.1.40 

Możliwość obliczania potrąceń wyrażonych w postaci % od wynagrodzenia x           

2.3.1.41 

Automatyczne uwzględnianie składników okresowych (premie roczne) w podstawach do zasiłków x           

2.3.1.42 

Możliwość zdefiniowania stałych kwot potrąceń x           

2.3.1.43 

Możliwość zdefiniowania kwot potrącenia na godzinę x           

2.3.1.44 

Automatyczne wstrzymywanie potrąceń po osiągnięciu zakładanego limitu x           

2.3.1.45 

Przechowywanie historii wynagrodzeń pracowników i reguł wynagradzania x           

2.3.1.46 

Możliwość zdefiniowania i modyfikowania  potrącenia na ubezpieczenie zdrowotne x           

2.3.1.47 

Ustalanie kolejności potrąceń przez pracownika x           

2.3.1.48 

Wspomaganie planów emerytalnych planów oszczędnościowych x           

2.3.1.49 

Automatyczne potrącenia z tytułu darowizn x           

2.3.1.50 

Śledzenie zajęć sądowych i ustalanie ich kolejności x           
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2.3.1.51 

Obsługa zajęć sądowych x           

2.3.1.52 

Możliwość dokonywania przelewów na konta różnych instytucji (komornicy, ubezpieczalnie, etc.) x           

2.3.1.53 
Możliwość zdefiniowania przez użytkownika  kryteriów uprawnień dla wszystkich programów i planów 
świadczeń dodatkowych x           

2.3.1.54 

Możliwość zdefiniowania przez użytkownia kryteriów uprawnień dla dodatkowych świadczeń, wynagrodzeń, 
odszkodowań i innych w oparciu o kryteria zdefiniowane przez użytkownika x           

2.3.1.55 
Możliwość zdefiniowania przez użytkownika reguł dla wyznaczania lub zmiany odszkodowań i dodatkowych 
świadczeń pracowników x           

2.3.1.56 
Automatyczne przypisywanie odszkodowań i dodatkowych świadczeń pracowników w oparciu o zdefiniowane 
reguły x           

2.3.1.57 

Wydruk odcinków wypłat dla pracowników x           

2.3.1.58 

Możliwość generowania zestawień, wydruków, wzorów dokumentów do Word, Excel i Acrobat x           

2.3.1.59 

Możliwość wydruku  zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu x           

2.3.1.60 

Obsługa rozliczeń ZFŚS x           

2.3.1.61 

Obsługa wypłat ekwiwalentów za urlop x           

2.3.1.62 

Obsługa wypłat odpraw pracowników x           

2.3.1.63 

Obsługa wypłat z tytułu delegacji x           

2.3.1.64 

Obsługa wypłat z tytuły wykorzystania samochodu służbowego x           

2.3.1.65 

Powiązanie listy płac z kartą pracownika (karta pracownika jest automatycznie aktualizowana z RCP) x           

2.3.1.66 
Obsługa wypłat z tytułu premii efektywnościowych (z karty pracy) w połączeniu z osiągnietymi miarami / 
celami przez pracownika x           

2.3.1.67 

Obsługa jednorazowych potrąceń na pracownika w okresie x           
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2.3.1.68 

Wydruk z systemu zestawienia lisaty płac, listy płac, listy wypłat do kasy, asygnat do kasy, listy przelewów, 
pasków dla pracowników, listy zwolnień chorobowych x           

2.3.1.69 

Wydruk RMUA z systemu x           

2.3.1.70 

Obliczanie podatku od osób fizycznych x           

2.3.1.71 

Zaliczki pieniężne wypłacone na początku m-ca na poczet przyszłego wynagrodzenia będą potrącone na 
głównej liście płac (dostęp do danych z karty pracy) x           

2.3.1.72 

Rozliczanie zasiłków wyrównawczych x           

2.3.1.73 

Generowanie rachunków do zawartych umów cywilnoprawnych x           

2.4 Raportowanie i sprawozdawczość             

2.4.1 

Raporty i analizy o stanie zatrudnienia pracowników, przeniesieniach pracowników (zmianach w strukturze 
organizacyjnej) i rotacji pracowników x           

2.4.2 Raportowanie o planach zatrudnieniowych x           

2.4.3 

Raportowanie o kosztach wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, potrącenia i zaliczki wg pracowników 
w zadanym okresie x           

2.4.4 Raportowanie o urlopach pracowników w czasie x           

2.4.5 

Raportowanie o budżetowaniu zasobów ludzkich według wartości, godzin i na osobę x           

2.4.6 

Porównywanie budżetu z danymi rzeczywistymi według stanowiska lub jednostki organizacyjnej x           

2.4.7 
Raportowanie o zewnętrznych i wewnętrznych potrzebach szkoleniowych z podziałem na wydziały, 
stanowiska, itd. x           

2.4.8 
Raportowanie o historii szkoleń, wskaźnikach sukcesu, frekwencji na kursach, listach uczestników 
oczekujących x           

2.4.9 

Raportowanie o odstępstwach od zaplanowanych szkoleń lub uzyskanych certyfikatów przez pracownika x           
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2.4.10 

Raportowanie o wykorzystanym urlopie i sygnalizowanie przełożonemu o wykorzystanym przez pracownika 
limicie urlopu (dostęp do salda urlopu pracownika) x           

2.4.11 

Raport o wypadkach, oraz środkach transportu i wyposażeniu, które było przyczyną wypadku x           

2.4.12 Raport o liczbie pracowników w komórkach organizacyjnych x           

2.4.13 Raport o liczbie zatrudnionych wg płci, stanowiska, wykształcenia x           

2.4.14 Wykaz pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych x           

2.4.15 
Struktura zatrudnienia  pracowników ze względu na wiek, w/g komórek organizacyjnych z podziałem na płeć 
(przedział co 5 lat) x           

2.4.16 Alfabetyczny wykaz pracowników x           

2.4.17 

Wykaz pracowników w komórkach organizacyjnych, imię/nazwiko, stanowisko, stawka zaszeregowania,   x           

2.4.18 Wykaz pracowników na stanowiskach kierowniczych x           

2.4.19 

Analiza wynagrodzeń w zależności od szczebli służbowych (siatka płac) x           

2.4.20 

Porówanie poziomu realizacji / zaawansowania realizacji celów / miar w czasie wg stanowiska i pracownika x           

2.4.21 

Średnie wynagrodzenie brutto  z podziałem na działy dla pracowników umysłowych i fizycznych    ( bez 
narzutu oraz z narzutem ZUS pracodawcy), za dany m-c oraz narastająco od początku roku do danego 
okresu sprawozdawczego. x           

2.4.22 

Zestawienie czasu przepracowanego i nieprzepracowanego ogółem oraz w przeliczeniu na 1 pracownika 
(umysłowi i fizyczni osobno z podziałem na poszczególne rodzaje czasu nieprzepracowanego). x           

2.4.23 

Zestawienie osób przyjętych i zwolnionych w danym okresie, średnie zatrudnienie w m-cu z podziałem na 
działy w osobach i etatach oraz z  podziałem na mężczyzn i kobiety. x           

2.4.24 
Zestawienie płac za dany okres - kosztowo oraz wg okresu wypłat, imiennie ,dla grupy pracowników, całej 
firmy itp. x           

2.4.25 

Załączniki do PIT-4R i PIT -8AR ( wykaz list płac z podziałem na m-ce), PIT 11, PIT 40, PIT 8C,  x           

2.4.26 

Ewidencja zmian w systemie np. zmiana stawki godzinowej, stanowiska itp. x           
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2.4.27 
Zestawienie płac, zatrudnienia i czasu przepracowanego do sprawozdań GUS DG-1, Z-03, Z-05, Z-10, Z-12, 
Z-06 x           

2.4.28 Załącznik do DRA ( zestawienie list płac z  naliczonymi składkami) x           

2.4.29 Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów x           

2.4.30 

Wydruk dodatkowych deklaracji ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17, Z-03, zastępcza asygnata zasiłkowa itp. x           

2.4.31 Możliwość wydruku  zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu x           

2.4.32 
Wydruk RP-7, RP-6, i innych zaświadczeń definiowanych oraz ich rejestr wg różnych kryteriów np. nazwisk, 
dat itp. x           

2.4.33 Raort podsumowujacy okresowe oceny pracowników wg okresu x           

2.4.34 
Karta pracy- wolne indywidualne, nadgodziny, możliwość uaktualnienia  karty pracy, podliczenie czasu pracy i 
innych składników na karcie x           

2.4.35 Załącznik do DRA ( zestawienie list płac z  naliczonymi składkami) x           

2.4.36 

Delegacje wg pracownika, z informacją o czasie od - do, środku transportu, miejscu, celu x           

2.4.37 

Bilans delegacji pracowników, tj. różnica pomiędzy zaliczkami a kosztami poniesionymi x           

2.4.38 
Kontrola delegacji z absencjami pracownika, tj. raport spraedzjacy czy pracowniko nie dodano delegacji w 
trakcie absencji x           

2.4.39 Raportowanie o zwolnieniach lekarskich x           

2.4.40 Analiza danych o stanie zdrowia i historii wypadków pracowników x           

2.4.41 

Analiza nieobecności pracowników wg jednostki organizacyjnej i wg przełożonego x           

2.4.42 Raportowanie o rodzajach nieobecności pracowników x           

2.4.43 Raportowanie o stażu pracy x           

2.4.44 

Raportowanie o zwolnieniach z prac, odwołaniach i przerwach w zatrudnieniu x           

2.4.45 

Raportowanie o naruszaniu ( nieprzestrzeganiu) dyscypliny przez pracowników x           

2.4.46 

Porównywanie docelowego (planowanego) stanu zatrudnienia z obecnym stanem zatrudnienia x           

2.4.47 

Przechowywanie historii badań lekarskich, obrażeń ciała, chorób, badań audiometrycznych i innych x           

2.4.48 Raportowanie o wypadkach i obrażeniach ciała x           
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2.4.49 Raportowanie o świadczeniach pieniężnych z tytułu odszkodowań x           

2.4.50 

Raport niezgodność odczytów RCP (nny czas pracy, podówjne odbicia, itd.) x           

2.4.51 

Raport z godzin pracy (sumowanie godzin pracy w miesiacu na pracownika, sumowanie godzin nominalnych,  x           

2.4.52 Raport osób znajdujących się w przedsiębiorstwie x           

2.4.53 Raport kontroli czytników RCP z wprowadzonymi absencjami x           

2.4.54 

Raporty z karty pracy (zestawienie danych z RCP), zestawienie osób na delegacji,  x           

2.4.55 Miesięcznt raport z karty pracy x           

2.4.56 

Średnie zatrudnienie za dany miesiąc i narastająco w podziale na pracowników fizycznych i umysłowych, 
kobiety i mężczyzn, według wykształcenia, wieku, stażu pracy - Możliwość używania sortu wg. grup 
pracowniczych (dowolnie definiowalny podział ‘klasyfikacja statystyczna 1’. Pracownik do grupy zostanie 
przypisany w swoich danych służbowych (np. inżynieryjno-techniczna, bezp. produkcyjne, administracyjne 
itp.). x           

2.4.57 

Struktura zatrudnienia na określony dzień statystycznie i według list, wg przedziałów wiekowych, wg 
wykształcenia, stażu pracy ogółem, według stanowisk produkcyjnych, pomocniczych i administracji , wg 
podziału na pracowników fizycznych i umysłowych x           

2.4.58 

Lista uprawnionych do nagrody jubileuszowej według stażu pracy z podaniem nazwisk oraz wysokości lat do 
nagrody w wybranym okresie     x       

2.4.59 

Raport dzienny o planie, faktycznym zatrudnieniu i absencji według poszczególnych komórek z podziałem na 
pracowników fizycznych i umysłowych x           

2.4.60 Raport dotyczący wygasających dat ważności badań okresowych x           

2.4.61 

Wyszukiwanie pracowników wg słów kluczowych zdefiniowanych przez użytkownika x           

2.4.62 

Raportowanie o użytkowanych przez pracownika składnikach majątku trwałego x           

3.  Produkcja             

3.1 Kalkulacja kosztów produktu             
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3.1.1 Kalkulacja kosztów materiałowych             

3.1.1.1 

Tworzenie struktury materiałowej (BOM - Bill Of Material) prduktu / wurobu gotowego na wielu poziomach z 
uwzględnieniem półproduktów, półwyrobów, fantomów, materiałów x           

3.1.1.2 

Przypisywanie do pozycji materiałowych na każdym poziomie BOM parametrów technicznych i gabarytów 
(jednostek miary składających się na jednostkę produktu / wyrobu gotowego) x           

3.1.1.3 Możliwość prezentowania BOM w postaci tabelarycznej x           

3.1.1.4 Możliwość prezentwoania BOM w postaci graficznej x           

3.1.1.5 

Możliwość kalkulowania całkowitych gabarytów wyrobu gotowego/produktu netto i brutto w jednostkach miary 
(wielkość i waga) x           

3.1.1.6 
Możliwość przypisywania kosztów do materiałów (materiał, półprodukt, półwyrób, produkt, wyrób gotowy) na 
kazdym poziomie BOM x           

3.1.1.7 Definiowanie przez użytkownika typów kosztów x           

3.1.1.8 

Typy kosztów obejmujące ostatni koszt, szacowany, średni, normatywny, bieżący i planowany x           

3.1.1.9 

Typy kosztów obejmujące koszty materiałów, obciążenia materiałów, transportu, robocizny, obciążenia 
robocizny i maszyn, narzędzi pracy i oprzyrządowania, podwykonawstwa, pozostałych kosztów, kosztów 
bezpośrednich i pośrednich x           

3.1.1.10 

Definiowany przez użytkownika procentowy podział kosztów (alokacja kosztów/ klucze podziałowe) x           

3.1.1.11 

Możliwość przypisywania do materiałów na kazdym poziomie BOM kosztów zasobów przez użytkownika x           

3.1.1.12 
Możliwość kalkulowania kosztów produktu wg kosztów planowanych, rzeczywistych i symulowanych w 
okresach czasu x           

3.1.1.13 
Grupowanie kosztów materiałów na stałe koszty ogólne/ robocizny/ materiałów i zmienne koszty ogólne/ 
robocizny/ materiałów x           

3.1.1.14 
Podział kosztów ogólnych według zużycia materiału, zużycia energii, maszynogodzin, innych ustalonych przez 
użytkownika x           

3.1.1.15 
Obciążenie kalkulacji narzutem kosztów materiału, robocizny i transportu lub innych definiowanych przez 
użytkownika x           

3.1.1.16 

Jednostkowe i skumulowane typy kosztów dla materiałów dla każdegoz typów kosztów x           
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3.1.1.17 

Dostęp do składników kosztów materiałowych (typów kosztów) wg dat x           

3.1.1.18 

Scenariusze "co-jeśli" wpływu zmian kosztów na kalkulację kosztów materiałowych x           

3.1.1.19 
Możliwośc kalkulowania planowncyh kosztów materiałowych wg normatywów materiałowych (planowany 
TKW) x           

3.1.1.20 
Możliwośc bieżącego (ad hoc) kalkulowania kosztów planowanych wg stałych cen ewidencyjnych w czasie 
rzeczywistym x           

3.1.1.21 

Przechowywanie wariantów kalkulacji kosztów dla danego wyrobu/produktu/półproduktu/półwyrobu x           

3.1.1.22 

Dostęp do kosztów stałych, zmiennych, ogólnych i pozostałych według wyrobu gotowego (kalulacje 
planowane dostępne z poziomu ofert handlowych) na każdym poziomie BPM x           

3.1.1.23 

Wycena wyrobów złożonych, w tym konieczność śledzenia komponentów wyrobów złożonych x           

3.1.1.24 

Zarządzanie wycenami różnych wyrobów złożonych, które mogą zawierać te same komponenty x           

3.1.1.25 

Powiązanie systemu zarządzania zapasami i księgi głównej w celu wyceny pozycji materiałowych, 
pozwalające na automatyczne księgowanie przyjęć, wydań, przesunięć międzymagazynowych, inwentury x           

3.1.1.26 

Możliwość wyceny lub ponownej kalkulacji kosztów wyrobów w oparciu o rzeczywiste koszty i dalej 
księgowanie odchyleń w księdze głównej x           

3.1.1.27 

Import i export kalkulacji kosztów materiałowych w czasie rzeczywistym z/do innego oprogramowania x           

3.1.1.28 

Identyfikacja, podział i grupowanie kosztów na każdym poziomie BOM x           

3.1.2 Kalkulacja kosztów robocizny             

3.1.2.1 

Grupowanie kosztów jednostkowych i kumulowanie kosztów całkowitych dla każdego składnika 
materiałowego w BOM i dla każdej operacji technologicznej x           

3.1.2.2 

Grupowanie kosztów robocizny w serie operacji w czasie rzeczywistym x           

3.1.2.3 Grupowanie symulowanych kosztów robocizny x           
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3.1.2.4 
Grupowanie kosztów robocizny według godzin normatywnych i rzeczywistych dla każdego poziomu w BOM i 
ogółem x           

3.1.2.5 Grupowanie kosztów symulowanych, normatywnych i rzeczywistych x           

3.1.2.6 
Koszty na dzień według grup kosztów, serii operacji, dostępne w czasie rzeczywistym i według kosztów 
rzeczywistych x           

3.1.2.7 

Aktualizacja kosztów dla wszystkich składników i dla poszczególnych skadników kosztów x           

3.1.2.8 

Definiowanie kosztów bezpośrednich do centrum roboczego, urządzenia/ maszyny, pracownika - robocizny x           

3.1.2.9 

Przypisywanie kosztów pośrednich do centrum roboczego, urządzenia/ maszyny, pracownika - robocizny x           

3.1.2.10 

Definiowanie kosztów normatywnych (norm technologicznych dla operacji) x           

3.1.2.11 

Historyczne koszty robocizny x           

3.1.2.12 

Średni koszt według indeksu materiałowego x           

3.1.2.13 

Ostatni koszt i ostatni koszt średni za zakończony okres wg indeksu materiałowego x           

3.1.2.14 

Rzeczywiste koszty robocizny (średnia za okres) x           

3.1.2.15 

Możliwość wyodrębnienia kosztów dla pojedyńczego poziomu w BOM obejmujących koszty i narzuty 
materiałów, robocizny, zmienne ogólne, stałe, koszty i narzuty podwykonawców x           

3.1.2.16 

Możliwość wyodrębnienia kosztów ogółem w BOM obejmujących normatywy, koszty i narzuty zakupu 
materiałów, wartość i liczbę robocizny, zmienne ogólne, stałe ogólne, koszty podwykonawców x           

3.1.2.17 

Obsługa kalkulacji kosztów robocizny na projekt i zadanie x           

3.1.3 Kalkulacja kosztów zakupu             

3.1.3.1 Stała cena ewidencyjna i obliczanie odchyleń od ceny zakupu x           

3.1.3.2 Średnia cena ważona x           

3.1.3.3 Ostania cena zakupu x           

3.1.3.4 Zmiana kursu walutowego na poziomie zamówienia zakupu x           
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3.1.4 Kalkulacje kosztów             

3.1.4.1 

Obliczanie całkowitych planowanych kosztów indeksów materiałowych, robocizny, wydziałowych i ogólnych, 
podwykonawstwa x           

3.1.4.2 Obliczanie całkowitych planowanych kosztów wyrobów złożonych x           

3.1.4.3 

Kalkulowanie kosztów bezpośrednich (normatywnych) opartych na BOM i technologii x           

3.1.4.4 

Rekalkulowanie kosztów według kosztu normatywnego i rzeczywistego x           

3.1.4.5 

Stosowanie ceny nabycia, tj. ceny zakupu z narzutami (np.. Transport, opłaty celne) x      
3.1.5 Raporty o kosztach i rachunkowość zapasów             

3.1.5.1 

Możliwość identyfikacji kosztów, gdy różnią się od normatywów, wyrażonych procentowo lub spadły poniżej 
wartości zdefiniowanych przez użytkownika x           

3.1.5.2 

Wwycena zapotrzebowania indeksów materiałowych wg kosztów normatywnych x           

3.1.5.3 

Koszty pozycji materiałowych, wg kosztów bezpośrednich materiałów, robocizny, stałych i zmiennych 
kosztów, i narzutów na materiały oraz robociznę x           

3.1.5.4 

Raportowanie o kosztach normatywnych i rzeczywistych, w tym ich odchyleniach dla każdego typu kosztów 
wh indeksów metariałowych (zleceń produkcyjnych) x           

3.1.5.5 Wybór typu kosztu dla celów dokonywania wyceny i analiz x           

3.1.5.6 

Wycena stanu zapasów według składników definiowanych przez użytkownika x           

3.1.5.7 

Wycena zapasów w magazynie konsygnacyjnym ze względu na dostawcę oraz klienta x           

3.1.5.8 

Wycena stanu zapasów wolno-rotujących i raportowanie ponoszonych kosztów zakumulowanych x           

3.1.5.9 Możliwość wyceny stanu zapasów wg kosztów normatywnych x           

3.1.5.10 

Odchylenia od ceny zakupu księgowane na kontach zobowiązań i odchyleń x           

3.1.5.11 

Szczegółowe dane o transakcjach magazynowych z kontrolą przebiegu transakcji x           
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3.1.5.12 

Możliwość szczegółowej kalkulacji kosztów dla transakcji i sumowania wyników x           

3.1.5.13 

Raport o wycenie stanu zapasów magazynowych według asortymentu x           

3.1.5.14 

Raport o wycenie produkcji w toku według zlecenia produkcyjnego x           

3.1.5.15 

Wycena (przeszacowanie) zapasów magazynowych w oparciu o nowo-obliczone koszty normatywne x           

3.1.6 Kalkulacja kosztów rzeczywistych             

3.1.6.1 
Wycena zapasów magazynowych wg średniego kosztu rzeczywistego według asortymentu i według 
asortymentu lub projektu x           

3.1.6.2 Porównanie średniego kosztu rzeczywistego do kosztu normatywnego x           

3.1.6.3 

Odchylenia od ceny zakupu asortymentów w koszty lub doliczane do wartości zapasów magazynowych x           

3.1.6.4 

Możliwość rekalkulacji średniego kosztu na podstawie przyjęć i częściowych przyjęć z produkcji x           

3.1.6.5 

Raportowanie wyceny zapasów magazynowych i produkcji w toku na poziomie szczegółowym i zbiorczym x           

3.1.7 Księgowanie odchyleń kosztów i analiza             

3.1.7.1 

Odchylenia zużycia materiału według zlecenia, operacji, partii, centrum roboczego i produktu x           

3.1.7.2 Odchylenia od ceny zakupu materiałów x           

3.1.7.3 Informacje o odchyleniach od ceny materiału, zużycia materiału x           

3.1.7.4 Analizy dokonanych przeszacowań zapasów magazynowych x           

3.1.7.5 

Analiza udziału kosztów, która porównuje różne koszty produkcji do średnich cen sprzedaży x           

3.1.7.6 

Analiza odchyleń kosztów, która porównuje koszty produkcji pomiędzy dwoma modelami kalkulacji kosztów x           

3.1.7.7 Koszty robocizny według kosztów rzeczywistych vs planowanych x           

3.1.7.8 Analiza produkcji w toku x           

3.1.7.9 Analiza szczegółowa o kosztach zapasów materiałowych x           

3.1.7.10 

Raportowanie definiowane przez użytkownika obejmujące rotację zapasów, czasokres, jednostkę 
gospodarczą/lokalizację i zakres asortymentów x           
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3.2 Kontrola i sterowanie procesem produkcji             

3.2.1 Przebieg prac produkcyjnych (marszruty technologiczne)             

3.2.1.1 

Elastyczne przypisywanie przebiegu pracy (technologii) do wyrobu lub półproduktu X           

3.2.1.2 

Definiowanie zadań operacyjnych (najniższy poziom na jaki można podzielić operacje)   X           

3.2.1.3 

Definiowanie operacji (operacji, dla których zdefiniowano normy technologiczne) X           

3.2.1.4 Typy operacji, które nie należą do procesu technologicznego X           

3.2.1.5 

Typy operacji tylko dla celów kalkulacji kosztów, oraz nie mających wpływu na wycenę X           

3.2.1.6 Linie opisów operacji technologicznych (minimum 500) X           

3.2.1.7 

Pola tekstowe dla komentarzy operacyjnych (produkcja i konstrukcja/technologia) X           

3.2.1.8 Jednostki miary z przelicznikami X           

3.2.1.9 

Ustalanie dat, w których operacja ma być dodana lub usunięta z technologii produktu (BOM) X           

3.2.1.10 

Definiowanie zasobów dla operacji X           

3.2.1.11 

Kolejkowanie i czasy poszczególnych operacji X           

3.2.1.12 

Rozliczanie wsteczne rzeczywistego i planowanego zużycia dla wybranych operacji X           

3.2.1.13 

Opcjonalne rozliczanie wsteczne kosztów robocizny, materiałów lub kosztów pośrednich X           

3.2.1.14 

Definiowanie i obsługa alternatywnych operacji i procesów technologicznych X           

3.2.1.15 

Obsługa równoległych i nakładających się operacji technologicznych X           

3.2.1.16 

Ustalenie zapotrzebowania zasobów i obsługa zapotrzebowania zasobów dla każdej operacji X           

3.2.1.17 

Wiele typów przebiegu pracy (technologii), z uwzględnieniem alternatywnych procesów, przezbrojeń, 
specyfikacji serii, procesów zewnętrznych i operacjami rejestrowanymi wyłacznie dla celów kalkulacji 
kosztów/bez kosztów X           
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3.2.1.18 

Definiowanie indywidualnych przebiegów pracy dla projektów i umów X           

3.2.1.19 

Ustalanie stawek robocizny specyficznych dla umowy X           

3.2.1.20 

Przebieg pracy obejmuje czas projektowania wyrobu (czynności konstrukcyjno-technologiczne) X           

3.2.1.21 

Kalkulowanie czasu realizacji wg serii, grupy wyrobów, operacji X           

3.2.1.22 

Aktualizacja przebiegu pracy po wyprodukowaniu partii wyrobów X           

3.2.1.23 

Uwzględnienie wymagań związanych z dodatkowym oprzyrządowaniem i narzędziami sterowanymi 
numerycznie (CNC Computer Numerical Control) x           

3.2.1.24 

Definiowanie kodów narzędzi i oprzyrządowania dla każdej operacji X           

3.2.1.25 

Możliwość uwzględniania norm wydajnościowych i odpadów dla każdej operacji X           

3.2.1.26 

Czas trwania operacji X           

3.2.1.27 

Wielopoziomie wskaźniki produkcji X           

3.2.1.28 

Możliwość gromadzenia i utrzymywania danych o kosztach na jednostkę produkcji  X           

3.2.1.29 

Obliczanie wskaźników produkcji dla wielu wariantów marszruty (robocizny) X           

3.2.1.30 

Identyfikowanie stanowisk pracy na linii technologicznej (999 operacji) X           

3.2.1.31 

Automatyczna kalkulacja czasu nastawienia maszyn, linii, centrum roboczego i czasu realizacji X           

3.2.1.32 

Obliczanie czasu nastawienia maszyn na podstawie wielkości produkcji (SBQ Standard Batch Quantity), 
wynikającej z BOM dla produktów. X           

3.2.1.33 

Umiejętności pracowników lub kod stanowiska przypisywany do operacji X           
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3.2.1.34 

Definiowanie specyfikacji jakości do operacji X           

3.2.1.35 

Generowany przez system całkowity czas realizacji i wymagań zdolności produkcyjnych dla każdej operacji X           

3.2.1.36 

Kompleksowe dodawanie, zmiana i usuwanie operacji w procesie technologicznym, gdzie występuje 
określony kod operacji (zmiana całościowa) X           

3.2.1.37 

Możliwość całościowej zmiany danych o wyrobie, gdzie operacje zostały zakończone X           

3.2.1.38 

Operacja i dane o przebiegu prac przypisywane do procesu technologicznego w postaci kodu X           

3.2.1.39 

Informacja o zrealizowanym procesie technologicznym wg kodu asortymentu i operacji  X           

3.2.1.40 

Możliwość przypisywania wielu narzędzi do operacji (połączenie z tabelami danych o narzędziach) X           

3.2.1.41 

Wiele wariantów przebiegu prac na asortyment (asortyment może być wyprodukowany na wiele sposobów) X           

3.2.1.42 

Definiowanie alternatywnych przebiegów pracy X           

3.2.1.43 

Definiowanie alternatywnych operacji X           

3.2.1.44 

Tworzenie nowej struktury materiałowej lub przebiegu prac poprzez kopiowanie podobnej wersji i 
wprowadzenie zmian do nowego wyrobu X           

3.2.1.45 

Współczynnik odpadów i wydajności według operacji X           

3.2.1.46 

Opcje definiowania wskaźników wydajności X           

3.2.1.47 

Kod dostawcy i koszt podzlecenia podwykonawcy dla procesu zewnętrznego X           

3.2.1.48 

Aktualizacja przebiegu prac w czasie rzeczywistym X           

3.2.1.49 

Dokonywanie zbiorczych zmian i usuwania przebiegów prac w czasie rzeczywistym X           
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3.2.1.50 

Dostęp do specyfikacji struktur materiałowych i technologii X           

3.2.1.51 
Raport o działanich i kosztach utrzymania ruchu w okresie, np. konieczność czyszczenia maszyny co miesiąc 
przez godzinę X           

3.2.1.52 
Wyznaczanie elektronicznego obiegu dokumentów produkcyjnych (dokumentacji technologicznej i 
konstrukcyjnej) X           

3.2.1.53 

Możliwość kopiowania i edytowania danych o przebiegu pracy X           

3.2.1.54 

Możliwość przechowywanie historii przebiegów prac (technologii) X           

3.2.2 Kalendarz przedsiębiorstwa             

3.2.2.1 

Jednolity kalendarz roboczy dla przedsiębiorstwa, oddziałów lub centrów roboczych X           

3.2.2.2 

Dostęp do zdolności produkcyjnej wyrażonej procentowo na dzień kalendarzowy X           

3.2.2.4 Kopiowanie kalendarza do innych tygodni, lat i centrów roboczych X           

3.2.2.5 
Wykorzystanie kalendarza dla centrum roboczego lub kalendarza przedsiębiorstwa jako kalendarza 
domyślnego X           

3.2.2.6 

Ustalenie i obsługa liczby zmian roboczych dla każdego dnia kalendarzowego X           

3.2.3 Centra robocze i maszyny             

3.2.3.1 Centra robocze dla zleceń i podzleceń X           

3.2.3.2 

Stawki dla centrum robocznego specyfikujące robociznę, maszynę i koszty pośrednie X           

3.2.3.3 Określanie zdolności produkcyjnych centrum roboczego X           

3.2.3.4 

Definiowanie podstawowych i podrzędnych zasobów w centrum roboczym X           

3.2.3.5 Wydajność centrum roboczego na datę/okres X           

3.2.3.6 Kalendarze robocze dla centrum roboczego X           

3.2.3.7 Wykorzystanie centrum roboczego (asortyment i operacja) X           

3.2.3.8 Przypisywanie pracownika(ów) i maszyn(n)y do centrum roboczego X           

3.2.3.9 Przypisanie planisty do planowania zasobów i raportowania odchyleń X           

3.2.3.10 

Rozliczanie wsteczne kosztów robocizny wg różnych stawek X           
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3.2.3.11 

Zmienne i stałe stawki kosztów pośrednich według czasów nastawiania maszyn, robocizny i maszyn X           

3.2.3.12 

Definiowanie zmiennych i stałych stawek kosztów dla centrum roboczego X           

3.2.3.13 

Kalkulowanie stawek kosztowych w oparciu o wprowadzone koszty i alokacje planowanych wydatów X           

3.2.3.14 

Czasy przestojów według asortymentu i numeru operacji X           

3.2.3.15 

Wewnętrzne i zewnętrzne (operacje wykonywane przez podwykonawców zewnętrznych) czasy przestojów X           

3.2.3.16 

Liczba maszyn przypisanych do centrum roboczego X           

3.2.3.17 

Dostęp do danych o odchyleniach zdolności produkcyjnych w okresie czasu X           

3.2.3.18 

Współczynniki wydajności i wykorzystania centrów roboczych X           

3.2.3.19 

Wykorzystane godziny produkcji na dzień i według centrum roboczego X           

3.2.3.20 

Aktualizacja danych o centrum roboczym w czasie rzeczywistym X           

3.2.3.21 

Przebieg prac dla indywidualnego asortymentu w centrum roboczym X           

3.2.3.22 

Standardowy przebieg prac w centrum roboczym, niezależnie od specyfiki asortymetu X           

3.2.3.23 

Prezentacja graficzna planowanych i rzeczywistych zdolności produkcyjnych X           

3.2.3.24 

Zdolności produkcyjne maszyn i pracowników według maszyny, w godzinach, minutach i jednostkach X           

3.2.3.25 

Robocizna i stawki narzutów według maszyny X           

3.2.3.26 

Współczynnik roboczo/maszyno godzin dla maszyny wg normatywów X           

3.2.3.27 

Definiowanie kodów dla maszyn w centrum roboczym X           

3.2.4 Kontrola zleceń produkcyjnych             
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3.2.4.1 Wiele typów zleceń produkcyjnych X           

3.2.4.2 

Zlecenia produkcyjne/zlecenia (work order) według magazynu, klienta, przezbrojenia, kosztu, końcowego 
montażu i szczegółowej listy materiałowej X           

3.2.4.3 

Typy zleceń produkcyjnych według zapasu, zamówienia klienta, zamówienia uzupełniającego (gdy zapas 
spadnie poniżej punktu ponownego zamawiania), zlecenia przeróbki--zleceń projektowych 
(niesprzedażowych) X           

3.2.4.4 
Możliwość grupowania różnych typów zleceń i dostęp do danych o zleceniu zbiorczym poprzez wgląd w 
nagłówki zleceń X           

3.2.4.5 Raportowanie o statusie zlecenia (podsumowanie) X           

3.2.4.6 Dzielenie i łączenie zlecenia X           

3.2.4.7 Dzielenie/podział zleceń X           

3.2.4.8 Dodawanie tekstów i komentarzy do zlecenia X           

3.2.4.9 Zamykanie zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym X           

3.2.4.10 

Opcja szybkiego zamykania zleceń X           

3.2.4.11 

Automatyczne zamykanie wszystkich otwartych zleceń X           

3.2.4.12 
Przyjmowanie kompletnych wyrobów do magazynu lub przekazywanie ich do montażu na wyższym 
poziomie(podzespoły) x           

3.2.4.13 

Komunikaty systemowe ostrzegające o niezgodności listy materiałowej lub robocizny x           

3.2.4.14 

Prezentowanie kosztów na jednostkę podczas realizacji procesu technologicznego x           

3.2.4.15 

Przypisywanie kosztów do grupy zleceń produkcyjnych po zakończeniu produkcji  x           

3.2.4.16 

Historia zleceń i konfiguracji kosztów x           

3.2.4.17 

Raportowanie o statusie realizacji zlecenia: zaprojektowany, zaplanowany i w trakcie realizacji x           

3.2.4.18 

Zamykanie i księgowanie transakcji zamknięcia zlecenia produkcyjnego x           
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3.2.4.19 

Raportowanie o zużyciu materiałów i wydajności pracowników (karty pracy) x           

3.2.4.20 

Automatyczna aktualizacja zapasów (karty pracy) x           

3.2.4.21 

Automatyczne zakończenie operacji i przejście do następnej na podstawie przyjęcia podzlecenia x           

3.2.4.22 

Automatyczne zakończenie operacji na bazie poprzedzających operacji uznanych za zakończone (możliwość 
korzystania z tej opcji na żądanie) x           

3.2.4.23 
Automatyczne przetwarzanie zapasów magazynowych, projektu lub zamówienia klienta, gdy ostatnia operacja 
została zakończona x           

3.2.4.24 

Automatyczna rezerwacja i zwrot materiałów dla projektów i umów x           

3.2.4.25 

Śledzenie rezerwacji i zwrotu materiałów dla projektów i umów x           

3.2.4.26 

Automatyczne przejście do następnej operacji w procesie technologicznym x           

3.2.4.27 

Raportowanie o ilości operacji, czasach realizacji i ruchach materiałowych na zlecenie x           

3.2.4.28 

Historia transakcji produkcyjnych x           

3.2.4.29 

Możliwość utworzenia przebiegu pracy (technologii wyrobu) z uwzględnieniem zamówienia zakupu dla 
podwykonawcy (prac do realizacji przez podwykonawcę) x           

3.2.4.30 

Raportowanie wg ruchów materiałowych lub szczegółowego czasu robocizny x           

3.2.4.31 
Raportowanie wg operacji, po których produkcja części, podzespołu, zespołu itd. została uznana za 
zakończoną (pay point operation). x           

3.2.4.32 

Raportowanie o czasie pracy pracownika według przepracowanych godzin x           

3.2.4.33 

Raportowanie o kosztach bezpośrednich i pośrednich robocizny  x           

3.2.4.34 

Raportowanie o kosztach robocizny wg zmiany, wydziału, maszyny i stawki wynagrodzenia x           
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3.2.4.35 

Transfer rzeczywistego czasu pracy pracownika (karty pracy) do listy płac w module płacowym x           

3.2.4.36 

Rzeczywiste zużycie materiałów wg operacji i według serii x           

3.2.4.37 

Rzeczywiste zużycie materiału vs planowane zużycie wg serii i według operacji x           

3.2.4.38 

Rzeczywisty czas realizacji vs planowany czas realizacji według zlecenia i według stanowiska roboczego x           

3.2.4.39 

Nastawianie(przezbrajanie)/przebieg/przeróbka(powtórny przerób) x           

3.2.4.40 

Jednostki wyrobów wyprodukowane/sprzedane x           

3.2.4.41 

Koszty, wartość sprzedaży i dane w księdze głównej na umowę ewidencjonowane w czasie rzeczywistym x           

3.2.4.42 

Interfejs ułatwiający gromadzenie danych o realizacji zleceń, np. system kodów kreskowych x           

3.2.4.43 

Rejestrowanie danych o realizacji zleceń w czasie rzeczywistym x           

3.2.4.44 

Różne opcje wprowadzania danych o realizacji zleceń (np. kody kreskowe) x           

3.2.4.45 

Raportowanie tylko o tych indeksach, które różnią się od planu (prezentują odchylenia od planu) x           

3.2.4.46 

Raportowanie o zleceniach niezrealizowanych wg operacji, centrum roboczego i maszyny x           

3.2.4.47 

Rejestrowanie i śledzenie kosztów przeróbek zleceń produkcyjnych x           

3.2.4.48 

Szacowane i rzeczywiste koszty zlecenia - godzin, materiałów, dodatkowych obciążeń i podzleceń x           

3.2.4.49 

Raportowanie wg podzespołów i wyrobów na każdym etapie realizacji zlecenia x           

3.2.4.50 

Raportowanie o wynikach produkcji za okres czasu, obejmujące indeksy; ilości; wydajność pracowników i 
wydziału; bezpośrednie koszty robocizny, materiałów bezpośrednich; nadgodziny; przestoje maszyn x           
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3.2.4.51 

Śledzenie i kontrola według wyrobów x           

3.2.4.52 

Dostęp w czasie rzeczywistym do danych o ilościach wyprodukowanych na każdym etapie procesu produkcji, 
z możliwością rozróżniania jednostek miar x           

3.2.4.53 

Możliwość edytowania transakcji sterowania i kontroli produkcji łącznie z ilością vs ilością zaplanowaną, 
ilością vs materiał otrzymany na centrum robocze, asortyment, zlecenie i operację x           

3.2.4.54 

Elektroniczne rejestrowanie operacji do nagłówka zleceń i szczegółów do operacji x           

3.2.4.55 
Elektroniczne rejestrowanie godzin robocizny w momencie zakończenia zlecenia (normatywy lub rzeczywiste 
alokowane) x           

3.2.4.56 

Planowane, rzeczywiste i zarezerwowane godziny robocze według centrum roboczego i wydziału x           

3.2.4.57 

Automatyczna aktualizacja rzeczywistych kosztów robocizny wg operacji x           

3.2.4.58 

Rejestrowanie kosztów godzin nadliczbowych według wydziału i zlecenia x           

3.2.4.59 

Księgowanie kosztów produkcji w księdze głównej x           

3.2.4.60 

Tworzenie tabel z danymi o błędach w przetwarzaniu kosztów produkcji    x         

3.2.4.61 

Tworzenie tabel z danymi o historii transakcji produkcji x           

3.2.4.62 

Interfejsy z systemem rachunku kosztów i systemem norm produkcyjnych x           

3.2.4.63 

Raportowanie o wykonaniu harmonogramu, wydajności produkcji, czasach przestojów i ilościach odpadów x           

3.2.4.64 

Raportowanie o odchyleniach wydajności produkcji i wykorzystaniu centrów roboczych x           

3.2.4.65 

Raport statusu operacji według zlecenia produkcyjnego x           

3.2.4.66 

Kody statusu operacji x           
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3.2.4.67 

Raport o historii transakcji x           

3.2.4.68 

Raport o błędach w przetwarzaniu kosztów produkcji   x         

3.2.4.69 

Raport o wydajności produkcji x           

3.2.4.70 

Raportowanie o wydajności według pracownika, centrum roboczego/maszyny i zlecenia x           

3.2.4.71 

Raportowanie o zleceniach oczekujących na produkcję i będących wynikiem produkcji (input/output) według 
planowanych i rzeczywistych czasów oczekiwania (queue) x           

3.2.4.72 

Możliwość wprowadzania i pobierania informacji o godzinach pracy według centrum roboczego i maszyny x           

3.2.4.73 

Stawki robocizny, zużycia i metody śledzenia odchyleń dla robocizny i obciążeń x           

3.2.4.74 

Kalkulowanie całkowitej wielkości produkcji (throughput) dla maszyny, centrum roboczego, wydziału, zakładu, 
grupy zakładów, wg produktu i stanowiska roboczego x           

3.2.4.75 

Elektroniczne rejestrowanie odchyleń (różnic pomiędzy wielkością planowaną a rzeczywistą) x           

3.2.4.76 

Raport o czasach przestojów x           

3.2.4.77 

Raportowanie dzienne, tygodniowe i od początku miesiąca do dzisiaj o wykonaniu harmonogramu, wydajności 
produkcji, odchyleniach, czasach przestojów i odpadach x           

3.2.4.78 

Dane historyczne o kontroli jakości i przeróbkach w ramach gwarancji x           

3.2.4.79 

Historia o szacunkowych i rzeczywistych wynikach dla grup produktów na poziomie zagregowanym  x           

3.2.4.80 

Dane historyczne o czasach operacji według czasów normatywnych x           

3.2.4.81 

Interface kodów kreskowych x           

3.2.4.82 

Raportowanie o czasach przestojów i odpadach według kodu przyczyny x           
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3.2.4.83 
Możliwość alokowania materiałów już wyprowadzonych z magazynu do zlecenia produkcyjnego lub 
zamówienia sprzedaży x           

3.2.4.84 

Oznaczenie operacji będących kamieniami milowymi x           

3.2.4.85 

Definiowanie operacji technologicznych nie będących kamieniami milowymi i rejestrowanie rzeczywistych 
godzin robocizny na w/w operację x           

3.2.4.86 

Możliwość definiowania schematów wykonywania planów produkcji lub wykonywania planów powtarzalnych 
(ważne dla produkcji powtarzalnej, gdzie ilość zużytych zasobów jest podobna), w sposób automatyczny x           

3.2.4.87 

Automatyczne wykonanie planu produkcji w momencie rejestracji wykonanych ilości wyrobów x           

3.2.4.88 
Rejestrowanie ruchów materiałowych i ich rejestrowanie w ramach transkacji, w celu śledzenia transakcji 
ogółem X           

3.2.4.89 

Transakcja rejestrowania odpadów, która umożliwia uwolnienie komponentów (może się pojawić pomiędzy 
operacjami uznanymi za zakończone) X           

3.2.4.90 

Rozliczanie wsteczne materiałów w oparciu o określoną/indywidualną konfigurację wyrobu X           

3.2.4.91 

Rozliczanie wsteczne robocizny i zasobów w oparciu o określony/indywidualny obieg pracy (technologię) X           

3.2.4.92 
Możliwość raportowania produkcji w przypadku, gdy nastąpiło odstępstwo od planu produkcji 
(wyprodukowano za mało/za dużo) X           

3.2.4.93 
Raportowanie o produkcji według asortymentu, centrum roboczego dla operacji będącej kamieniem milowym 
lub po zakończeniu zlecenia X           

3.2.4.94 

Raportowanie o produkcji według indeksu materiałowego i operacji X           

3.2.4.95 

Rozliczanie wsteczne surowców i podzespołów według operacji X           

3.2.4.96 
Rozliczanie wsteczne na podstawie zakończenia operacji będącej kamieniem milowym lub przyjęcia wyrobu 
na magazyn X           

3.2.4.97 

Wielopoziomowe rozliczanie wsteczne (dotyczy każdego zasobu) X           
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3.2.4.98 

Operacje określone jako kamienie milowe stanowiące operacje w których produkcja części, podzespołu, 
zespołu itd. jest zakończona i stanowi podstawę wyceny wyrobu X           

3.2.4.99 

Raportowanie o zużyciu nieplanowanych materiałów i robocizny X           

3.2.4.100 

Automatyczne tworzenie dziennego raportu zapasu magazynowego w zakresie określonym przez 
użytkownika, prezentującego zapotrzebowanie materiałowe netto na stanowisko pracy X           

3.2.5 Zarządzanie produkcją             

3.2.5.1 

Dane do kontrolowania zlecenia produkcyjnego, obejmujące datę otwarcia, datę realizacji, normy materiałowe 
i datą oczekiwaną realizacji zlecenia X           

3.2.5.2 

Dostęp i wgląd do statusu zlecenia produkcyjnego w czasie rzeczywistym X           

3.2.5.3 Zlecenia według indeksu materiałowego i statusu X           

3.2.5.4 

Status zleceń obejmujący zlecenia częściowo zrealizowane, zakończone, produkcję w toku i zamknięte X           

3.2.5.5 Raport o otwartych zleceniach X           

3.2.5.6 Status zlecenia do potwierdzenia i uwolnienia X           

3.2.5.7 

Wyszukiwanie stanów magazynowych indeksów materiałowych wg indeksu typu "fantom"(phantom), tj. 
indeksu niemagzynowego w strukturach materiałowych wyrobu   x           

3.2.5.8 Zlecenie produkcyjne powiązanie z projektem/kontraktem X           

3.2.5.9 

Obsługa planowanych zleceń obejmująca daty rozpoczęcia i dostawy, planowane ilości, wyprodukowane 
asortymenty i alternatywne rodzaje technologii X           

3.2.5.10 

Ręczne uwalnianie zleceń x           

3.2.5.11 

Uwalnianie zleceń zbiorczych x           

3.2.5.12 

Automatyczne uwalnianie zleceń w oparciu o datę uruchomienia   x         

3.2.5.13 

Automatyczne sekwencyjne numerowanie zleceń x           
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3.2.5.14 

Kalkulowanie ilości na podstawie sygnałów o potrzebach (metoda Kanban) według indeksu materiałowego x           

3.2.5.15 

Drukowanie zapotrzebowania na materiały x           

3.2.5.16 

Wskazywanie dostaw częściowych x           

3.2.5.17 

Szczegółowe dane o składnikach komponentów (karta technologiczna - tekst i rysunki) x           

3.2.5.18 

Szczegółowe dane o operacji (karta pracy) x           

3.2.5.19 

Wybór alternatywnej kolejności operacji w oparciu o parametry zlecenia x           

3.2.5.20 

Wybór alternatywnej struktury materiałowej w oparciu o parametry zlecenia x           

3.2.5.21 

Możliwość dostosowania danych w zleceniu dotyczących materiałów (z jednoczesną zmianą planowanego 
TKW), tj. dodawanie nowych komponentów, zmianę, usuwanie (np. materiałów niezużytych) x           

3.2.5.22 

Możliwość całkowitego 'dostosowania' struktury materiałowej w zleceniu x           

3.2.5.23 

Zarządzanie operacjami technologicznymi (dodawanie, zmiana, usuwanie) x           

3.2.5.24 

Zarządzanie komponentami w strukturze materiałowej (dodawanie, zmiana, usuwanie) x           

3.2.5.25 

Możliwość kontroli i śledzenia zmian kolejności operacji technologicznych x           

3.2.5.26 

Możliwość kontroli i śledzenia zamienników komponentów w strukturze materiałowej x           

3.2.5.27 

Seryjna zmiana struktur materiałowych i technologii w zlecenich produkcyjnych x           

3.2.5.28 
Zapotrzebowanie brutto dla pojedyńczego poziomu w strukturze indeksu wynikające ze zleceń "zamrożonych" 
(FPO) i uwolnionych x           

3.2.5.29 

Kontrola dostępności komponentów (surowców, składników, części lub podzespoły) x           

3.2.5.30 
Kontrola dostępności komponentów w okresach czasu (time phasing) dla przyszłych zapotrzebowań, dostaw i 
zapasów x           
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3.2.5.31 

Dostęp do danych o niedoborach x           

3.2.5.32 

Algorytm alokowania niedoboru komponentów x           

3.2.5.33 

Analiza niedoborów indeksów według numeru zamówienia z możliwością ich wpływu na dalsze wskaźniki x           

3.2.5.34 

Wielopoziomowe alokowanie, miejsca wydań materiałów i magazyny wg zlecenia x           

3.2.5.35 

Obliczanie wydajności według partii, procesu technologicznego i stopnia zaawansowania x           

3.2.5.36 

Obliczanie wydajności operacji (wskaźnik wykorzystanych zasobów do planowanych) i operacji zachodzących 
na siebie wyrażone procentowo x           

3.2.5.37 

Obliczanie wydajności dla operacji lub operacji skumulowanych na zlecenie/umowę x           

3.2.5.38 

Możliwość podziału partii na zleceniu produkcyjnym (zwyczajowo po uwolnieniu zlecenia) i przesunięcie partii 
materiału wymaganej do realizacji serii do operacji (send ahead) x           

3.2.5.39 

Wydania lub podział materiałów do operacji związanych z przeróbkami x           

3.2.5.40 

Automatyczne przechodzenie do następnej operacji x           

3.2.5.41 

Dodawanie operacji związanej z przeróbką x           

3.2.5.42 

Odpady wyrobów złożonych/komponentów x           

3.2.5.43 

Łączenie operacji podwykonawstwa ze zleceniem produkcji lub zamówieniem zakupu x           

3.2.5.44 
Automatyczne zatwierdzanie zleceń na komponenty, gdy zlecenie na wyrób (komponent wyższego rzędu) jest 
uwolnione x           

3.2.5.45 

Zlecenie połączone z "zadaniem nadrzędnym" (wiele zleceń do zadania) x           
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3.2.5.46 

Tworzenie karty obiegowej, która jest wykorzystywana w całym procesie technologicznym, obejmującego 
kartę pracy (kto wykonuję którą operację) oraz specyfikację czasu wymaganego na przestawienie linni 
produkcyjnej/maszyny od wyprodukowania ostatniej części produktu A do pierwszej części produktu B x           

3.2.5.47 

Jeden ekran z wglądem w alokację materiałów, wydania, zaplanowane operacje i koszty robocizny x           

3.2.5.48 

Kontrola dostępności materiałów, narzędzi i oprzyrządowania oraz zdolności produkcyjnych x           

3.2.5.49 

Wskaźnik gotowości zlecenia produkcyjnego do jego uwolnienia x           

3.2.5.50 

Anulowanie zleceń produkcyjnych x           

3.2.5.51 

Opcje tworzenia listy pobrań magazynowych i karty obiegowej (karty pracy i karty technologicznej) x           

3.2.5.52 

Możliwość tworzenia listy pobrań magazynowych i karty obiegowej w czasie rzeczywistym x           

3.2.5.53 

Opcja automatycznego przydzielania numerów serii dla jednostek magazynowych x           

3.2.5.54 

Lista planowanych i uwolnionych zleceń obejmująca zlecenia według indeksu, niedoborów według zlecenia i 
zamówień zaległych według zlecenia x           

3.2.5.55 

Transakcje na zapasach komponentów według zlecenia i numerów kont             

3.2.5.56 

Wydania materiałów (Rw), przyjęcia (Pw) i obsługa odpadów materiałowych x           

3.2.5.57 

Wykorzystana robocizna i liczba zakończonych elementów według zlecenia x           

3.2.5.58 

Rejestrowanie odpadów po operacji i ruchów materiałowych x           

3.2.5.59 

Historia robocizny, zakończonych zleceń według zlecenia i numeru konta x           

3.2.5.60 

Historia odpadów i nieplanowanych operacji według zlecenia i konta x           
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3.2.5.61 

Rejestrowanie transakcji dla planowanej i nieplanowanej robocizny, odpadów, czasu przestojów, ruchów 
magazynowych i przyjęć, podziału lub połączenia serii, odrzuceń, i podwykonawstwa w czasie rzeczywistym x           

3.2.5.62 
Dostęp w czasie rzeczywistym do edytowania danych i transakcji związanych z produkcją w toku oraz ścieżek 
kontroli x           

3.2.6 Pobieranie materiału             

3.2.6.1 Lista pobrań materiałowych dla symulowanego harmonogramu zleceń X           

3.2.6.2 

Symulowana lista pobrań z kontrolą dostępności komponentów (surowce, składniki, części i podzespoły) X           

3.2.6.3 

Tworzenie oddzielnych list pobrań dla oddzielnych lokalizacji magazynowych X           

3.2.6.4 Lista pobrań zgodna z logiką pobrań (lokalizacja, FIFO, itd.) X           

3.2.6.5 

Lista pobrań dla wszystkich komponentów dla określonego okresu czasu X           

3.2.6.6 Logika tworzenia listy pobrań według lokalizacji dostawy i/lub operacji X           

3.2.6.7 Lista pobrań komponentów według numerów seryjnych X           

3.2.6.8 Lista pobrań z komentarzami X           

3.2.6.9 Drukowanie listy pobrań w oparciu o ustaloną logikę sekwencji pobrań X           

3.2.6.10 

Drukowanie listy pobrania z numerem serii X           

3.2.6.11 

Rozchód materiałów dla zakończonych transakcji produkcyjnych i odchyleń X           

3.2.6.12 

Prezentowanie danych o częściowych pobraniach materiałów X           

3.2.6.13 

Raport o częściowych pobraniach materiałów X           

3.2.6.14 

Dostęp do danych o zapasach pobranych, do kompletacji i zapasach skompletowanych X           

3.2.6.15 

Dane o niedoborach zapasów z częściowo pobranych zleceń X           

3.2.6.16 

Automatyczne umniejszenie zapasu wg listy pobrań X           
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3.2.6.17 

Dodawanie ręczne indeksów do listy pobrań materiałowych X           

3.2.6.18 

Listy pobrań obejmują indeksy magazynowe i niemagazynowe X           

3.2.6.19 

Dostęp do dat wymagalności pobrań materiałowych X           

3.2.6.20 

Indeks zestawu komponentów (kit) w celu określenia, czy zestaw może być przekazany na produkcję 
oddzielnie lub oddzielnie zarezerwowany jako zapas X           

3.2.6.21 

Raportowanie o odchyleniach w zestawach komponentów (kit) gotowych do wydania na produkcję (wykazuje 
różnice pomiędzy materiałami pobranymi z magazynu a tymi, które są gotowe do przyjęcia na produkcję) X           

3.2.6.22 

Zamienniki zestawów komponentów (kit) gotowych do wydania na produkcję X           

3.2.6.23 
Lista zestawów komponentów (kit) do wydania na produkcję według indeksów materiałowych, magazynu, 
lokalizacji X           

3.2.6.24 
Lista zestawów komponentów (kit) gotowych do wydania na produkcję obejmująca numery seryjne i zmiany 
pozycji materiałowych X           

3.2.6.25 

Prezentowanie dostępnych zapasów, w tym skompletowanych X           

3.2.6.26 

Opcja drukowania kodów kreskowych na liście zestawów komponentów (kit) X           

3.2.6.27 

Opcja sterowania zapasami produkcyjnymi w celu drukowania pobrań "na życzenie" X           

3.2.7 Kontrola jakości i raportowanie             

3.2.7.1 

Przepływ wymagań jakościowych od umowy/zamówienia sprzedaży do poziomu produkcji X           

3.2.7.2 Procedury pobierania próbek i zarządzanie próbkami X           

3.2.7.3 Procedury testowania i instrukcje dostępne w czasie rzeczywistym X           

3.2.7.4 Rejestrowanie testów jakościowych zaliczonych/niezaliczonych X           

3.2.7.5 Dokumentacja certyfikująca testy zaliczone/niezaliczone X           

3.2.7.6 Testy dla określonego klienta X           

3.2.7.7 Testy wyników i sprawności działania wyposażenia X           
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3.2.7.8 

Typy dodatkowych testów łącznie z testami środowiskowymi, bakteriologicznymi, wieku i testami stabilności X           

3.2.7.9 Określanie terminów i warunków kwarantanny   x         

3.2.7.10 

Określanie przyczyn blokowania serii materiałów jako w trakcie kwarantanny; w trakcie testów; uwolniona, ale 
wciąż w trakcie testów; odrzucona; w przeróbce; zatwierdzona i zatwierdzona przez określonych klientów   x         

3.2.7.11 

Wyodrębnienie zapasów magazynowych według typu wstrzymania X           

3.2.7.12 

Uruchamianie działań jakościowych według daty włącznie z datą ponownego testu, wygaśnięcia ważności, 
utworzenia, wieku i daty wymagalności X           

3.2.7.13 

Baza danych dla analizy danych statystycznych o kontroli procesu (Statistical Process Control) X           

3.2.7.14 

Raportowanie o przedmiocie testu, specyfikacjach i wynikach kontroli według surowca, półproduktu, wyrobu 
gotowego, organizacji, klienta, dostawcy i formuł X           

3.2.7.15 

Ocena wyników testów o dokładności danych definiowana przez użytkownika X           

3.2.7.16 

Kody działań kontroli jakości definiowane przez użytkownika X           

3.2.7.17 

Rejestrowanie wyników testów powtarzalnych X           

3.2.7.18 

Możliwość zapisywania danych o kontroli jakości produktów w standardzie ANSI w celach bezpieczeństwa X           

3.2.7.19 

Formaty raportowania lub zmienialne formaty raportowania o jakości definiowane przez użytkownika X           

3.2.7.20 

Logika Material Safety Data Sheet (MSDS), formatu ochrony danych materiałowych x           

3.2.7.21 

Automatyczne generowanie danych o produkcie w formacie MSDS   x         

3.2.7.22 

Kopiowanie MSDS i zmiana nazwy   x         

3.2.7.23 

Drukowanie pełnego MSDS ze wszystkimi surowcami x           
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3.2.7.24 

Drukowanie MSDS dla komponentów przekraczających jakościowe progi bezpieczeństwa x           

3.2.7.25 

Wgląd i raportowanie MSDS w czasie rzeczywistym według produktu dla wykorzystania przez pracownika   x         

3.2.7.26 

Raportowanie zgodności i arkusze kalkulacyjne dla list chemicznych/gdzie wykorzystane   x         

3.2.8 Zarządzanie zapasami produkcyjnymi             

3.2.8.1 

Kalkulowanie wymagań materiałowych netto dla poszczególnych poziomów w BOM w oparciu o 
zapotrzebowanie brutto (gross to net logic)  X           

3.2.8.2 

Przyjęcia magazynowe (Pz) na podstawie zamówienia zakupu (ZZ) i możliwość korygowania X           

3.2.8.3 Przesunięcia przyjętego zapasu magazynowego X           

3.2.8.4 Pozostałe przyjęcia (poza Pz i MM) X           

3.2.8.5 Przyjęcia na podstawie zleceń produkcyjnych X           

3.2.8.6 Wydania na podstawie zleceń produkcyjnych X           

3.2.8.7 Korekty stanów magazynowych X           

3.2.8.8 

Wydania magazynowe na produkcję (Rw), na grupy zleceń produkcyjnych, i wydania zewnętrzne (Wz) X           

3.2.8.9 Przesunięcia międzymagazynowe (+/-MM) X           

3.2.8.10 

Rozliczanie stanów magazynowych w oparciu o stan fizyczny i stan w systemie X           

3.2.8.11 

Nieplanowane wydania X           

3.2.8.12 

Specjalne typy zapasów obejmujące do wysyłki, zamówienia sprzedaży, projekty, opakowania zwrotne u 
klienta, wysyłki u klienta, materiały dostarczone do dostawców i opakowania zwrotne X           

3.2.8.13 

Możliwość różnego sposobu wprowadzania transakcji magazynowych, takich jak lista zapisów, pojedyńcze 
zapisy i dokumenty referencyjne X           

3.2.8.14 

Dostępne zapasy magazynowe według numeru magazynu, w czasie kontroli przyjęcia i wydania, w drodze, w 
czasie kompletacji, ilości pozostającej na produkcji, w załadunku X           
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3.2.8.15 

Szczegółowe dane o dostępnych zapasach magazynowych według lokalizacji i numeru partii X           

3.2.8.16 

Stany zapasów wg wszystkich klasyfikacji wyrobów (zgodnych ze specyfikacjami), kodów kwarantanny, wieku 
i kodów ograniczonego użycia X           

3.2.8.17 

Numer konta zapasów opcjonalnie powiązany z lokalizacją i numerem partii X           

3.2.8.18 

Zaplanowane zbiorcze przyjęcia wyrobów według magazynu lub lokalizacji X           

3.2.8.19 

Zbiorcze zestawienie alokacji komponentów według magazynu lub lokalizacji X           

3.2.8.20 

Zbiorcze zestawienie potrzeb materiałowych wynikających z zamówień sprzedaży X           

3.2.8.21 

Status stanu zapasów magazynowych wolny (od ręki), otwartych zamówień i alokacji X           

3.2.8.22 

Status stanu zapasów magazynowych wskazuje na konieczność dokonania ponownego zamówienia (reorder 
point) i wysyłanie wiadomości systemowej X           

3.2.8.23 
Status stanu zapasów magazynowych dla zamówień otwartych oraz informacja o koniecznych uzupełnieniach 
zapasów w okresach czasu X           

3.2.8.24 

Status stanu zapasów według wszystkich magazynów, numeru partii, magazynu i indeksu materiałowego X           

3.2.8.25 

Tworzenie informacji o niedoborach magazynowych na podstawie transakcji pobrań magazynowych X           

3.2.8.26 

Historia transakcji magazynowych według indeksu materiałowego, indeksu materiałowego według lokalizacji i 
indeksu materiałowego według numeru partii X           

3.2.8.27 

Historia zapotrzebowań na materiały i wydań materiałowych przechowywana oddzielnie  X           

3.2.8.28 

Tworzenie raportów o błędach związanych z transakcjami magazynowymi X           

3.2.8.29 

Tworzenie tabel z danymi o błędach w transakcjach magazynowych X           

3.2.8.30 

Przechowywanie daty ostatniej transakcji magazynowej według każdego typu transakcji X           
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3.2.8.31 

Transakcje w czasie rzeczywistym dla wszystkich typów przyjęć i wydań magazynowych X           

3.2.8.32 

Transakcje w czasie rzeczywistym: przyjęcie na podstawie ZZ, przyjęcie do kontroli, przyjęcie do magazynu, 
zapotrzebowanie zakupu i aktualizowanie, zwrot do dostawcy i odpady X           

3.2.8.33 

Pojedyncza transakcja w celu wydania komponentów do zlecenia produkcyjnego X           

3.2.8.34 

Wydania indeksów według zlecenia i operacji X           

3.2.8.35 

Parametry wydań materiałowych obejmujące wydania w oparciu o zużycie; teoretyczne w oparciu o ilość 
zamówioną i wydania w oparciu o rozliczenie wsteczne X           

3.2.8.36 

Wydania indeksów do określonego projektu w oparciu o wymagania kontroli projektu X           

3.2.8.37 

Ponadplanowe wydania w celu pokrycia zapotrzebowania na zlecenie produkcyjne X           

3.2.8.38 

Rejestracja transakcji magazynowych wg magazyn/zapas i lokalizacja/partia X           

3.2.8.39 

Kontrola i śledzenie transakcji magazynowych X           

3.2.8.40 

Przesunięcia magazyn/lokalizacja, rejestracja korekt i odpadów w czasie rzeczywistym X           

3.2.8.41 

Opcjonalne rozliczanie wsteczne komponentów X           

3.2.8.42 

Rozliczanie wsteczne wybranych indeksów materiałowych lub stanów magazynowych lokalizacji X           

3.2.8.43 
Prezentowanie w czasie rzeczywistym szczegółowych danych o produkcji w toku na poziomie zlecenia i 
centrum roboczego X           

3.2.8.44 

Raport historii transakcji X           

3.2.8.45 
Obsługa datowania produktu, np. sprzedaż-do, export-do, ważność-do. Istotne dla produktów z określoną datą 
ważności/przydatności X           

3.2.8.46 

Automatyczne anulowanie alokacji zapasów na podstawie poprzednio odrzuconej operacji X           
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3.2.8.47 

Metody alokacji/wyceny obejmujące rozliczanie wstecz, w czasie rzeczywistym, proporcjonalną, do przerobu X           

3.2.8.48 
Raport o stanie zapasów według lokalizacji i według partii z komunikatami o działaniach wysyłanymi przez 
system X           

3.2.8.49 

Raport o nieodoborach zapasów według indeksu materiałowego i numeru zlecenia X           

3.2.8.50 

Raport o ruchach magazynowych X           

3.2.8.51 

Raport umożliwiający wgląd i edycję danych o błędach X           

3.2.8.52 

Połączenie z systemami wycen zapasów magazynowych X           

3.2.8.53 

Zarządzanie zwrotami materiałowymi X           

3.3. Planowanie produkcji             

3.3.1 

Główny plan produkcji (MPS)       

Określa plan produkcji w 
dłuższej perspektywie 
czasowej     

3.3.1.1 Nieograniczona liczba planów produkcji X           

3.3.1.2 

Nieograniczona liczba planów produkcji z możliwością wykonania scenariuszy "co-jeśli" X           

3.3.1.3 

Plany produkcji uwzględniające prognozy (projected), zapotrzebowanie niezależne (independent), stany max 
lub zapasy bezpieczeństwa, zapotrzebowanie zależne (dependent) i zapotrzebowanie wynikające z 
przesunięć (transfer demand) X           

3.3.1.4 

Opcje tworzenia planu produkcji włączając metodę selektywną, zmian netto (dotyczy tylko zleceń, w których 
dokonano zmian), pełnego odtworzenia (dotyczy wszystkich zleceń, niezależnie od dokonanych zmian), 
dynamiczną i symulacją x           

3.3.1.5 
Opcje okresu planowania łącznie z miesięcznym, tygodniowym, dziennym, zmianowym i zdefiniowanym przez 
użytkownika x           

3.3.1.6 Okres i horyzont planistyczny definiowany przez użytkownika x           

3.3.1.7 

Opcje planowania produkcji do wyboru - lot-for-lot, stałego zapotrzebowania, stałego przychodu, 
ekonomicznej wielkości zamówienia (EOQ), ilość rabatu przy zakupie, kombinacji, ręczna i zapasu 
bezpieczeństwa x           
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3.3.1.8 

Kalendarze planistyczne według centrum roboczego, wydziału, zakładu, magazynu, linii produkcyjnej x           

3.3.1.9 

Planowanie produkcji na podstawie harmonogramów zapotrzebowania, harmonogramów grup produktowych i 
innych harmonogramów produkcji x           

3.3.1.10 

Identyfikowanie krytycznych zdolności produkcyjnych według indeksu materiałowego x           

3.3.1.11 
Możliwość uwzględniania w planie głównym serwisu i działań związanych z utrzymaniem w ruchu (w czasie i 
poza gwarancją) x           

3.3.1.12 
Możliwość definiowania wielopoziomych punktów, w których planowanie może być ograniczone lub zmienione 
(time fences) x           

3.3.1.13 

Główny plan produkcji dla każdego poziomu struktury materiałowej wyrobu (BOM) x           

3.3.1.14 

Główny plan produkcji dla wyrobów konfigurowanych na zlecenie (configure-to-order) x           

3.3.1.15 
Obsługa planowanych zleceń dla stałych ilości i czasu (firm planned order FPO) i zleceń alokowanych (ale 
jeszcze nie uwolnionych) x           

3.3.1.16 
Obsługa operacji realizowanych poza przedsiębiorstwem będących elementem procesu technologicznego 
(podwykonawstwo) x           

3.3.1.17 

Grupowanie zleceń produkcyjnych w celach planistycznych x           

3.3.1.18 

Nadpisywanie lub konsolidowanie planów produkcji x           

3.3.1.19 

Opcja śledzenia realizacji planu (procentowy szacunek dokładności), w trakcie tworzenia planu produkcji x           

3.3.1.20 
Ujmowanie prognoz sprzedaży, ofert sprzedaży, zamówień sprzedaży i zleceń produkcyjnych w planie 
głównym x           

3.3.1.21 

Automatyczne wykonanie prognozy sprzedazy (forecast consumption) przez zamówienia sprzedaży (proces 
zamiany prognozy na zamówienia sprzedaży) x           

3.3.1.22 

Wykonanie prognozy sprzedaży w przyszłych lub przeszłych okresach prognostycznych x           

3.3.1.23 

Wykonanie prognozy sprzedaży na poziomie komponentów zamówienia  x           
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3.3.1.24 

Wykonanie prognozy przez zamówienia związane z realizacją projektu x           

3.3.1.25 

Punkt ograniczenia czasowego (time fence) usuwa prognozę sprzedaży z głównego planu x           

3.3.1.26 

Punkt ograniczenia czasowego (time fence) dla zamówienia klienta i prognozy sprzedaży x           

3.3.1.27 

Planowanie według projektu, zwyczajowo (plab główny produkcji) lub obydwoma sposobami x           

3.3.1.28 
Grupowanie indeksów i działań w formacie BOM (planning bill) na poziomie wyrobów złożonych, grup 
produktowych i planu głównego  x           

3.3.1.29 

Obsługa i zmiana grupowania indeksów i działań w formacie BOM (planning bill) w czasie rzczywistym x           

3.3.1.30 

Aktualizowanie grup indeksów i działań w formacie BOM (planning bill) wg dat, w których komponent lub 
operacja musi być dodana lub usunięta z BOM   x           

3.3.1.31 

Definiowanie sposobu kalkulacji/algorytmu głównego planu produkcji  x           

3.3.1.32 
Automatyczne tworzenie MPS w oparciu o prognozę, dostępność zasobów i zdolności produkcyjne w formie 
tabelarycznej x           

3.3.1.33 
Automatyczne tworzenie MPS w oparciu o prognozę, dostępność zasobów i zdolności produkcyjne f w formie 
graficznej x           

3.3.1.34 

Dowolny poziom w strukturze materiałowej wyrobu BOM może być planowany w planie głównym x           

3.3.1.35 

MPS na każdym poziomie BOM x           

3.3.1.36 

Planowanie MPS dla wielu przedsiębiorstw produkcyjnych x           

3.3.1.37 

Parametryzowanie uruchamiania MPS w czasie rzeczywistym x           

3.3.1.38 

Obsługa ilości seryjnych x           

3.3.1.39 

Ograniczone planowanie (finite scheduling).  x     

Oznacza, że nie można 
planować więcej, niż jest 
możliwe do realizacji.     

3.3.1.40 

Nieograniczone planowanie (infinite scheduling).  x           
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3.3.1.41 

Narzędzia do "wygładzania" MPS x           

3.3.1.42 

Automatyczne potwierdzanie( zamrażanie) planowanych zleceń produkcyjnych (FPO) w MPS x           

3.3.1.43 

Planowanie prac na zlecenie i powtarzalnej produkcji x           

3.3.1.44 

Obliczanie planowanej wielkości produkcji (available-to-promis ATP), która musi być utrzymana w celu 
realizacji zamówień klientów według okresu x           

3.3.1.45 

Automatyczna aktualizacja ATP po każdej transakcji x           

3.3.1.46 

Wgląd w ilości ATP i inne atrybuty planistyczne według indeksu x           

3.3.1.47 

Dostęp do planowanych zamówień, zapotrzebowań zakupu, zamówień zakupu, prac na zlecenie i planów 
powtarzalnych w dowolnym MPS x           

3.3.1.48 

Wgląd do statusu produkcji i dostaw z informacją o relacji danych rzeczywistych do planowanych x           

3.3.1.49 

Wgląd w prognozy i plan produkcji według grup produktów i wg indeksu x           

3.3.1.50 

Prezentowanie opóźnionych zleceń, zmian terminów dostawców i zapotrzebowań zakupu x           

3.3.1.51 

Śledzenie uwolnienia MPS do produkcji (lub do APS) do poziomu pojedyńczego zlecenia / wyrobu x           

3.3.1.52 

Prezentowanie prognoz i otwartych zleceń (scheduled receipts) dla kolejnych poziomów w strukturze indeksu 
będących źródłami zapotrzebowania (pegging). x           

3.3.1.53 

Jednopoziomowe i wielopoziomowe prezentowanie dostaw i zapotrzebowania dla kolejnych poziomów w 
strukturze indeksu będących źródłem zapotrzebowania (pegging) x           

3.3.1.54 

Zlecenia w MPS przypisane do kolejnych poziomów w strukturze projektu będących źródłem zapotrzebowania x           

3.3.1.55 

ID uprawnionego planisty przypisany do MPS x           
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3.3.1.56 
Komunikaty systemowe związane np.. z MRP obejmujące konieczność "przyśpieszenia" produkcji, 
anulowania z zaleceniami działań x           

3.3.1.57 

Komunikaty systemowe związane np.. z MRP identyfikujące zapotrzebowania dla kolejnych poziomów w BOM 
objętych zleceniami w MPS x           

3.3.1.58 

Planowanie montażu wyrobów złożonych (assembly items)i tworzenie planów powtarzalnych x           

3.3.1.59 

Plan montażu wyrobów złożonych (final assembly schedule FAS) vs plan główny produkcji x           

3.3.1.60 

Definiowanie profilu i zasad pobierania danych oraz aktualizowania danych do MPS x           

3.3.1.61 

Ustawianie w MPS stałych/zamrożonych zleceń (FPO), tj. zleceń, w których mogą być zamrożone ilości i 
czasy realizacji (system nie może ich zmienić automatycznie) x           

3.3.1.62 

Śledzenie wykonania MPS według danych rzeczywistych vs planowanych x           

3.3.1.63 

Komunikaty systemowe tylko o indeksach, które różnią się od MPS x           

3.3.1.64 

Raportowanie tylko o indeksach, które różnią się od MPS według planisty x           

3.3.1.65 

Pulpit do wykorzystania przez wielu planistów w celu aktualizacji planowanych zleceń, uwolnionych zleceń, 
dokonania przeharmonogramowania, przeglądu i dyspozycji działań związanych z realizacją zlecenia x           

3.3.1.66 

Planowanie i analiza zdolności produkcyjnych centrum roboczego w czasie rzeczywistym x           

3.3.1.67 

Symulowanie produkcji przy wykorzystaniu równolegle wielu MPS x           

3.3.1.68 

Wgląd w zgrubne plany zdolności produkcyjnych (CRP) x           

3.3.1.69 

Wykorzystanie właściwej i niemagazynowej BOM (phantom BOM) w MPS x           

3.3.1.70 

Automatyczne uwalnianie MPS, gdy zlecenia produkcyjne są zatwierdzone x           
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3.3.1.71 

Raport MPS wg okresów planistycznych prezentujący prognozę, zamówienia, plan zapotrzebowania, 
planowane przyjęcia i poprzedni MPS x           

3.3.1.72 

Raport prezentujący realizację MPS w czasie rzeczywistym x           

3.3.1.73 

Szczegółowy raport prezentujący realizację MPS na poziomie kolejnych poziomów w BOM, będących źródłem 
zapotrzebowania (pegging) w czasie rzeczywistym x           

3.3.1.74 

Raport w formacie BOM zawierający indeksy i/lub działania, umożliwiający planowanie główne i/lub 
materiałowe (w czasie rzeczywistym) x           

3.3.1.75 

Raport o obciążeniach produkcji dla materiału lub produktu (w czasie rzeczywistym) x           

3.3.1.76 

Szczegółowy raport o planie ostatecznego montażu wyrobów złożonych (FAS) (w czasie rzeczywistym) x           

3.3.1.77 

Raport z wyceną MPS według kosztów normatywnych (w czasie rzeczywistym) x           

3.3.1.78 
Wycena kosztów ogółem MPS według linii produktowej, grupy produktowej, produktu wg kosztów 
normatywnych x           

3.3.1.79 

Raport MPS z podziałem na poszczególne źródła zapotrzebowania wynikające z kolejnych poziomów w 
strukturze indeksu (w czasie rzeczywistym) x           

3.3.1.80 

Raport o stanie (%) wykonania planu (w czasie rzeczywistym) x           

3.3.1.81 

Tworzenie na podstawie MPS planów dostaw dla dostawców x           

3.3.1.82 

Możliwość określania stałego poziomu zapasów w czasie x           

3.3.2 Zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych (RCCP)             

3.3.2.1 

Tworzenie RCCP z uwzględnieniem zleceń produkcyjnych w toku, otwartych zamówień sprzedaży, otwartych 
zleceń produkcyjnych, zapsów  x           

3.3.2.2 

Tworzenie RCCP z uwzględnieniem zleceń produkcyjnych w toku, otwartych zamówień sprzedaży, otwartych 
zleceń produkcyjnych, zapsów  dla centrum roboczego x           
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3.3.2.3 

Tworzenie RCCP z uwzględnieniem zleceń produkcyjnych w toku, otwartych zamówień sprzedaży, otwartych 
zleceń produkcyjnych, zapsów  dla centrów roboczych (wydziału produkcyjnego) x           

3.3.2.4 

Tworzenie RCCP z uwzględnieniem zleceń produkcyjnych w toku, otwartych zamówień sprzedaży, otwartych 
zleceń produkcyjnych, zapsów  dla wydziałów produkcyjnych (zakładu-ów produkcyjnego) x           

3.3.2.5 

Tworzenie RCCP z uwzględnieniem zleceń konstrukcyjnych w toku, otwartych zamówień sprzedaży, 
otwartych zleceń konstrukcyjnych dla wydziału konstrukcyjno - technologicznego x           

3.3.2.6 Prezentacja RCCP w formie graficznej w czasie rzeczywistym x           

3.3.2.7 Prezentacja RCCP w formie tabelarycznej w czasie rzeczywistym x           

3.3.2.8 

Obliczanie planowanych zapasów w oparciu o planowane wysyłki, produkcję i otwarte zamówienia od klientów x           

3.3.2.9 

Obliczanie zapotrzebowania dla kluczowych zasobów kalkulowanych na podstawie MPS x           

3.3.2.10 
Porównywanie marż rzeczywistych do planowanych, poziomów otwartych zamówień od klientów i poziomu 
zapasów  x           

3.3.2.11 

Porównywanie marż rzeczywistych do planowanych i rekomendowanie kolejnosci realizacji wyrobów 
(zarządzanie portfolio produktów) x           

3.3.2.12 

Zgrubna analiza zdolności dla kluczowych zasobów zidentyfikowanych w BOM i technologii (łącznie z 
czynnościami inżynieryjnymi) x           

3.3.2.13 

Ustalanie procedur RCCP dotyczących kluczowych zasobów x           

3.3.2.14 

RCCP z uwzględnieniem zdefiniowanych pozostałych-dowolnych zasobów   x         

3.3.2.15 

RCCP według projektu lub umowy   x         

3.3.2.16 
RCCP z raportem wskazującym na źródła zapotrzebowania dla poszczególnych poziomów w strukturze 
indeksu (pegging report)   x         

3.3.2.17 

RCCP wg scenariusza "co-jeśli"   x         

3.3.2.18 

RCCP wg scenariusza "co-jeśli" dla projektu lub umowy   x         
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3.3.2.19 

Analiza ograniczeń dla materiałów i zdolności produkcyjnych   x         

3.3.2.20 

Ustalanie priorytetów dla wariantów technologii/harmonogramowania   x         

3.3.2.21 

Uwzględnianie zależności w strukturze produktów w RCCP   x         

3.3.2.22 

Ograniczone planowanie (finite scheduling) RCCP.    x   

Oznacza, że nie można 
planować więcej, niż 
możliwe do realizacji.     

3.3.2.23 

Uwzględnianie alternatywnych zleceń procukcyjnych w RCCP   x         

3.3.2.24 

Elastyczny czasowy horyzont RCCP   x         

3.3.2.25 

Wskazywanie przez system przeciążeń dla zasobów wynikających z RCCP x     

Powinno umożliwiać 
podejmowanie decyzji o 
dostępności zasobów (np.. 
Wprowadzenie dodatkowej 
zmiany produkcyjnej, 
podwykonawstwo, itd.)     

3.3.3 Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)             

3.3.3.1 Parametry przebiegu pętli MRP w czasie rzeczywistym x           

3.3.3.2 Horyzont planistyczny MRP definiowany przez użytkownika x           

3.3.3.3 

Dzienne, tygodniowe lub miesięczne okresy planistyczne (time buckets) x           

3.3.3.4 
Możliwość wyświetlania tylko tych przedziałów czasowych w których występują zamówienia sprzedaży, 
zakupu lub produkcji x           

3.3.3.5 

Stosowanie polityki stałego lub zmiennego poziomu bezpieczeństwa zapasów x           

3.3.3.6 

Bezpieczny czas realizacji zlecenia (bufor czasowy dodawany do normalnego czasu realizacji zlecenia) x           

3.3.3.7 

Opcjonalne wyłączenie (czasowe) zapasów z MRP według magazynu, lokalizacji lub numeru seryjnego x           

3.3.3.8 

Opcja wielopoziomowego MRP (wspomaganie wielopoziomowego MPS) x           

3.3.3.9 

Inne polityki planistyczne, takie jak ekonomiczna wielkość zamówienia EOQ (Economic Order Quantity) i stała 
wielkość zamówienia (stała wielkość zamówienia, ale czasy zamówień zależne od potrzeb) x           
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3.3.3.10 

Wiele polityk zamawiania, według najmniejszego kosztu indeksu (least unit cost), wielkości partii równej 
zapotrzebowaniu netto w okresie (period order quantity), najmniejszego kosztu całkowitego (least unit cost), 
częściowego zbilansowania okresu (part period balancing PPB), zamówienia z i bez MRP x           

3.3.3.11 

Modyfikatory wielkości zamówienia zakupu: minimum, maksimum, wielokrotności, planowanych odpadów dla 
struktury materiałowej wyrobu x           

3.3.3.12 

Wielopoziomowe modyfikatory wielkości zamówienia, w tym redukcji wielkości zamówienia x           

3.3.3.13 

Stosowanie modyfikatorów do tworzenia sugestii wielkości, daty uruchomienia i daty realizacji zamówienia 
planowanego (planned order) przez MRP  x           

3.3.3.14 

Ustalanie czasu uruchomienia zamówienia planowanego (planned order), gdzie jest wymagane wcześniejsze 
uruchomienia zamówienia, z uwagi na czas zamówienia indeksu (lead-time offset) x           

3.3.3.15 

Opcje ustalania czasu uruchomienia zamówienia (lead-time offset) łącznie z bezpiecznym czasem realizacji 
(buforem czasowym), stałym dla części, z uwzględnieniem działań dla uruchomienia zamówienia i łącznie z 
wyrobem nadrzędnym zamawianym z indeksem x           

3.3.3.16 
Różne czasy uwalniania zamówienia planowanego (lead-time offset) w zależności od czasu dostawy dla 
danego asortymentu x           

3.3.3.17 

MRP dla indeksów (time phased order point TPOP), dla których planowanie brutto jest oparte o prognozy, nie 
o strukturę materiałową (independent demand) i oparte nie o prognozy, tylko o strukturę (dependent demand) x           

3.3.3.18 
Kalkulowanie zapotrzebowania netto (netting) dla zapasów, z uwzględnienim indeksów dostępnych (zapasu 
wolnego) x           

3.3.3.19 

Planowanie indeksu materiałowego w oparciu o datę rozpoczęcia prac/zlecenia lub datę rozpoczęcia operacji   x         

3.3.3.20 

Ustalanie punktów ograniczeń czasowych (time fences) w planowaniu w celu kontroli, gdzie MRP może 
zalecać uruchamianie zamówienia planowanego (planned order) x           

3.3.3.21 

Punkt ograniczenia czasowego, w obrębie którego zamówienia nie są planowane przez MRP   x         
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3.3.3.22 

Planowanie MRP dla projektu (PMRP)   x         

3.3.3.23 

Obsługa zamówień planowanych, które mogą mieć "zamrożoną" wielkość i czas zamówienia, a których 
system nie może zmienić automatycznie (FPO)   x         

3.3.3.24 

Obsługa dokumentów autoryzujących możliwość dokonania zamówienia zakupu przez dział zakupów, 
specyfikujących materiał, ilość i czas x           

3.3.3.25 

Źródła zapotrzebowania łącznie z prognozami, zamówieniami sprzedaży i zleceniami jakości x           

3.3.3.26 

Kalkulacje/algorytmy planowania MRP definiowany przez użytkownika x           

3.3.3.27 

Kombinowane kalkulacje/algorytmy MRP/CRP (planowania zdolności produkcyjnych) x           

3.3.3.28 

MRP dla MPS x           

3.3.3.29 

Tryby MRP obejmujące regenerację serii (regenerative batch), ciągłe utrzymywane MRP dla serii (net change 
batch), natychmiastowa transakcja w czasie rzeczywistym lub symulacje   x         

3.3.3.30 
Tworzenie prac na zamówienie, planów powtarzalnych (repetitive schedules) i dokumentów autoryzujących 
zakup materiałów    x         

3.3.3.31 

Plan zmian inżynieryjnych (engineering change), tj. listy części, BOM lub rysunków, z włączeniem 
wykorzystanych zamówień na zmiany inżynieryjne (ECOs) x           

3.3.3.32 

MRP dla modeli, prototypów, obiektów i innych konfigurowanych asortymentów x           

3.3.3.33 
MRP z wykorzystaniem BOM regularnego (regular BOM), wspólnego (common BOM) i "sztucznego" 
(phantom BOM) x           

3.3.3.34 
Automatyczne tworzenie dokumentów autoryzujących zamówienia zakupów (purchase requisition) na 
podstawie MRP   x         

3.3.3.35 

Automatyczne tworzenie harmonogramów dostaw dostawców na podstawie MRP   x         

3.3.3.36 

Identyfikacja zapotrzebowania materiałowego w czasie rzeczywistym (pegging) każdego poziomu w BOM dla 
indeksu, w odniesieniu do zamówienia sprzedaży x           
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3.3.3.37 

Identyfikacja zapotrzebowania materiałowego na pojedyńczym poziomie BOM (single level pegging) dla 
indeksu w celu wskazania dostawy i zapotrzebowania na wyższym poziomie x           

3.3.3.38 

Identyfikacja zapotrzebowania materiałowego na wielu poziomach BOM (multi level pegging) w odniesieniu do 
zleceń MPS w celu realizacji wyrobówna zamówienie (make-to-order) x           

3.3.3.39 
Identyfikacja zapotrzebowania materiałowego brutto dla indeksu na pojedyńczym poziomie w BOM z 
zapotrzebowania ogółem i zamówień  x           

3.3.3.40 
Opcjonalne identyfikowanie zapotrzebowania brutto dla indeksu "sztucznego" (phantom item) na jednym 
poziomie   x         

3.3.3.41 

Identyfikacja zapotrzebowania brutto (pegging) dla zamówienienia według wyrobu gotowego x           

3.3.3.42 
Identyfikacja zapotrzebowania brutto dla indeksu (pegging) w odniesieniu do dostaw i zapotrzebowania 
według projektu lub umowy x           

3.3.3.43 

Identyfikacja zapotrzebowania brutto dla indeksu (pegging) według projektu lub umowy dla otwartych 
zamówień zakupu i otwartych zleceń na prac zlecone   x         

3.3.3.44 

Komunikaty o sugerowanych działaniach związanych z obsługą zamówień, "przyśpieszaniu" realizacji 
zamówień, opóźnianiu w realizacji lub anulowaniu zamówień   x         

3.3.3.45 

Obsługa komunikatów systemowych przez planistów o koniecznych działaniach związanych z MRP x           

3.3.3.46 

Ilości ATP (available to promis) i inne atrybuty planistyczne uwględniane w MRP   x         

3.3.3.47 

Sugerowane replanowanie działań dla zbilansowania zapotrzebowania materiałowego z dostawami   x         

3.3.3.48 

Uwzględnianie w MRP spóźnionych zamówień zakupów, zmiany dostawców x           

3.3.3.49 

Zamówienia zakupu według indkesu, dostawcy lub MRP x           

3.3.3.50 

Analiza finansowo-rzeczowa, obejmująca projektowaną rotację zapasów w wyniku MRP   x         

3.3.3.51 

Komunikaty systemowe o odchyleniach pomiędzy MRP a dostawami / zapasami według planisty x           
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3.3.3.52 

Planowane zamówienia "zamrożone" co do ilości i czasu, gdzie system nie może ich zmienić autoamtycznie, 
rezerwują materiał i zdolności produkcyjne   x         

3.3.3.53 

Replanowanie prac na zlecenie (discrete jobs) i dokumentów autoryzujących zamówienia zakupu   x         

3.3.3.54 

Przekształcanie planowanych zamówień (planned orders) i planowanych zamówień "zamrożonych" co do 
ilości i czasu (FPO) w prace na zlecenie, plany powtarzalne i dokumenty autoryzujące zamówienia zakupu   x         

3.3.3.55 

Uwalnianie planowanych zamówień, tj. sugerowanych ilości, dat uruchomienia i dat dostawy (planned orders) 
do zakupu pogrupowanych, według indeksów i według dostawców   x         

3.3.3.56 

Raport o projektowanej wartości zapasów (projected inventory) x           

3.3.3.57 

Raport MRP w czasie rzeczywistym x           

3.3.3.58 

Raport o działaniach związanych z realizacją zamówień zakupu x           

3.3.3.59 

Raport o koniecznych działaniach związanych z realizacją MRP (follow up ) x           

3.3.3.60 

Raport MRP w dowolnych interwałach czasowych (dni, tygodnie i kwartały) x           

3.3.3.61 

Raport MRP prezentujący zapas wolny, zapotrzebowanie brutto, planowane przyjęcia, planowane zamówienia 
z "zamrożoną" wielkością i czasem (FPO), zapas dostępny i zalecany zapas dostępny x           

3.3.3.62 

Raportowanie o kosztach MRP sumowane według linii produktowej x           

3.3.3.63 

Raportowanie o kosztach MRP z wykorzystaniem przyszłych kosztów prognozowanych x           

3.3.3.64 

Opcjonalne sekwencyjne drukowanie MRP dla indeksów (planista, numer indeksu i komunikaty)    x         

3.3.3.65 

Opcjonalne drukowanie MRP (dla indeksów aktywnych i tych z komunikatami działań)   x         

3.3.3.66 

Prezentacja graficzna czasów wymaganych do realizacji zamówienia zakupu (lead time)   x         
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3.3.3.67 

Symulowanie produkcji przy wykorzystaniu wielu równoległych MRP   x         

3.3.3.68 

Symulacja MRP w czasie rzeczywistym x           

3.3.3.69 

Symulacja w trybie off-line, czyli nie w czasie rzeczywistym   x         

3.3.3.70 
Ręczne wprowadzanie zmian w zapotrzebowaniu, dostawach, strukturach produktu, kosztach i politykach 
planistycznych x           

3.3.3.71 
Narzędzia do szybkiego raportowania i prezentowania komunikatów, problemów, wyników związanych z 
tworzeniem MRP x           

3.3.3.72 

Raporty o zaktualizowanych działaniach planistycznych (historia zmian w MRP) x           

3.3.3.73 

Rekomendacje MRP mogą być autoamtycznie zamieniane na zamówienia zakupu x     

Jeśli zasady zamawiania 
indeksów / usług zostały 
ustalone     

3.3.3.74 

Jednostki organizacyjne (części przedsiębiorstwa, traktowane jako niezależne centra zysków i strat) zdolne 
prowadzić niezależny cykl planistyczny z odrębnymi kalendarzami roboczymi i bez konieczności powielania 
tych samych stałych danych x           

3.3.3.75 

Dostęp przez planistę listy indeksów z terminami uruchamiania zamówień zakupu dla BOM x           

3.3.3.76 

Pola definiowane przez użytkownika do blokowania MRP dla określonych indeksów x           

3.3.3.77 

Kontrolowanie zmian w BOM i śledzenie zmian historycznych x     

Logi systemowe 
przechowujace historię 
zmian     

3.3.4 

Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP) i harmonogramowanie centrów roboczych             

3.3.4.1 Opcje ustalania przebiegu CRP w czasie rzeczywistym X           

3.3.4.2 CRP dla umowy/projektu X           

3.3.4.3 CRP dla centrum roboczego X           

3.3.4.4 CRP dla centrów roboczych (wydziału produkcyjnego) X           

3.3.4.5 CRP dla wydziałów produkcyjnych (zakładu produkcyjnego) X           

3.3.4.6 CRP dla zakładów produkcyjnych X           

3.3.4.7 

Kalkulacje obciążenia centrum roboczego, wydziału, zakładu produkcyjnego X           
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3.3.4.8 

Stosowanie techniki obciążenia zdolności nieogranicznych (infinite loading), metodą wprzód   x         

3.3.4.9 

Stosowanie techniki obciążenia zdolności ograniczonych (finite loading), metodą wstecz   x         

3.3.4.10 
Definiowanie zdolności produkcyjnych dla  roboczogodzin i maszynogodzin, które odzwierciedlają przyszłe 
zmiany X           

3.3.4.11 
Możliwość prezentowania algorytmów kalkulowania zdolności produkcyjnych w centrach roboczych lub na 
stanowiskach pracy X           

3.3.4.12 

Bieżąca informacja  o obciążeniu według zlecenia i operacji X           

3.3.4.13 

Wybór przez użytkownika obciążenia na zlecenie planowane, alokowane lub uwolnione X           

3.3.4.14 

Elastyczne raportowanie o obciążeniu zasobów dla wybranych okresów czasu X           

3.3.4.15 

Przeliczanie obciążenia centrum roboczego/maszyny na podstawie uwolnionych i planowanych zleceń oraz 
harmonogramów powtarzalnych z wyorzystaniem planowania wstecz X           

3.3.4.16 

Graficzna prezentacja obciążenia centrum roboczego, wydziału, zakładu produkcyjnego X           

3.3.4.17 

Prezentowanie obciążenia granicznego według typu zlecenia X           

3.3.4.18 

Prezentowanie zdolności vs obciążenia siły roboczej, maszyny X           

3.3.4.19 

Prezentowanie dostępnych robczogodzin lub procentu wykorzystania roboczogodzin X           

3.3.4.20 

Prezentowanie skumulowanych dostępnych zdolności lub procentu wykorzystania zdolności X           

3.3.4.21 

Prezentowanie całkowitych zdolności produkcyjnych centrum roboczego, wydziału i zakładu X           

3.3.4.22 

Pełna identyfikacja zapotrzebowania brutto (pegging) dla kalkulowanego obciążenia X           

3.3.4.23 

Symulacja poziomu obciążenia X           

3.3.4.24 

Symulacja obciążenia zdolności produkcyjnych X           
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3.3.4.25 

Okres i horyzont czasowy definiowany przez użytkownika X           

3.3.4.26 

Ogólny kalendarz produkcji może zostać zastąpiony kalendarzem centrum roboczego X           

3.3.4.27 

Wiele maszyn w centrum roboczym x           

3.3.4.28 

Wielu pracowników, wiele zmian do maszyny x           

3.3.4.29 

Godziny obciążenia według obciążenia centrum roboczego x           

3.3.4.30 

Godziny obciążenia według obciążenia nie dla centrum roboczego według statusu zlecenia x           

3.3.4.31 

Możliwość prezentowania zdolności produkcyjnych dla centrum roboczego z wykorzystaniem wskaźników 
wydajności (efficiency) i zużycia (utilization) x           

3.3.4.32 

Opcjonalny wybór horyzontu czasowego dla raportowania CRP x           

3.3.4.33 

Zdolności produkcyjne centrum roboczego różnią się w okresach czasu x           

3.3.4.34 

Możliwość ustalania dat wymagalności zmian zdolności x           

3.3.4.35 

Opcjonalne uwzględnianie zasobów (dostępna powierzchnia magazynowa) x           

3.3.4.36 

Szczegółowe i sumaryczne raportowanie oraz zapytania do bazy danych o obciążeniu zasobów  x           

3.3.4.37 

Szczegółowe raportowanie o obciążeniu zasobów wg zleceń planowanych, potwierdzonych i uwolnionych  x           

3.3.4.38 

Szczegółowe zapytania do bazy danych o obciążeniu zasobów wg centrów roboczych, wydziałów, zakładów 
produkcyjnych wg okresów x           

3.3.4.39 

Sumaryczne (horyzontalne) raportowanie o obciążeniach centrum roboczego x           

3.3.4.40 

Szczegółowe (wertykalne) raportowanie o obciążeniach centrum roboczego x           
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3.3.4.41 

Raport o zdolnościach produkcyjnych i informacji o centrum roboczym x           

3.3.4.42 

Raport o parametrach planowania zdolności produkcyjnych x           

3.3.4.43 

Raportowanie o obciążeniach zleceń oczekujących na produkcję x           

3.3.4.44 

Możliwość bieżącego parametryzowania harmonogramów dla centrum roboczego x           

3.3.4.45 

Harmonogram centrum posiada numer zlecenia, numer operacji, indeks asortymentu i ilość x           

3.3.4.46 

Harmonogram zawiera status zlecenia (uwolnione, rozpoczęte i wstrzymane) x           

3.3.4.47 

Harmonogarm zawiera centrum poprzedzające i kolejne x           

3.3.4.48 

Harmonogram zawiera informację o narzędziach i oprzyrządowaniu x     
Narzędzia i oprzyrządowanie 
jako zasoby     

3.3.4.49 

Harmonogram zawiera podsumowanie obciążania przy centrum roboczym lub nie przy centrum roboczym 
(wszystkie zlecenia, które nie zostały zakończone) x           

3.3.4.50 

Obciążenie centrum roboczego wg projektu x           

3.3.4.51 

Możliwość rejestrowania ilości w wielu jednostkach miary x           

3.3.4.52 

Możliwość grupowania harmonogramów centrów roboczych x           

3.3.4.53 

Możliwość określania horyzontu czasowego dla harmonogramu centrum roboczego x           

3.3.4.54 

Harmonogramowanie wprzód x           

3.3.4.55 

Harmonogramowanie wstecz x           

3.3.4.56 

Możliwość harmonogramowania wprzód i wstecz x           

3.3.4.57 

Harmonogramowanie wg zlecenia i centrum roboczego x           
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3.3.4.58 

Możliwość kalkulowania czasów oczekiwania i odchyleń od czasów oczekiwania w centrum roboczym x           

3.3.4.59 

Re-i de-harmonogramowanie zadań w centrum roboczym             

3.3.4.60 

Ustalanie sekwencji operacji w centrum roboczym na podstawie daty wymagalności lub daty rozpoczęcia x           

3.3.4.61 

Ustalanie sekwencji operacji w centrum roboczym na podstawie daty wymagalności lub daty rozpoczęcia z 
wykorzystaniem kodów priorytetów x           

3.3.4.62 

Optymalizowanie sekwencji operacji z wykorzystaniem techniki "zacieśniania kolejki" x           

3.3.4.63 

Optymalizowanie sekwencji operacji z wykorzystaniem wskaźnika krytycznego x           

3.3.4.64 

Optymalizowanie sekwencji operacji z wykorzystaniem logiki grupowania x           

3.3.4.65 

Możliwość zmiany sekwencji operacji w czasie rzeczywistym x           

3.3.4.66 

Zastosowanie wykresu Gantta do prezentowania sekwencji zleceń i centrów roboczych x           

3.3.4.67 
Możliwość prezentowania zdolności produkcyjnych wg centrum roboczego dla bieżącego i szacowanego 
zużycia zdolności x           

3.3.4.68 

Raport o harmonogramie centrum roboczego x           

3.3.4.69 

Raport kontrolny o czasach oczekiwania x           

3.3.4.70 

Możliwość śledzenia statusu zlecenia za pośrednictwem obiegu pracy (technologii) zarówno dla operacji 
wykonywanej w zakładzie, jak i przez podwykonawców x           

3.3.5 

Harmonogramowanie zleceń produkcyjnych (APS)       

Planowanie zleceń 
produkcyjnych w krótkim 
okresie czasu     

3.3.5.1 Harmonogramowanie zleceń wprzód i wstecz z opcją symulacji x           

3.3.5.2 
Opcje harmonogramowania zleceń łącznie z uruchomieniem zleceń równolegle, zachodząco na siebie i 
częściowo (dla partii) x           

3.3.5.3 
Harmonogramowanie obiegu, kolejki, nastawień i czasów przebiegu dla operacji sekwencyjnych i operacji 
zachodzących na siebie x           
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3.3.5.4 

Lista zleceń uwolnionych w czasie rzeczywistym i w formie wydruku (karta pracy) x           

3.3.5.5 

Harmonogramowanie zleceń metodą wstecz, tj. od ostatecznej daty realizacji zlecenia x           

3.3.5.6 
Harmonogramowanie zleceń metodą wprzód, tj. opcjonalnie od pierwszej możliwej daty rozpoczęcia realizacji 
zlecenia  x           

3.3.5.7 
Harmonogramowanie zleceń metodą i wprzód i wstecz, z opcją "zacieśniania" kolejki zleceń (skracania czasu 
oczekiwania) x           

3.3.5.8 
Harmonogramowanie zleceń wg wskaźnika krytycznego bez ustalonej daty realizacji zlecenia, ale na bazie 
kodów priorytetów zleceń x           

3.3.5.9 

Harmonogramowanie zleceń wyłącznie według kodu priorytetu zlecenia x           

3.3.5.10 

Obliczanie zaplanowanej ilości produkcji uwzględniając współczynnik odpadów według operacji x           

3.3.5.11 

Logika ustalania ostatecznej daty realizacji zlecenia dla X operacji/tydzień x           

3.3.5.12 

Przeliczanie zaplanowanej ilości produkcji w oparciu o zakończone zlecenia i oczekiwaną ilość odpadów x           

3.3.5.13 

Raportowanie o wykonaniu harmonogramu zleceń x           

3.3.5.14 

Prezentowanie harmonogramów zleceń produkcji w postaci tabelarycznej x           

3.3.5.15 

Prezentowanie harmonogramów zleceń produkcji w postaci graficznej x           

3.3.5.16 
Automatyczne harmonogramowanie zleceń na podstawie dostępnej zdolności w oparciu o wymaganą ilość 
produkcji x           

3.3.5.17 

Sumaryczny raport o planowanych zasobach na zlecenie, z opcją "drill down" do poziomu zasobu x           

3.3.5.18 

Tworzenie harmonogramów zleceń w oparciu o zakładany wskaźnik produkcji, wielkość produkcji, zdolność 
produkcyjną oraz czasy przezbrojeń maszyn x           

3.3.5.19 
Symulacja prognozowania dat realizacji zleceń produkcyjnych,  przy wykorzystaniu metody wprzód, na 
podstawie zasobów produkcyjnych x           

3.3.5.20 

Techniki planowania ograniczonego (finite loading) i planowania wprzód planów dla linii produkcyjnych x           
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3.3.5.21 

Aktualizowanie harmonogramu w oparciu o rzeczywistą produkcję oraz zmiany w głównym planie produkcji x           

3.3.5.22 

Integracja z innymi funkcjami planowania i produkcji x           

3.3.5.23 

Integracja z dedykowanymi systemami APS x     

Integracja polega na 
eksporcie otwartych zleceń 
produkcyjnych z MPS do 
APS, gdzie następuje 
harmonogramowanie zleceń     

3.3.5.24 

Harmonogramowanie i śledzenie godzin inżynieryjnych, w ten sam sposób co dla centrów roboczych x           

3.3.6 Zarządzanie projektami             

3.3.6.1 Numer projektu dla zapotrzebowań, zamówień i zapasów   x         

3.3.6.2 
Zapotrzebowanie dla BOM, zamówień sprzedaży / zakupu i zapasów jako źródła zapotrzebowania.wg 
projektu   x         

3.3.6.3 

Identyfikacja transkacji z poziomu projektu ze śledzeniem historii w czasie rzeczywistym   x         

3.3.6.4 

Automatyczna prezentacja zapotrzebowania brutto i/lub alokacji dla indeksów wg projektu   x         

3.3.6.5 

Logika procesu kalkulowania zapotrzebowań netto dla projektu i umowy   x         

3.3.6.6 MRP dla projektu   x         

3.3.6.7 

Techniki tworzenia przyszłych zapotrzebowań, dostaw i zapasów dla okresu czasu (time phasing) na poziomie 
zapotrzebowania netto dla indeksów, sekwencyjnie wg projektu i daty realizacji   x         

3.3.6.8 Zapotrzebowanie materiałowe tylko według przydzielonego projektu   x         

3.3.6.9 
Kody grup projektów - oddzielanie zamówień sprzedaży od projektów nie-sprzedażowych (projektów 
wewnętrznych)   x         

3.3.6.10 

Komunikaty o odchyleniach materiałów w przypadku przekroczenia lub zmiany alokacji materiału pozostałego   x         

3.3.6.11 

Komunikaty o odchyleniach: przekroczone terminy dostaw i przyjęć   x         

3.3.6.12 

Kontrola dostępności wymaganych indeksów magazynowych   x         

3.3.6.13 

Raportowanie o postępie projektu: aktualny status projektu, plan materiałowy według indesków projektu   x         



  Moduł MB DM NW Komentarz Potwierdzenie 
spełnienia 
wymagania 

Ewentualnie 
opis 

uzupełniający 

3.3.6.14 

Kalkulacja lub algorytm planowania projektu   x         

3.3.6.15 

Planowanie projektu z podziałem na interwały czasowe   x         

3.3.6.16 

Tworzenie struktur projektów (definiowanie struktury projektu jako produktu lub usługi)   x         

3.3.6.17 

Tworzenie struktur wykonawczych projektów (WBS) na poziomie działań i czynności   x         

3.3.6.18 

Przypisywanie zasobów do poszczególnych poziomów w WBS   x         

3.3.6.19 

Przypisywanie zasobów do poszczególnych poziomów w WBS wg kompetencji pracowników   x         

3.3.6.20 

Zarządzanie portfolio projektów (EPM)   x         

3.3.6.21 

Tworzenie projektu poprzez kopiowanie z innych projektów   x         

3.3.6.22 

Wyszukiwanie projektów wg kryteriów określonych przez użytkownika   x         

3.3.6.23 

Tworzenie projektu poprzez kopiowanie wraz z historią kosztów i przychodów oraz strukturą projektu i WBS   x         

3.3.6.24 

Tworzenie PMRP dla materiałów pomocniczych   x         

3.3.6.25 

Emitowanie dokumentacji wg projektu   x         

3.3.6.26 

Tworzenie planowanych zleceń produkcyjnych (planned order) dla indeksów związanych z projektem   x         

3.3.6.27 

Identyfikcja zleceń oprodukcyjnych według projektu   x         

3.3.6.28 

"Zamrażanie" zamówień planowanyc, co do ilości i czasu realizacji (Firm Planned Order FPO) wg projektu   x         

3.3.6.29 

Komunikaty o re-planowaniu wg projektu   x         

3.3.6.30 

Grupowanie zamówień zakupu dla grup indeksów należących do projektu   x         
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3.3.6.31 

Wydanie materiału do wielu projektów, jak zidentyfikowano w tabeli zależności   x         

3.3.6.32 

Możliwość księgowania kosztów do różnych WBS (WBS Work Breakdown Structure) w projekcie   x         

3.3.6.33 

Transfery projektu (kopiowanie projektów) z transferem pełnych kosztów   x         

3.3.6.34 

Kontrola wydań materiałów wobec zamówień przypisanych do projektu   x         

3.3.6.35 

Automatyczne przydzielanie ID projektu do transakcji przyjęć materiałów   x         

3.3.6.36 

Identyfikacja transakcji według ID projektu: przyjęcia, wydania, korekty do przyjęć lub wydań, alokacje 
materiałowe i korekty w wyniku inwentury zapasów   x         

3.3.6.37 

Raportowanie o materiałach niewykorzystanych w projekcie   x         

3.3.6.38 

Śledzenie transakcji magazynowych według projektu   x         

3.3.6.39 

Dostęp do kosztów projektu wg kosztów normatywnych   x         

3.3.6.40 

Dostęp do kosztów projektu wg kosztów normatywnych vs rzeczywiste   x         

3.3.6.41 
Dostęp do statusu realizacji projektu (w danych finansowo - rzczowych, % realziacji, szacunku realizacji 
projektu)   x         

3.3.7 Zarządzanie danymi o produkcie (PDM)       Product Data Management     

3.3.7.1 

Dokonywanie zmian w strukturze materiałowej (BOM) w postaci graficznej, gdy struktura BOM pochodzi z 
systemów technologicznych CAD   x         

3.3.7.2 

Możliwość ostatecznego zatwierdzenia BOM w PDM i przypisania BOM do wyrobu gotowego w ERP   x         

3.3.7.3 

Możliwość weryfikacji struktury materiałowej przed pobraniem BOM do wyrobu   x         

3.3.7.4 Import wstępnego BOM z zewnętrznych aplikacji (CAD i PDM)   x         

3.3.7.5 

Ustalanie BOM w oparciu o dostępność materiałów, gdzie lista materiałów pochodzi z ERP   x   

W ERP następuje 
definiowanie indeksów 
meteriałowych dostępnych z 
PDM     
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3.3.7.6 

Możliwość wskazania w BOM tych materiałów, które mają swoją referencje na rysynku konstrukcyjnym   x         

3.3.7.7 

Obieg realizacji prac związanych z zarządzaniem danymi o produkcie (workflow)   x         

3.3.7.8 
Kontrola zmian danych o produkcie (logi systemowe o historii zmian w BOM i dokumentacji technicznej w 
PDM)   x         

3.3.7.9 

Automatyczna aktualizacja zmiany w produkcji lub planie produkcji, kiedy jest wprowadzona autoryzowana 
zmiana danych o produkcie w PDM   x         

3.3.7.10 

Wdrożenie logiki wymagalności zmian (dat, w których komponent ma zostać dodany lub usunięty ze struktury 
lub procesu składania) według daty, serii lub numeru zamówienia i zużycia   x         

3.3.7.11 

Sekwencyjne numerowanie kolejnych zmian w strukturze produktowej oraz zarządzanie wersjami   x         

3.3.7.12 

Powiązanie aktualnych zmian BOM z MPS, MRP, zamówieniami   x         

3.3.7.13 

Nadawanie kodu statusu indeksu w celu jego wyłączenia z MRP   x         

3.3.7.14 
Możliwość zdefiniowania kodu, który uniemożliwia dokonywanie zmian konstrukcyjnych dla indywidualnych 
indeksów, które są produkowane   x         

3.3.7.15 

Przechowywanie dokumentacji technicznej, wersji dokumentacji technicznej   x         

3.3.7.16 

Wyszukiwanie dokumenatcji technicznej wg parametrów definiowanych przez użytkownika   x         

3.3.7.17 

Walidowanie zmian konstrukcyjnych   x         

3.3.7.18 

Ręczne wprowadzanie zmian - możliwość modyfikacji   x         

3.3.7.19 

Przegląd zmian inżynieryjnych w danych o produkcie w czasie rzeczywistym   x         

3.3.7.20 

Prezentowanie i raportowanie zmian oraz ich przyczyn   x         

3.3.7.21 

Raport o statusie zmian inżynieryjnych "w zawieszeniu"   x         
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3.3.7.22 

Procedury ścieżek zatwierdzania zmia konstrukcyjnych (workflow)   x         

3.3.7.23 

Automatyczne wcielanie zatwierdzonych zmian do BOM i danych o produkcie   x         

3.3.7.24 

Dodawanie komentarzy dotycząych zmian inżynieryjnych w czasie rzeczywistym   x         

3.3.7.25 

Aktualizowanie inżynieryjnej struktury materiałowej (engineering bill of material EBOM), obejmującej np. 
alternatywne części lub zamienniki materiałowe   x         

3.3.7.26 

Kopiowanie EBOM do nowych produktów i zamówień   x         

3.3.7.27 

Kopiowanie EBOM do tych samych/innych produktów i zleceń oraz dokonywanie zmian   x         

3.3.7.28 

Przypisywanie ilości do każdego komponentu w strukturze   x         

3.3.7.29 

Znakowanie indeksów typu "phantom"(czas realizacji = 0 i wielkość zamówienia wg zapotrzebowania netto w 
okresie) i podzespołów wymagających przesunięcia do produkcji   x         

3.3.7.30 

Identyfikowanie zamienników części i śledzenie kosztów materiałowych i robocizny dla tymczasowych zmian 
konfiguracji produktu   x         

3.3.7.31 

Eksplozje BOM (BOM explosion) i raportowanie o wyrobach, gdzie jest zapotrzebowanie na indeks (where-
used) wg otwartych zamówień zmian inżynieryjnych/numerów/zgłoszeń(ECO/N/Rs)   x         

3.3.7.32 

Połączenie ECO/N/Rs do zamówień zakupu, zleceń produkcyjnych i zamówień sprzedaży   x         

3.3.7.33 

Konfiguracje indywidualnych produktów jako podstawa do MRP   x         

3.3.7.34 

Aktualizacja BOM w oparciu o status realizacji produktu   x         

3.3.7.35 
Śledzenie wymagalności zmian w strukturze materiałowej według daty dodawania i usuwania komponentów 
według numeru ECO/N/Rs   x         

3.3.7.36 
Dostęp do danych i raportowanie o datach wymagalności zmian, tj. dodawania lub usuwania komponentów z 
BOM   x         
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3.3.7.37 

Okres ochrony przed zmianami (zamrożenie projektu)   x         

3.3.7.38 

Aktualizacja liczby zmian (cyfra lub litera) produkcyjnych i liczby ostatnich zmian konstrukcyjnych   x         

3.3.7.39 

Identyfikowanie zmiany według numeru zmiany inżynieryjnej   x         

3.3.7.40 

Dostęp do danych o starym indeksie, gdy indeks został zmieniony   x         

3.3.7.41 

Raport o produktach, w których dokonano zmian w strukturze w czasie rzeczywistym   x         

3.3.7.42 

Wgląd w dane o asortymencie, z perspektywy ECO/N/Rs w czasie rzeczywistym   x         

3.3.7.43 

Raportowanie o statusie wdrożenia produktu   x         

3.3.7.44 

Pole do rejestrowania zmian w produkcie wskutek np. wymagania klienta, zasad bezpieczeństwa, sprostania 
wymaganiom legislacyjnym, oszczędności zasobów produkcyjnych, itd.    x         

3.3.7.45 

Śledzenie i dokumentowanie kontroli zmian w zakresie zmian inżynieryjnych   x         

3.3.7.46 

Raportowanie o projekcie wg działań związanych z ECO/N/Rs   x         

3.3.7.47 

Historia zmian inżynieryjnych, dostęp do autoryzowanych ECO/N/Rs w celu kontroli zmian   x         

3.3.7.48 

Historia instrukcji do zmian inżynieryjnych   x         

3.3.7.49 

Raportowanie na poziomie zmian dokonanych, bieżących i planowanych   x         

3.3.7.50 

Kontrola dat liczby zmian (dodawanie lub usuwanie) w danych o produkcie   x         

3.3.7.51 

Obsługa równoczesnych wielopoziomowych zmian, planowanie   x         

3.3.7.52 

Prezentowanie statusu zmian: produkcja, zakup, przeróbki, zamówienia i zapasy   x         

3.3.7.53 
Automatyczne rejestrowanie (wychwytywanie) zmian w przypadku zmiany BOM na dowolnym poziomie wg 
indeksu   x         
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3.3.7.54 

Zmiany w asortymentach połączone z kalendarzem i numerem seryjnym asortymemtu   x         

3.3.7.55 

Ciągła i automatyczna kontrola wykorzystania indeksów zależnych w strukturze BOM (parent items)   x         

3.3.7.56 

Data wymagalności zmian inżynieryjnych według zlecenia produkcji i numeru seryjnego   x         

3.3.7.57 

Całościowe dodawanie, zmiana i usuwanie w czasie rzeczywistym   x         

3.3.7.58 

Całościowa zamiana indeksu na nowy w strukturach materiałowych   x         

3.3.7.59 

System PDM musi zarządzać plikami aplikacji CAD i ich referencjami (np.: części do podzespołów, rysunki 
techniczne do części, tabele danych)   x   

np.. ProEngeenir, AutoCad, 
SolidWorks, Inventor, inne     

3.3.7.60 

System PDM musi zarządzać plikami Microsoft Office, takim jak MS Word i MS Excel   x         

3.3.7.61 

System PDM musi zarządzać różnymi plikami z różnych programów, takimi jak plikami z danymi o testach, 
analizami wydajności komponentów, itd.   x         

3.3.7.62 

Możliwość wprowadzania danych o kosztach dla BOM   x         

3.3.7.63 

Możliwość wprowadzania klasyfikacji zużycia asortymentu, w przypadku częstszej konieczności jego wymiany   x         

3.3.7.64 

Automatyczne powiadamianie, gdy zmieniono konfigurację   x         

3.3.7.65 

Dynamiczne i graficzne listy części   x         

3.3.7.66 

Standardowy interfejs do systemów CAD w celu bezpośredniego dostępu do danych   x   
np.. ProEngeenir, AutoCad, 
SolidWorks, Inventor, inne     

3.3.7.67 

Wiele pól opisowych definiujących produkt   x         

3.3.8 Konfigurator produktu/asortymentu             

3.3.8.1 Wariantowość produktu x           

3.3.8.2 Wybory z menu x           

3.3.8.3 Ograniczenia wyboru x           

3.3.8.4 Wprowadzanie warunków x           
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3.3.8.5 Samo-planowanie struktury materiałowej (BOM) x           

3.3.8.6 Typy opcji x           

3.3.8.7 Planowanie opcji procentowo   x         

3.3.8.8 Kontrola zmian projektu x           

3.3.8.9 Typy wyboru x           

3.3.8.10 

Graficzna prezentacja drzew wyboru x           

3.3.8.11 

Raporty o błędach konfiguratora x           

3.3.8.12 

Symulowanie konfiguratora x           

3.3.8.13 

Typy drzew modeli podstawowych x           

3.3.8.14 

Technologia/ marszruty x           

3.3.8.15 

Kodowanie komórek x           

3.3.8.16 

Tekst w języku ojczystym   x         

3.3.8.17 

Łączenie BOM x           

3.3.8.18 

Tworzenie BOM x           

3.3.8.19 

Tworzenie technologii/ marszrut x           

3.3.8.20 

Tworzenie indeksu głównego x           

3.3.8.21 

Formatowana oferta cenowa x           

3.3.8.22 

Ustalanie cen sprzedaży i spodziewanych kosztów x           

3.3.8.23 

Projektowanie tymczasowej konfiguracji x           

3.3.8.24 

Integracja z konfiguratorem produktu w przypadku wprowadzania nowego zamówienia lub indeksu x           
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3.3.8.25 

Historia ofertowania x           

3.3.8.26 

Historia konfiguracji x           

3.3.8.27 

Modelowanie wielopoziomowe x           

3.3.8.28 

Podkonfiguracje x           

3.3.8.29 

Zestawienia reguł i warunków x           

3.3.8.30 

GUI   x         

3.3.8.31 

Możliwość ponownego otwarcia istniejącej konfiguracji w celu zmiany x           

3.3.8.32 

Szybki wybór - automatyczne ładowanie danych podstawowych x           

3.3.8.33 
Możliwość blokowania i grupowania numerów seryjnych i grup indeksów (gruowanie indeksów w formacie 
BOM) x           

3.3.8.34 

Raportowanie o błędach x           

3.3.8.35 

Pola definiowane przez użytkownika   x         

3.3.8.36 

Identyfikacja źródeł zapotrzebowania brutto dla indeksu (pegging) w BOM i wykorzystanie dat wymagalności   x         

3.3.8.37 

Wybory tworzenia sekwencyjnych numerów części w oparciu o atrybuty części   x         

4 Serwis i naprawy             

4.1 Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi             

4.1.1 Identyfikacja klienta i datowanie zgłoszenia x           

4.1.2 Opcje zarządzania kolejką zgłoszeń x           

4.1.3 Definiowanie przez użytkownika sekwencyjności zgłoszeń   x         

4.1.4 Wyznaczanie ścieżki obsługi zgłoszeń i ustalanie priorytetów x           

4.1.5 

Definiowanie kodów istotności/ostatecznego terminu realizacji zgłoszenia x           
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4.1.6 

Możliwość przekazywania (eskalowania) zgłoszeń do innych komórek organizacyjnych (workflow) x           

4.1.7 

Czasy przestoju klienta, rejestr czasu realizacji zgłoszenia (running hours) x           

4.1.8 Przypisywanie przedstawiciela serwisu do klienta x           

4.1.9 Możliwość podpowiadania zasobów alternatywnych/zamienników  x           

4.1.10 

Harmonogramowanie napraw w oparciu o priorytety zdefiniowane przez użytkownika x           

4.1.11 Anulowanie realizacji zgłoszenia/serwisu x           

4.1.12 

Wewnętrzne zlecenia serwisowe określające działania związane z określonymi produktami x           

4.1.13 Tworzenie zlecenia serwisowego x           

4.1.14 

Zlecenia serwisowe na pobranie części, uzupełnienie zapasów i wydatki na części x           

4.1.15 Zbiorcze zlecenia serwisowe na serwis lub naprawy x           

4.1.16 

Ręczne i automatyczne przypisywanie materiałów do zleceń serwisowych x           

4.1.17 Korygowanie przypisanych materiałów do zleceń serwisowych x           

4.1.18 Ręczne i automatyczne usuwanie materiałów ze zleceń serwisowych x           

4.1.19 

Identyfikacja wyposażenia według indeksu produktu, poziomu przeglądu i numeru seryjnego x           

4.1.20 

Raportowanie o zgłoszeniach według typu umowy, produktu i kodów uszkodzeń x           

4.1.21 
Szczegółowe dane o zgłoszeniu według robocizny, wydatków, zużycia materiałów, przyczyny uszkodzenia i 
wykonanej naprawy x           

4.1.22 Zamykanie zgłoszenia x           

4.1.23 Wystawianie rachunków za realizację serwisu i wymianę części x           

4.1.24 Fakturowanie zgłoszenia/zlecenia serwisowego     x       

4.1.25 

Dostęp do danych o kliencie obejmujące lokalizację, usługi, zlecenia serwisowe, należności i historię rozliczeń     x       

4.1.26 

Przekierowanie zgłoszenia klienta do właściwej osoby przez funkcjonalność workflow i e-mail     x       

4.1.27 

Możliwość dodawania komentarzy i kontaktów z klientem do danych o kliencie lub zlecenia serwisowego x           
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4.1.28 

Możliwość automatycznej identyfikacji dzwoniącego wg jego ID zarejestrowanego w systemie, po której na 
ekranie pojawia się karta klienta     x       

4.1.29 
Interfejs telefoniczny umożliwiający dzwoniącemu identyfikację przez wykorzystanie regularnego numeru 
telefonu     x       

4.1.30 

Interfejs telefoniczny umożliwiający zarządzanie kolejką zgłoszeń telefonicznych przez przekazywanie 
zgłoszenia do następnego dostępnego operatora     x       

4.1.31 
Możliwość tworzenia harmonogramu telefonów do klientów z opcją automatycznego powiadamiania we 
właściwym momencie     x       

4.1.32 Rejestrowanie i monitorowanie reklamacji klientów x           

4.1.33 

Automatyczne tworzenie formularzy i zawiadomień zdefiniowanych przez użytkownika, w tym faktur 
korygujących, na podstawie ustalonych kryteriów   x         

4.1.34 

Łączenie formularzy i zawiadomień z adresami klientów i ich automatyczne wysyłanie przez fax lub e-mail     x       

4.1.35 Transfer zgłoszenia serwisowego w zlecenie serwisowe x           

4.2 Zarządzanie zleceniami serwisowymi             

4.2.1 Identyfikacja komponentu według numeru seryjnego x           

4.2.2 

Identyfikacja komponentu według klienta, lokalizacji i warunków gwarancji x           

4.2.3 Aktualizacja danych na podstawie działań sprzedaży i serwisowych   x         

4.2.4 Indeksy materiałowe do wysyłki     x       

4.2.5 
Narzędzie do zdalnego lub lokalnego rejestrowania zapytań, zleceń, zapotrzebowań i analiz profilu i wymagań 
klienta x           

4.2.6 
Tworzenie indywidualnych szablonów zleceń klientów na materiały, usługi instalacyjne, zapotrzebowania na 
usługi i umowy serwisowe   x         

4.2.7 

Szablon zlecenia klienta na usługi instalacyjne dostosowany do predefiniowanych przez klienta scenariuszy   x         

4.2.8 
Tworzenie scenariuszy "co-jeśli" w celu potwierdzenia najlepszego i możliwego sposobu realizacji zlecenia 
serwisowego x           

4.2.9 

Predefiniowana lista kolejnych działań dla realizacji zlecenia na instalację, obejmująca możliwość zmiany 
kolejności proponowanych działań x           
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4.2.10 
Definiowanie struktury materiałowej i technologii dla ustalenia standardowej kolejności naprawy i procesu 
obsługi x           

4.2.11 Raport o statusie zlecenia serwisowego x           

4.2.12 

Raportowanie o czasach pomiędzy zgłoszeniem uszkodzenia a naprawą x           

4.2.13 Definiowanie kodów uszkodzeń i napraw x           

4.2.14 Dane o problemach serwisowych według kodu uszkodzenia x           

4.2.15 

Dane o zastosowanych rozwiązaniach problemów według kodu naprawy x           

4.2.16 Dane o zużyciu materiałów według źródła pochodzenia materiału x           

4.2.17 Przesunięcia międzymagazynowe dla wysyłki materiałów i części   x         

4.2.18 

Elektroniczne i wielopoziomowe zatwierdzanie, takie jak zatwierdzanie techników dla realizacji, szefa 
sprzedaży dla szacowanych przychodów i nakładów oraz księgowych dla faktur korygujących x           

4.2.19 

Status zlecenia klienta dostępny w czasie rzeczywistym, również on-line x           

4.2.20 

Integracja działań serwisowych z funkcjonalnością zarządzania projektem x           

4.2.21 

Integracja działań serwisowych z funkcjonalnością zarządzania obiegiem pracy x           

4.2.22 

Wgląd i zarządzanie zdalnym punktem serwisowym lub dystrybucją zapasów i rotacją części zamiennych x           

4.3 Zarządzanie serwisem             

4.3.1 

Historia wysyłek części i ekip serwisowych według klienta lub produktu x           

4.3.2 

Interfejs do danych o zmianach inżynieryjnych w celu śledzenia przeglądów według numeru seryjnego x           

4.3.3 

Tabela zależności numerów seryjnych lub poziomu zamówień na zmiany inżynieryjne (ECO)   x         

4.3.4 Śledzenie numeru seryjnego lub uzgodnień serwisowych z klientem   x         

4.3.5 Raportowanie według klienta lub produktu   x         

4.3.6 Uzgodnienia serwisowe z klientem i numer umowy   x         

4.3.7 Definiowanie kodów typów usług serwisowych   x         

4.3.8 Numer gwarancji i śledzenie daty wygaśnięcia gwarancji x           
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4.3.9 Śledzenie numeru seryjnego indeksu materiałowego   x         

4.3.10 

Tabela przestawna numer seryjny i gwaranacja, w celu kontroli gwarancji aktywnych x           

4.3.11 

Raportowanie o działaniach serwisowych i działaniach związanych ze zgłoszeniem x           

4.3.12 Działania serwisowe dla modelu lub numer seryjny oraz podzespołów x           

4.3.13 Definiowanie kodów typu wyposażenia x           

4.3.14 Definowanie kodów typu uszkodzeń x           

4.3.15 Definiowanie kodów napraw x           

4.3.16 

Wystawianie rachunków za kilometrówkę, czas dojazdu, naprawę i koszty administracyjne   x         

4.3.17 Definiowanie kodów lokalizacji     x       

4.3.18 Rejestrowanie numerów zamówień zakupu klienta     x       

4.3.19 

Informacja o numerze handlowego biura regionalnego, do którego 'należy' klient     x       

4.3.20 Data realizacji serwisu x           

4.3.21 Definowanie kodów pracownika technicznego serwisu x           

4.3.22 Opłaty za serwis obejmujące koszty szacowane i rzeczywiste x           

4.3.23 Rejestrowanie czasu realizacji serwisu x           

4.3.24 

Możliwość raportowania wg zleceń zmian konstrukcyjnych i numerów serii zamienionych części x           

4.3.25 Raportowanie o działaniach serwisowych/technicznych x           

4.3.26 

Raportowanie o średnich czasach pomiędzy uszkodzeniem produktu a naprawą x           

4.3.27 

Raportowanie o uszkodzeniach produktu według typu i zleceń serwisowych x           

4.3.28 Interfejs systemu do zarządzania serwisem z fakturowaniem x           

4.3.29 Śledzenie stanów magazynowych serwisu technicznego x           

4.3.30 Zatwierdzanie zwrotów indeksów materiałowych   x         

4.3.31 Numerowanie zwrotów indeksów materiałowych   x         

4.3.32 Wymiana wydanego i dostarczonego indeksu materiałowego do klienta     x       

4.3.33 Obsługa zwrotu materiałów do dostawcy     x       
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4.3.34 

Dane o procencie realizacji serwisu według indeksu materiałowego, robocizny i podróży służbowych   x         

4.4 Zarządzanie umowami serwisowymi             

4.4.1 Typy umów serwisowych definiowane przez użytkownika x           

4.4.2 Definiowanie numerów umów serwisowych z klientami x           

4.4.3 Numery umów serwisowych i gwarancji x           

4.4.4 Daty wznowienia i wygaśnięcia umów serwisowych     x       

4.4.5 Definiowanie typów przedmiotu umów serwisowych     x       

4.4.6 Wynagrodzenie, terminy i warunki umowy     x       

4.4.7 

Możliwość definiowania przez użytkownika typów serwisu, np. robocizna,  części, koszty z określeniem 
procentu limitów odpowiedzialności dla każdego z typów   x         

4.4.8 

Śledzenie limitów odpowiedzialności wynikających z umowy serwisowej   x         

4.4.9 
Możliwość obsługi umów w zależności od rzeczywistej liczby godzin i faktycznego zużycia materiałów (time 
and material)   x         

4.4.10 

Działania związane z realizacją umowy przez telefon, serwis na miejscu i obsługę serwisową   x         

4.4.11 Oferty cenowe do umowy serwisowej     x       

4.4.12 Raporty o przychodach z tytułu realizacji umów serwisowych     x       

4.4.13 Harmonogramowane zgłoszeń serwisowych jako element umowy x           

4.4.14 Kontrolowanie historii rozliczeń i wstrzymywanie realizacji umowy x           

4.4.15 

Cykle płatności z tytułu realizacji umów serwisowych definiowane przez użytkownika     x       

4.4.16 

Automatyczne fakturowanie oparte na warunkach zdefiniowanych w umowie     x       

4.4.17 
Możliwość dostępu do statusu umowy przez klienta/pracownika przez Internet i zamawianie dokumentacji 
produktowej  x           

4.5 Obsługa i nadawanie statusu             

4.5.1 Zgodność obsługi serwiswoej z normami jakości ISO 9000 x           

4.5.2 

Dostęp i nadawanie statusu zlecenia serwisowego w czasie rzeczywistym x           
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4.5.3 

Dane o historii napraw i serwisu według produktu lub numeru seryjnego x           

4.5.4 

Dane o historii napraw i serwisu według produktu lub numeru seryjnego dla jednostki serwisowej x           

4.5.5 
Obsługa zawiadomień tworzonych automatycznie w celu realizacji serwisu prewencyjnego i zapobieżenia 
uszkodzeń x           

4.5.6 Katalogowanie i obieg biuletynów technicznych   x         

4.5.7 

Przypisanie narzędzi do miejsc oraz posiadzanie planu kalibracji narzędzi x           

4.5.8 
Nadawanie kodów rozwiązań przez jednostki serwisujące w celu usprawnienia dostarczania rozwiązań dla 
zgłaszanych problemów x           

4.5.9 
Dostarczanie zawiadomienia o konieczności instalacji do działu serwisu technicznego w momencie wysyłki 
produktu   x         

4.5.10 

Auto zawiadamianie o awariach komponentów oznaczonych jako "eskalować w przypadku awarii" x           

4.6 Zarządzanie szkoleniami serwisowymi             

4.6.1 

Śledzenie statusu szkoleń serwisowych dla pracownika lub organizacji klienta w ramach sieci serwisowej x           

4.6.2 Zarządzanie szkoleniami serwisowymi dla klientów x           

5 Zakupy i zaopatrzenie             

5.1 Definiowanie stałych danych dostawców i asortymentu             

5.1.1 
Sekwencyjna numeracja dostawców automatycznie generowana przez system 

x           

5.1.2 Blokowanie możliwości wprowadzania podwójnych dostawców x           

5.1.3 
Definiowanie głównego dostawcy i jednostek podporządkowanych (zależnych) 

x           

5.1.4 
Definiowanie kilku adresów dostawcy głównego i dostawców podporządkowanych 

x           

5.1.5 
Definiowanie w kartotece dostawcy danych teleadresowych, adresu e-mail, strony www i osób kontaktowych  

x           

5.1.6 Definiowanie osób kontaktowych z opisem roli w procesie zakupu x           

5.1.7 
Definiowanie głównej osoby kontaktowej (osoby odpowiedzialnej za relacje z przedsiębiorstwem) 

x           
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5.1.8 Definiowane / wskazanie dostawcy, od którego są otrzymywane faktury łącznie z walutą, bankiem, numerem 
konta i sposobem zapłaty x           

5.1.9 
Definiowanie sposobów dostawy, warunków i wymagań związanych z potwierdzaniem odbioru 

x           

5.1.10 Rejestrowanie dodatkowych uwag o dostawcy x           

5.1.11 Definiowanie surowców/materiałów/narzędzi/towarów wg indeksów automatycznie przydzielanych przez 
system x           

5.1.12 
Definiowanie surowców/materiałów/narzędzi/towarów wg indeksów przydzielanych ręcznie przez użytkownika 

x           

5.1.13 Alfanumeryczne indeksy materiałowe (max 10 znaków) x           

5.1.14 Definiowane indeksów materiałowych dostawców (jeden indeks może mieć kilka indeksów od różnych 
dostawców) x           

5.1.15 Definiowane indeksów materiałowych odbiorców (jeden indeks może mieć kilka indeksów różnych odbiorców, 
np.. Sieci handlowe) x           

5.1.16 Tworzenie grup asortymentowych (max 10 poziomów w drzewie grup asortymentowych) i łączenie z 
indeksami materiałowymi x           

5.1.17 Przypisywanie do indeksów materialowych głównego dostawcy x           

5.1.18 
Przypisywanie do indeksów materiałowych dostawców alternatywnych 

x           

5.1.19 
Brak konieczności przypisywania do indekssów materiałowych głównych i alternatywnych dostawców 

  x         

5.1.20 Przypisywanie do grup asortymentowych głównych dostawców x           

5.1.21 Przypisywanie do grup asorymentowych alternatywnych dostawców x           

5.1.22 Definiowanie opisów indeksów w języku polskim i angielskim x           

5.1.23 
Definiowanie domyślnych lokalizacji magazynowych dla indeksów materiałowych 

x           

5.1.24 Przypisywanie do indeksów materialowych lokalizacji magazynowych     x       

5.1.25 Definiowanie jednostek miar zakupowych, głównie sztuki x           

5.1.26 
Definiowanie przeliczników jednostek miar zakupowych, np.. Opakowanie zbiorcze (kontener) i sztuki 

x           

5.1.27 Wprowadzanie cen jednostkowych na jednostkę zakupu w PLN x           

5.1.28 
Wprowadzanie cen jednostkowych na jednostkę zakupu w walutach obcych 

x           
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5.1.29 
Automatyczne przypisywanie do przyjmowanego indeksu materialowego numeru partii 

  x         

5.1.30 Utrzymywanie numeru partii indeksu materiałowego od przyjecia na magazyn do wydania towaru / wyrobu z 
magazynu   x         

5.1.31 Generowanie kodu kreskowego dla własnego indeksu materiałowego x           

5.1.32 
Generowanie kodu kreskowego dla własnego wyrobu złożonego (kompletacja towarów) 

x           

5.1.33 

Możliwość ewidencjonowania indeksów materiałowych i obrotu magazynowego (w tym zamówień zakupu i 
faktur zakupu) na podstawie indeksów dostawców, indeksów przedsiębiorstwa, indeksów odbiorców 

  x         

5.1.34 
Import cen zakupów indeksów materiałowych od dostawców na kartę indeksu, tj. utrzymywanie cen 
jednostkowych zakupu w systemie, z MS Excel  

  x         

5.1.35 Tworzenie i utrzymywanie cenników zakupów od dostawców w PLN x           

5.1.36 
Tworzenie i utrzymywanie cenników zakupów od dostawców w walucie 

x           

5.1.37 
Definiowanie rabatów od dostawców, wykorzytywane podczas wprowadzania zamówień lub faktur zakupów 

x           

5.1.38 
Definiowanie czasów dostawy od dostawcy na poziomie indeksu materiałowego 

x           

5.1.39 Definiowanie różnych czasów dostawy tego samego indeksu od różnych dostawców na karcie indeksu 
materiałowego x           

5.1.40 
Definiowanie buforów czasowych dostawy indeksu materiałowego od dostawcy i dostawców alternatywnych 

x           

5.1.41 Definiowanie zamienników materiałowych do indeksów materiałowych x           

5.1.42 Wprowadzanie dodatkowych opisów indeksów materialowych x           

5.1.43 
Wprowadzanie załączaników do karty indeksu w wielu formatach, np.. Xls, pdf, doc, ppt, itd. 

x           

5.1.44 Wprowadzanie zdjęć towarów i wyrobów na karcie materiałowej   x         

5.1.45 
Wprowadzanie gabarytów towaru / wyrobu, tj. szer/dł/wys, cieżar netto, cieżar brutto oraz możliwość 
sumowania wagi towarów / wyrobów 

x           

5.1.46 Wprowadzanie parametrów technicznych i cech materiałów, np. kolor x           
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5.1.47 Stosowanie standardu EAN w tworzeniu kodów kreskowych   x         

5.1.48 
Rejestrowanie w systemie składników (części) wyrobu złożonego (lista kompletacyjna wyroby zlożonego) 

  x         

5.1.49 Rejestrowanie PKWiU dla materiału   x         

5.1.50 
Określanie przeznaczenia indeksu materiałowego, np.. do produkcji, do sprzedaży, lub to i to. 

x           

5.1.51 
Możliwość reindeksowania indeksów materiałowych / grup asortymentowych 

x           

5.1.52 
Wykorzystywanie rzeczywistej ceny zakupu partii materiału do kalkulacji ceny sprzedaży 

x           

5.1.53 Wykorzystywanie rzeczywistej ceny zakupu partii materiału do zwrotów niewykorzystanych materiałów z 
produkcji x           

5.1.54 
Wykorzystywanie rzeczywistej ceny zakupu partii materiału do zwrotów odpadów z produkcji 

x           

5.1.55 
Definiowanie wzorów dokumentów obrotu magazynowego przez użytkownika 

x           

5.1.56 
Łączenie wzorów dokumentów zakupu (zapytanie, zamówienie, faktura) do klientów 

x           

5.1.57 
Łączenie innych dokumentów zakupu do klientów i materiałów, które są wymagane w procesie zakupu 

x           

5.1.58 

Dostępne zapasy magazynowe według numeru magazynu, w czasie kontroli przyjęcia i wydania, w drodze, w 
czasie kompletacji, ilości pozostającej na produkcji, w załadunku x           

5.1.59 Dostępne zapasy magazynowe według lokalizacji i numeru partii x           

5.1.60 

Dostępnosć statusów stanów magazynowych, np.. wolny, zarezerwowany, ekonomiczny, itd.. x           

5.1.61 

Status stanu zapasów według wszystkich magazynów, numeru partii, magazynu i indeksu materiałowego x           

5.1.62 

Transakcje w czasie rzeczywistym: przyjęcie na podstawie ZZ, przyjęcie do kontroli, przyjęcie do magazynu, 
zapotrzebowanie zakupu i aktualizowanie, zwrot do dostawcy i odpady x           

5.1.63 

Zarządzanie zwrotami materiałowymi (zwroty z produkcji, zwroty z reklamacji) x           

5.1.64 Możliwość identyfikowania źródła popytu (zamówienie zakupu, zapotrzebowanie wg komórki organziacyjnej, 
osoby, czasu)  x           
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5.1.65 
Możliwość oznaczania i śledzenia kraju pochodzenia pozycji materiałowych 

  x         

5.1.66 
Możliwość definiowania wielu magazynów, podmagazynów oraz lokalizacji magazynowych 

x           

5.1.67 

Definiowanie min 6 poziomów określających lokalizację magazynową dla indkesu magazynowego x           

5.1.68 Możliwość zdefiniowania daty wyłączenia pozycji magazynowej / partii w systemie, np.. Wg wyczerpania 
zapasu, daty x           

5.1.69 
Materiał wyceofany z obrotu uwzględniany w zapotrzebowaniu ale z adnotacją że został wycofany z obrotu 

x           

5.1.70 Dostęp do stanów magazynowych poprzez wglad do stanów w kilku magazynach, w tym w magazynie kontroli 
jakości, magazynie celnym x           

5.1.71 
Możliwość zdefiniowania stałej lokalizacji magazynowej: ręcznie lub automatycznie 

x           

5.1.72 
Definiowanie jakości partii materiału i specyfikacji oceny zgodnych z wymaganiami klienta 

x           

5.1.73 
Wyszukiwanie kontrahentów wg kryteriów określonych przez użytkownika 

x           

5.1.74 

Definiowanie min / max stanu magazynowego dla indeksu materiałowego x           

5.1.75 
Możliwość rozróżniania typów zamówień zakupu: standardowe, umowa, zapotrzebowanie i zwrot z magazynu 

x           

5.1.76 
Definiowania rodzajów zamówień zakupu: jednorazowe, zbiorcze, na części zamienne, itp. 

x           

5.1.77 
Możliwość oznakowania indeksów, dla których wymagana jest kontrola jakości 

x           

5.1.78 
Definiowanie charakterystyki technicznej i jakościowej surowców/materiałów/towarów/narzedzi 

x           

5.1.79 Dostęp do informacji o zakończonej kontroli jakości dla materiału / partii materiału przyjmowanego do 
magazynu x           

5.1.80 Możliwość dokonywania anlizy solidnosci dostawców, np.. Poprzez analizę terminów realziacji, jakosci 
dostaw, zmian cen w okresie x           

5.1.81 Oznaczanie jako zasoby krytyczne materiałów o długim cyklu dostaw   x         
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5.1.82 
Obsługa etykietowania i generowanie kodów kreskowych, w tym koniecznosć generowania etykiet jeski 
odbiorca wymaga własnej etykiety 

  x         

5.1.83 
Możliwość drukowania etykiet z systemu z danymi o towarze, dostawcy, odbiorcy 

x           

5.1.84 Zarządzanie minimalnymi stanami magazynowymi, ustalonymi wg algorytmu, tj. np.. średniej wielkości 
sprzedaży za okres   x         

5.2 Ewidencja i obsługa zamówień zakupu             

5.2.1 Analiza obrotu magazynowego wg indeksów materiałowych na dzień x           

5.2.2 Analiza stanów magazynowych wg indeksów materiałowych na dzień x           

5.2.3 

Automatyczne generowanie zapotrzebowania materiałowego  gdy towaru nie ma w magazynie x           

5.2.4 

Automatyczne generowanie zapotrzebowania materiałowego  gdy materiału nie ma w magazynie x           

5.2.5 

Automatyczne generowanie zapotrzebowania materiałowego  gdy narzędzia nie ma w magazynie x           

5.2.6 

Automatyczne generowanie zapotzrebowania materiałowego gdy zapas spadnie poniżej ilości min x           

5.2.7 Ręczne wprowadzanie zapotrzebowania materiałowego x           

5.2.8 

Automtyczne generowanie zapotrzebwoań materiałowych z prognoz sprzedaży (prognoza sprzedaży to 
historia sprzedazy, akcje promocyjne, stany magazynowe min/max, zamówienia w realizacji, towary w drodze, 
współczynniki np.. Sezonowości) x           

5.2.9 

Automtyczne generowanie zapotrzebwoań materiałowych z prognoz sprzedaży z możliwością ręcznej korekty x           

5.2.10 

Grupowanie zapotzrebwoania materiaowego wg dostawcy, daty, wartości zamówienia x           

5.2.11 Wyłączanie indeksów materiałowych z MRP x           

5.2.12 Wyłączenie lokalizacji magazynowych z MRP x           

5.2.13 Wyłączenie typów zamówień sprzedaży z MRP x           

5.2.14 Wyłączanie typów zapotrzebowania z MRP x           

5.2.15 
Możliwość umieszczenia na zapotrzebowaniu kodów jakości dla indeksów 

x           

5.2.16 Możliwość bezpośredniego zatwierdzania zapotrzebowań zakupu x           
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5.2.17 
Wymagana akceptacja zapotrzebowania, jeśli wartość przekrocza określoną kwotę 

x           

5.2.18 Możliwość utworzenia zamówienia zakupu z zapotrzebowania zakupu x           

5.2.19 Możliwość utworzenie zapytania ofertowego do dostawcy x           

5.2.20 
Rejestrowanie ofert cenowych dostawców według pozycji magazynowej 

x           

5.2.21 Możliwość przyporządkowania zapotrzebowania zakupu do projektu, dostawcy, umowy i zamówienia 
sprzedaży x           

5.2.22 Możliwość kopiowania zapytania ofertowego do kilku dostawców x           

5.2.23 Możliwość wyświetlenia zaplanowanych zamówień zakupu x           

5.2.24 Dostęp do historii zapotrzebowań zakupu x           

5.2.25 Dostępp do historii zamówień zakupu x           

5.2.26 Wysyłanie zamówień zakupu do dostawcy drogą elektroniczną x           

5.2.27 
Ręczne wprowadzanie zamówienia zakupu bez zapotrzebowania zakupu 

x           

5.2.28 
Możliwość wprowadzania zamówienia zakupu z rabatami cenowymi i datami ważności 

x           

5.2.29 
Wprowadzanie zamowienia zakupu z wykorzystaniem cenników dostawcy 

x           

5.2.30 
Możliwość umieszczenia numeru oferty cenowej dostawcy na zamówieniu zakupu 

x           

5.2.31 
Możliwość umieszczenia na zamówieniu zakupu kodów jakości dla indeksu 

  x         

5.2.32 
Definiowanie logiki wyboru dostawcy w postaci: preferowanego źródła dostawy, bilansu realizacji dostaw, 
ceny i czasu realizacji dostawy 

  x         

5.2.33 
Możliwość przyporządkowania kilku terminów i warunków dostaw dla jednego wiersza zamówienia zakupu 

x           

5.2.34 
Możliwość połączenia kilku pozycji materiałowych oraz kilku zapotrzebowań do jednego zamówienia zakupu 

x           

5.2.35 
Możliwość wprowadzenia kilku miejsc dostawy dla pojedynczej pozycji materiałowej na zamówieniu zakupu 

x           
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5.2.36 
Możliwość powiązania zamówienie zakupu na podwykonawstwo z operacją zlecenia produkcyjnego; materiał 
własny podwykonawcy lub powierzony 

x           

5.2.37 Możliwość realizacji dostawy kompletnej lub częściowej x           

5.2.38 
Możliwość wprowadzania pozycji materiałowej na magazyn bez zamówienia zakupu 

    x       

5.2.39 Możliwość określenia specjalnych warunków zakupu dla indeksu x           

5.2.40 
Możliwość wprowadzania predefinowanych lub dowolnych komentarzy do zamówienia/ wierszy zamówienia  

x           

5.2.41 Obliczanie czasów dostaw wg indeksu   x         

5.2.42 
Automatyczne monitowanie dosataw w przypadku przeterminowanych dostaw 

x           

5.2.43 Alert systemowy w przypadku braku PZ w planowanym dniu dostawy x           

5.2.44 

Rejestrowanie terminu realizacji dostawy do indeksu i/lyn partii materiału x           

5.2.45 
Zmiana terminu realizacji dostawcy wg indeksu i alert w Dziale Planowania Produkcji i Dziale Handlowyjm 

x           

5.2.46 
Automatyczne tworzenie zamówienia zakupu do podwykonawcy na podstawie zdefiniowanej operacji 

x           

5.2.47 
Automatyczne zamykanie zleceń na podwykonawstwo podczas realizacji zamówień podwykonawcy  

x           

5.2.48 Ręczne wybieranie dostawcy w oparciu o najlepszą cenę i rabaty x           

5.2.49 
Automatyczne wybieranie dostawcy w oparciu o najlepszą cenę i rabaty 

x           

5.2.50 
Możliwość zdefiniowania ilość dostaw wg daty, ilości minimalnej i maksymalnej 

x           

5.2.51 Możliwość zdefiniowania harmonogramu dostaw x           

5.2.52 Dostęp do historii zakupu towarów x           

5.2.53 

Szczegółowe dane statystyczne o zakupie wg kraju, obszaru, branży handlowej, typu zamówienia zakupu, 
grupy dostawców, dostawcy, cennika zakupu, nabywcy, adresu, magazynu, towaru i grupy towarowej 

x           

5.2.54 
Możliwość zdefiniowania stałego (długoterminowego) zamówienie zakupu wraz z logiką jego dostaw 

x           
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5.2.55 Automatyczne tworzenie PZ na podstawie ZZ w oparciu o EDI x           

5.2.56 
Generowanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie prognozy sprzedaży, w tym algorytmy 
generowania zapotrzebowań zakupu z uwzględnieniem sezonowości 

x           

5.2.57 
Zamawianie materiału wg ekonomicznej wielkosci partii, np.. Kontener, opakowanie zbiorze 

x           

5.2.58 Możliwość ręcznego aktualizowania zamówienia zakupu na podsatwie faktury proforma, lub potwierdzenia 
zamówienia zakupu od dostawcy x           

5.2.59 Możliwość obsługio zakupów transferowych, tzn. z pominięciem magazynu i z bezpośrednią dostawą 
materiału do odbiorcy   x         

5.2.60 
Tworzenie i wysyłanie do dostawców planów wysyłkowych z informacją co i na kiedy powinno zostac wysłane 
do przedsiębiorstwa (VMI) 

x           

5.2.61 
Dostep do danych o towarach w drodze, wg indeksu, ilosci i daty dostawy 

x           

5.2.62 
Możliwość zamknięcia / anulowania zamówienia zakupu, jeśli materiał nie został dostarczony 

x           

5.2.63 Możliwość anulowania zamówienia zakupu w realizacji x           

5.2.64 Możliwość utworzenie zapytania ofertowego do dostawcy x           

5.2.65 
Możliwość rejestracji ofert cenowych dostawców według pozycji magazynowej 

x           

5.2.66 Możliwość kopiowania zapytania ofertowego do kilku dostawców x           

5.2.67 Możliwość uzyskania informacji o odrzuconych/ przyjętych ofertach cenowych i przyczynach ich odrzucenia/ 
przyjęcia x           

5.2.68 
Przechowywanie danych o ofertach cenowych dostawcy oraz definiowanie logiki usuwania historii 

x           

5.2.69 Możliwość dokonywania analizy konkurencyjnych ofert cenowych x           

5.2.70 Uzyskiwanie automatycznej rekomendacji najlpeszej oferty cenowej wg towaru, grupy towarowej, branżysty, 
grupy dostawców x           

5.2.71 Cenniki i rabaty według dostawcy i towaru x           

5.2.72 Rabat dla zamówienia zakupu i pozycji zamówienia zakupu x           

5.2.73 Cena/ poziom rabatu wg ilości i kwoty x           

5.2.74 Możliwość wprowadzenia wielu uzgodnień cen i terminów dostawy x           

5.2.75 Możliwość rejestracji dat obowiązywania cen i rabatów x           
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5.2.76 Możliwość dokonania zmian cen i rabatów o stałą kwotę lub procent x           

5.2.77 Wspomaganie systemu w zakresie zaokrąglania cen x           

5.2.78 
Automatyczne obliczanie ceny zamówienia zakupu w oparciu o cenniki zakupu 

x           

5.2.79 
Możliwość przeglądania kontraktów zabezpieczających (hedge) oraz zmiany kursów wymiany wg zamówień 

  x         

5.2.80 Możliwość wprowadzenia poziomów uzgodnień w umowie z dostawcą: ogólnego, dla grupy produktowej, dla 
produktu x           

5.2.81 Możliwość numerowania wariantów umów    x         

5.2.82 Możliwość zdefiniowania typów umów: standardowa i specjalna   x         

5.2.83 
Możliwość wprowadzenia daty obowiązywania umowy: data początkowa i końcowa  

x           

5.2.84 Możliwość wprowadzenia daty obowiązywania umowy z dostawcą x           

5.2.85 
Możliwość zdefiniowania ilość dostaw wg daty, ilości minimalnej i maksymalnej 

x           

5.2.86 Możliwość wprowadzenia uzgodnień cen wraz z rabatami dla umowy x           

5.2.87 
Możliwość dokonania zmiany ceny wg grupy towarowej oraz grupy zakupu 

x           

5.2.88 Ograniczenie możliwości przydzielania rabatów dla umowy x           

5.2.89 Określenie kosztu dostawy jako procent wartości umowy.   x         

5.2.90 
Możliwość określenia daty, od której zaczyna obowiązywać kolejna grupa rabatowa 

x           

5.2.91 Możliwość zdefiniowania harmonogramu dostaw dla umowy x           

5.2.92 Możliwość potwierdzania danych zawartych w umowie x           

5.2.93 Dostęp do historii umów z dostawcami x           

5.2.94 
Rejestracja dokumentacji dotyczącej umowy oraz możliwość jej raportowania 

x           

5.2.95 
Łączenie danych umowy z głównym planem produkcji (MPS)/ zapotrzebowaniem materiałowym (MRP) 

x           

5.3 Klasyfikacja i ocena dostawców              

5.3.1 
Możliwość uzyskania wartościowo-ilościowej statystyki zakupów (narastająco) 

x           

5.3.2 
Statystyki (raporty) o dostawach zrealizowanych na czas, za wcześnie i opóźnionych 

x           
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5.3.3 
Możliwość uzyskania statystyk o dostawach zrealizowanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy 

x           

5.3.4 
Wyliczanie średniej ilości dni przy dostawach opóźnionych lub zbyt wczesnych 

x           

5.3.5 Możliwość uzyskania ilościowych i wartościowych danych  o towarach odzyskanych/ naprawionych po kontroli 
jakości x           

5.3.6 
Możliwość dokonania oceny dostawców zawierającą informacje o dostawach towarów z wadami 
jakościowymi, terminowością dostaw i kosztami/cenami zakupu 

x           

5.3.7 
Możliwość dokonania oceny kontrahenta (ceny zakupu, jakości, terminowości dostaw) 

x           

5.3.8 Ewaluacja dostawców             

5.3.9 
Aktualizacja danych statystycznych i możliwość uzyskania raportów z najlepszymi dostawcami 

x           

5.3.11 
Definiowanie jednostek składających się na opakowanie w jednostkach wagi lub objętości 

x           

5.3.12 
Możliwość zdefiniowania jednostki wykorzystywanej podczas magazynowania 

x           

5.3.13 Możliwość wyszukiwania kontrahentów wg zadanych kryteriów x           

5.4 Raportowanie             

5.4.1 
Możliwość tworzenia zapytań i raportów dotyczących zapotrzebowań zakupu 

x           

5.4.2 
Możliwość raportowania o zamówieniach zakupu oraz tworzenia zapytań dotyczących planowanych i 
uruchomionych zamówień zakupu 

x           

5.4.3 
Możliwość tworzenia zapytań i raportów dotyczących statusu zamówień zakupu i ich realizacji 

  x         

5.4.4 
Możliwość raportowania o działaniach związanych z realizacją zamówień zakupu 

  x         

5.4.5 
Możliwość tworzenia dowolnych raportów i zapytań o różnice między zamówieniem a przyjęciem 

  x         

5.4.6 
Możliwość tworzenia raportów i zapytań o uruchomionych zamówieniach zakupu wg numeru części 

  x         

5.4.7 
Możliwość raportowania potwierdzonych zamówień zakupu przez dostawców 

  x         
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5.4.8 Możliwość raportowania o zamówieniach zakupu wg dostawcy   x         

5.4.9 
Możliwość raportowania o potwierdzonych zamówieniach zakupu przez dostawców wg umowy 

  x         

5.4.10 
Możliwość raportowania o potwierdzonych zamówieniach zakupu przez dostawców. 

  x         

5.4.11 Możliwość raportowania historii zakupu towaru x           

5.4.12 Możliwość raportowania ofert cenowych wg towaru/ dostawcy x           

5.4.13 
Możliwość raportowania o statusie zaopatrzeniowca i potwierdzonych, ale niezrealizowanych dostawach 

x           

5.4.14 
Możliwość raportowania o zrealizowanych przez zaopatrzeniowca zamówieniach zakupu 

x           

5.4.15 Możliwość raportowania wspomagającego renegocjację umowy   x         

5.4.16 Możliwość tworzenia zapytań o dostępność towaru x           

5.4.17 Ostrzeganie o konieczności uzupełnienia zapasu lub towaru x           

5.4.18 
Możliwość prognozowania zapotrzebowania na podstawie zamówień zakupu 

x           

5.4.19 Możliwość monitowania do dostawcy o niepotwierdzonych zamówieniach zakupu/ niezrealizowanych 
dostawach x           

5.4.20 Przypominanie o działaniach korygujących   x         

5.4.21 Dostęp do danych o zakupie wg towaru i magazynu x           

5.4.22 
Możliwość określenia częstotliwości rotacji towaru wg towaru i grupy towarowej 

x           

5.4.23 
Możliwość utworzenia raportu z wyceny zapasów wg magazynu, grupy towarowej, zamówień specjalnych  

x           

5.4.24 
Drukowanie otwartego zamówienia zakupu wg dostawcy, numeru towaru, daty realizacji lub wartości  

x           

5.4.25 
Raportowanie o zaległych dostawach wg dostawcy lub numeru towaru w kolejności dat realizacji 

x           

5.4.26 Automatyczne monitowanie w przypadku zaległej dostawy wysyłane do dostawcy za pomocą faxu lub poczty 
elektronicznej x           

5.4.27 
Raportowanie o dostawach zrealizowanych przez dostawcę w oparciu o historię dostaw i zakupów 

  x         

5.4.28 
Raportowanie o dostawach zrealizowanych przez dostawcę w oparciu o opóźnione dostawy (dni opóźnienia) 

  x         
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5.4.29 
Raportowanie o dostawach zrealizowanych przez dostawcę w oparciu o złożone zamówienia zakupu 

  x         

5.4.30 Raportowanie o dostawach zrealizowanych przez dostawcę w oparciu o odrzucone zamówienia zakupu 
(liczba i procent)   x         

5.4.31 Raportowanie o zrealizowanych dostawach przez dostawcę w oparciu o odchylenia cenowe (zamówienie 
zakupu i faktura)   x         

5.4.32 
Raportowanie o dostawach zrealizowanych przez dostawcę w oparciu o wartość w PLN/ walucie obcej 

  x         

5.4.33 
Drukowanie wybranego miejsca dostawy (adresu dostawy) na zamówieniu zakupu 

x           

5.4.34 
Automatyczne przesyłanie zamówienia zakupu do dostawcy za pomocą faxu 

    x       

5.4.35 
Elektroniczne przesyłanie zamówienia zakupu do dostawcy (EDI/ e-mail) 

x           

5.4.36 
Wykorzystywanie numerów faxu i adresów e-mail zapisanych w podstawowych danych dostawcy do 
przesyłania danych do dostawcy (kliknij-wyślij) 

x           

5.4.37 
Interfejs z kontami księgi głównej w celu automatycznego księgowania przyjęć (PZ) i zobowiązań (faktury) 
oraz odchyleń od ceny zakupu (dla stałej ceny ewidencyjnej) 

x           

5.4.38 Interfejs z kontami księgi głównej w celu automatycznego księgowania przyjęć (PZ) i zobowiązań (faktury) w 
cenach zakupu x           

5.4.39 
Interfejs z systemem magazynowym w celu bieżącej aktualizacji przeciętnej ceny zakupu po przyjęciu towaru 

x           

6.  Gospodarka magazynowa             

6.1 Obsługa przyjęć magazynowych             

6.1.1 
Definiowanie typów lokalizacji magazynowych np.. kontrola jakości, zwrot, naprawy, pozagatunkowy, 
wyprzedażowy, serwisowy, ekspozycyjny, promocyjny, skład celny 

x           

6.1.2 Definiowanie magazynów fizycznych i wirtualnych x           

6.1.3 
Przyjęcia do magazynu wg ceny rzeczywistej dla partii materiału (ceny zakupu z faktury zakupu) 

x           

6.1.4 
Dostęp do zamówień zakupu przez magazyniera x     

rozumiany jako podgląd, a 
nie edycja     
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6.1.5 
Sprawdzenie pod względem ilościowym zamówienia zakupu z dostawą 

x           

6.1.6 Oznaczanie materiałów do kontroli jakości, zaleznie od dostawcy x           

6.1.7 
Obsługa kontroli jakości, poprzez dostep do formatki kontroli jakości z możliwością wyboru z listy uszkodzeń 
oraz tworzenie raportu z kontroli jakosci 

x           

6.1.8 

Porównywanie wyników badań jakościowych z normami jakosciowymi (parametrami technicznymi) 
wprowadzaonymi do systemu dla indeksu/partii materiału x           

6.1.9 Wprowadzenie przyjęcia do magazynu (PZ) na podstawie zamówienia zakupu (przekształcenie zamówienia w 
PZ) x           

6.1.10 Wprowadzenie przyjęcia do magazynu (PZ) bez zamówienia zakupu x           

6.1.11 Wprowadzenia przyjęcia (PZ) wg umowy x           

6.1.12 
Możliwość wprowadzenia przyjęcia wg zbiorczego zamówienia zakupu w jednej dostawie 

x           

6.1.13 Możliwość zdefiniowania schematu numerowania dokumentów przyjęcia (PZ), np.. Oddzielnie dla rożnych 
magazynów x           

6.1.14 Bezpośrednie złomowanie lub odrzucenie przyjęcia (PZ) x           

6.1.15 Umieszczanie na PZ numeru certyfikacji dostawcy numeru partii towaru dostawcy i wyników badań 
jakościowych dostawcy x           

6.1.16 
Umieszczanie na PZ numeru seryjnego materiału dostawcy i wyników badań jakościowych dostawcy 

x           

6.1.17 Umieszczanie na PZ wyników badań jakościowych dostawcy x           

6.1.18 Obsługa reklamacji z powodu różnic ilościowych pomiędzy listem przewozowym dostawcy (WZ) a 
dokumentem przyjęcia (PZ) x           

6.1.19 Możliwość umieszczenia informacji o zwrocie towaru do dostawcy, noty kredytowej lub wniosku o wymianę 
towaru x           

6.1.20 
Zestawianie przyjęć magazynowych (PZ), które poddane będą kontroli jakości 

x           

6.1.21 
Możliwość ukrywania cen zakpu na dokumentach obrotu magazynowego 

x           

6.1.22 
Możliwość drukowania dokumentów przyjęć magazynowych (PZ) przez magazyniera 

x           

6.1.23 Stosowanie kodów kreskowych dla przyjęć poprzez skanowanie z jednoczesną aktualizacją zapasów 
magazynowych x           
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6.1.24 
Rezerwacja surowców/materiałów/towarów/narzędzi dla otwartych zleceń produkcyjnych  

x           

6.1.25 
Stosowanie kodów kreskowych do przyjmowania, magazynowania (przesuniędcia MM), wydawania zapasów 
wg indeksu magazynowego, lokalizacji, numeru partii/serii 

x           

6.1.26 Magazynowanie wg partii, numeru seryjnego, lokalizacji magazynowej x           

6.1.27 Możliwość kontrolowania partii materiału wg lokalizacji magazynowej x           

6.1.28 Możliwość śledzenia bądź partii materiału bądź jego numeru seryjnego x           

6.1.29 Możliwość wprowadzania do PZ partii i podpartii materiałów x           

6.1.30 

Nadawanie kategorii zapasów magazynowych podczas przyjęcia, np.. Materiały niezgodne x           

6.1.31 Obsługa przesunięć międzymagazynowych MM+/- x           

6.1.32 
Możliwość określenia objętości i wymiarów dla lokalizacji magazynowych 

x           

6.1.33 Możliwość rezerwacji i zużycia najstarszej partii materiału wg daty przyjęcia, numeru partii lub daty 
przydatności x           

6.1.34 Możliwość przyłączania unikalnych opisów, kosztu jednostkowego i oraz daty przydatności dla partii 
materiałow x           

6.1.35 
Przyjęcie materiału na magazyn w PLN wg kursu z dnia poprzedzajacego wystawienie faktury 

x           

6.1.36 Dostep do stanu magazynowego dla materiału jednostkowego i towaru w komplecie (można sprzedawać 
razem lub oddzielnie) x           

6.1.37 
Automatyzacja operacji magazynowych, np.. Zwrotów poprzez automatyczne zdjęcie ze stanu magazynu 
handlowego i przyjęcie na magzyn zwrotów 

x           

6.1.38 
Możliwość zastosowania kodów kreskowych dla przyjęć oraz wydań poprzez skanowanie z jednoczesną 
aktualizacją zapasów magazynowych 

x           

6.1.39 
Możliwość oznaczania i śledzenie kraju pochodzenia pozycji towarowych 

  x         

6.1.40 
Automatyczny wybór pozycji magazynowej wg siatki lokalizacji magazynowej 

x           
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6.1.41 

Elektroniczna możliwość realizacji zakupu   dla zaopatrzeniowca/planisty i sprzedającego z bezpośrednią 
dostawą do klienta. Zaopatrzeniowiec/planista powinien mieć dostęp do zapasów magazynowych 
sprzedającego oraz możliwość wprowadzenia do zamówienia danych dostawy 

x           

6.1.42 Zarządzanie leasingiem   x         

6.1.43 Zarządzanie częściami zamiennymi, narzędziami i oprzyrządowaniem   x         

6.2 Obsługa wydań magazynowych             

6.2.1 Możliwość generowania Wz na podstawie faktycznego wydania x           

6.2.2 Obsługa kompletacji wyrobów złożonych, wynikajacych albo ze specyfiki wyrobu (zlewozmywak i bateria) lub 
z promocji x           

6.2.3 
Obsługa kompletacji wyrobów złożonych, gdzie na fakturze sprzedaży jeden kod towaru promocyjnego z 
załączoną specyfikacja skłądników towaru promocyjnego albo kilka linii na fkaturze z odrębnymi składnikami 

x           

6.2.4 

Integracja ERP z systemami spedytorów 

    x 

Faktura przedsiębiorstwa 
tworzy list przewozowy z 
ERP. List przeowzowy 
pojawia się w systemie 
spedytora. Zwrotnie do ERP 
potwierdzenie dostawcy i 
aktualizacja kosztów 
spedycji     

6.2.5 Podział kosztów spedycji na list przewozowy wg klucza podziałowego np.. Masy materiałów na poszczególne 
faktury do odbiorców x           

6.2.6 
Optymalizacja tras dostaw do klientów, np.. Wg czasów, kosztów przejazdów 

x           

6.2.7 Możliwość zarejestrowania środków transportu w systemie z podaniem kosztów (satwek kilometrowych oraz 
gabarytów) x           

6.2.8 

Wspieranie i optymalizacja załadunku pod dany środek transportu, uzględniający gabaryty produktów x           

6.2.9 Definiowanie tras  x           

6.2.10 Możliwość grupowania zleceń / zamówień ze względu na trasy x           

6.2.11 

Rozliczanie transportu, poprzez przypisywanie kilometrów i stawek oraz innych narzutów na transport x           

6.2.12 Możliwośc wystawiania zleceń transportowych x           

6.2.13 Możliwość planowania obciążeń  dla środków transportowych x           
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6.2.14 
Generowanie dokumentów wydania oraz dokumentu dodatkowego z produktami / składnikami i ich 
podsumowaniem (ilość, sztuki, waga)   x         

6.2.15 

Generowanie dokumentu wydania do kompletacji, w taki sposób aby uwzględniał kolejnośc miejsc 
składowania, np.. Wg grupy produktowej lub wg klucza definiowanego przez użytkownika   x         

6.2.16 

Generowanie dokumentu wydania do kompletacji, w taki sposób aby uwzględniał kolejnośc miejsc 
składowania, tj. wg klucza definiowanego przez użytkownika   x         

6.2.17 
Sprawdzanie jakości kompletacji poprzez sprawdzenie jego składników z zamówieniem sprzedaży 
(wykorzystanie kodów kreskowych) x           

6.2.18 Dostep do informacji o osobie kompletujacej x           

6.2.19 Dostęp  do infomacji o osobiue wydajacej towar, komplet, partię x           

6.2.20 
Możliwość grupowanie dyspozycji wydania magazynowego, wg lokalizacji magazynowej, daty, odbiorcy, 
indeksu x           

6.2.21 

Tworzenie oddzielnych list pobrań dla oddzielnych lokalizacji magazynowych x           

6.2.22 Lista pobrań zgodna z logiką pobrań (lokalizacja, FIFO, itd.) x           

6.2.23 

Lista pobrań dla wszystkich komponentów dla określonego okresu czasu x           

6.2.24 Logika tworzenia listy pobrań według lokalizacji dostawy i/lub operacji x           

6.2.25 Lista pobrań komponentów według numerów seryjnych x           

6.2.26 Lista pobrań z komentarzami x           

6.2.27 Drukowanie listy pobrań w oparciu o ustaloną logikę sekwencji pobrań x           

6.2.28 Drukowanie listy pobrania z numerem serii x           

6.2.29 

Rozchód materiałów dla zakończonych transakcji produkcyjnych i odchyleń x           

6.2.30 Raport o częściowych pobraniach materiałów x           

6.2.31 

Dostęp do danych o zapasach pobranych, do kompletacji i zapasach skompletowanych x           

6.2.32 Automatyczne umniejszenie zapasu wg listy pobrań x           

6.2.33 Dodawanie ręczne indeksów do listy pobrań materiałowych     x       

6.2.34 Listy pobrań obejmują indeksy magazynowe i niemagazynowe     x       

6.2.35 Przyjęcia na podstawie zleceń produkcyjnych x           
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6.2.36 Wydania na podstawie zleceń produkcyjnych x           

6.2.37 

Wydania magazynowe na produkcję (Rw), na grupy zleceń produkcyjnych, i wydania zewnętrzne (Wz) x           

6.2.38 

Historia transakcji magazynowych według indeksu materiałowego, indeksu materiałowego według lokalizacji i 
indeksu materiałowego według numeru partii x           

6.2.39 Wydania indeksów według zlecenia i operacji x           

6.2.40 Możliwość identyfikowania typu transakcji magazynowej x           

6.2.41 
Możliwość identyfikowania źródła popytu na transakcję magazynową, np.. Rozchód, przychód, przesunięcie  

x           

6.2.42 
Dostęp do opisów tekstowych/graficznych pozycji towarowych oraz części zamiennych (załączniki) 

  x         

6.2.43 
Dostępność do historii rozchodów pozycji magazynowych wg okresu i źródła popytu 

x           

6.3 Zarządzanie zapasami magazynowymi             

6.3.1 
Możliwość przeprowadzenia częściowej inwentaryzacji (spisu cyklicznego) wraz z niezbędnymi wydrukami 

x           

6.3.2 
Możliwość wprowadzania wyników częściowej inwentaryzacji (spisu cyklicznego) z bezpośrednim 
wyświetlaniem i raportowaniem powstałych transakcji  

x           

6.3.3 Możliwość wprowadzania korekt do spisu cyklicznego x           

6.3.4 
Dostępność wydruków z różnicami ilościowo-wartościowymi dla spisów cyklicznych 

x           

6.3.5 
Możliwość dokonania spisu cyklicznego dla pozycji magazynowych z zerowym zapasem z możliwością 
automatycznego wydruku raportu dla takich pozycji magazynowych 

  x         

6.3.6 
Możliwość dokonania spisu cyklicznego dla pozycji magazynowych z ujemnym zapasem z możliwością 
automatycznego wydruku raportu dla takich pozycji magazynowych 

    x 
niedopuszczalny jest ujemny 
zapas     

6.3.7 Możliwość zdefiniowania grup towarowych dla spisu cyklicznego   x           

6.3.8 
Możliwość wprowadzenia korekt dla spisu cyklicznego oraz uzyskania raportu korekty dla spisu 

x           

6.3.9 
Możliwość zdefiniowania preferowanego poziomu zapasów (w celu ułatwienia przechowywania i wydawania) 

  x         
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6.3.10 
Możliwość rejestracji inwentaryzacji wraz z tworzeniem przywieszek i list inwentaryzacyjnych oraz 
raportowaniem różnic inwentaryzacyjnych 

x           

6.3.11 
Możliwość prezentacji zasobów i dostępnych zapasów wg lokalizacji magazynowej 

x           

6.3.12 
Możliwość zdefiniowania jakości partii towaru i specyfikacji oceny zgodnych z wymaganiami klienta 

  x         

6.3.13 
Możliwość rezerwacji zapasów po zarejestrowaniu zamówienia od klienta 

x           

6.3.14 Możliwość przesuwania rezerwacji na inne zamówienia x           

6.3.15 
Możliwość automatycznej rezerwacja zapasów dla zaległych zamówień  

x           

6.3.16 
Możliwość rezerwacji zapasów dla zaległych zamówień sprzedaży z jednoczesną prezentacją zapasu 
dostępnego wg lokalizacji magazynowej 

x           

6.3.17 
Rezerwacja zamówień zaległych na ilości wg lokalizacji magazynowych 

x           

6.3.18 
Możliwość wycofania rezerwacji zapasu dla zaległych zamówień sprzedaży 

x           

6.3.19 
Możliwość automatycznego wycofania rezerwacji w przypadku niezaakceptowanych zamówień sprzedaży 

x           

6.3.20 Ręczna rezerwacja zapasów na konkretne zamówienia x           

6.3.21 
Dostępność informacji o rezerwacji dla linii zamówienia (status rezerwacji) 

x           

6.3.22 
Możliwość rezerwacji zapasu podczas zatwierdzania zamówień do realizacji 

x           

6.3.23 
Możliwość definiowania alternatywnych źródeł zapasów dla zamówień, gdy pierwotnie wybrane źródła nie 
pozwalają na ich realizację 

x           

6.3.24 
Możliwość automatycznej rezerwacji ilości i potwierdzania daty dostawy podczas wprowadzania zamówienia  

x           

6.3.25 Możliwość rezerwacji materiałów i zdolności produkcyjnych x           

6.3.26 Możliwość rezerwacji zamiennika materiałowego wyrobu x           

6.3.27 
Możliwość zarządzania partiami towaru, automatycznej rezerwacji najstarszej partii towaru dla zamówienia  

x           
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6.3.28 Możliwość rezerwacji w oparciu o metody wydań z magazynu x           

6.3.29 Bezpośredni dostęp do danych rezerwacji wraz ze źródłem rezerwacji x           

6.3.30 Ręczna zmiana automatycznie wybranego miejsca dostawy x           

6.3.31 Automatyczne flagowanie wyrobów podczas rezerwacji gdy rezerwacja powoduje zejście zapasu poniżej 
punktu zamawiania   x         

6.3.32 
Możliwość prezentowania ograniczeń wg magazynu, zarezerwowanego zapasu, numerów partii towarów 

x           

6.3.33 Możliwość ręcznego aktualizowania zapasów magazynowych x           

6.3.34 
Możliwość definiowanie kodów przyczyn dla korekt zapasów magazynowych i spisów cyklicznych oraz kodów 
niedostatecznej jakości 

x           

6.3.35 
Możliwość prezentacji ilości zapasów magazynowych: przed i po korekcie 

x           

6.3.36 Możliwość kontrolowanie korekt zapasów oraz ich raportowania x           

6.3.37 Możliwość wybierania reguł autoryzacji transakcji magazynowych x           

6.3 Raportowanie             

6.3.1 
Raportowanie o towarach nieaktywnych, nadwyżkach zapasów lub zapasach zalegających 

x           

6.3.2 
Raportowanie o wycenie zapasów dla pozycji magazynowej, kodu produktu, magazynu, miejsca produkcji, 
centrum dystrybucji, położenia w magazynie  

x           

6.3.3 

Dostęp do informacji o stanie zapasów, statusie otwartych zamówień (sprzedaży i produkcyjnych), kosztach 
wytworzenia/zakupu, sprzedaży i zapytań o towary należące wyłącznie danego centrum dystrybucji  

x           

6.3.4 
Raportowanie o zapasach według zespołu (jednostki organizacyjnej), kodu planisty i zaopatrzeniowca 

x           

6.3.5 
Interfejs z księgą główną do automatycznego księgowania zmian zapasów 

x           

6.3.6 
Interfejs z księgą główną do obliczania kosztu indeksu wg stałych cen ewidencyjnych 

x           

6.3.7 
Interfejs z księgą główną do obliczania kosztu indeksu według średniej ważonej 

x           
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6.3.8 
Interfejs z księgą główną w zakresie numerów kont księgi głównej, odpowiadających poszczególnym 
jednostkom organizacyjnym, lokalizacjom magazynowym oraz centrów dystrybucji 

x           

6.3.9 Analiza kosztów wysyłki towarów do odbiorców x           

6.3.10 

Stan magazynu do dyspozycji (kod, nazwa, ilość, wartość, magazyn, lokalizacja) x           

6.3.11 

Stan magazynu bieżący ((kod, nazwa, ilość, wartość, magazyn, lokalizacja) x           

6.3.12 

Stan magazynu na zadany dzień (magazyn, kod, nazwa. Ilość, wartość ew., EAN, waga, objętość, ilośc na 
palecie, waga opakowania, x           

6.3.13 Analiza wysyłki towarów po odbiorcach/trasach x           

6.3.14 

Miernik ilości wystawionych dokumentów w okresie ( nr dokumentu, typ dokumentu, magazyn, okres,) x           

6.3.15 

Miernik ilości pozycji na dokumentach (nr dokumentu/typ dokumentu, ilość pozycji) x           

6.3.16 Obroty towarem, po magazynach, odbiorcach, dokumentach x           

6.3.17 Obroty  towarem, pomiędzy magazynami  x           

6.3.18 Zwroty towarów po towarach, dostawcach x           

6.3.19 Zestawienie do opłaty produktowej, kwartalne, roczne x           

6.3.20 

Ilośc towarów w magazynie wg opakowań zbiorczych, po poszczególnych grupach towarowych x           

6.3.21 

Ilości pobranych poszczególnych indeksów tzn ile razy był pobierany towar a nie ile zostało pobrane x           

6.3.22 

Status towarów wyprzedażowych na podstawie których pracownik magazynu dokonuje przesunięć towarów   x         

6.3.23 Raportowanie po przyjęciu dostawy,  x           

6.3.24 Raportowanie po przeprowadzonej i zakonczonej kontroli towarów, x           

6.3.25 Raportowanie po przyjęciu zwrotów towarów, x           

6.3.26 Opłata produktowa, raporty x           

7 Jakość             

7.1 
Konieczność aktualizacji zapasu po zwrocie wadliwego materiału lub nadwyżki ilościowej materiału 

x           
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7.2 
Możliwość bezpośredniego dostępu dostawcy do danych o działaniach korygujących i analizach przyczyn 
uszkodzenia uszkodzonych materiałów 

x           

7.3 
Możliwość zdefiniowania wskaźnika wymaganej kontroli dostawy wg dostawcy i indeksu magazynowego 

x           

7.4 
Możliwość rejestracji nieskontrolowanych przyjęć jako 'zapas w buforze' 

x           

7.5 Możliwość tworzenia zapytań o materiały poddane kontroli jakości x           

7.6 
Możliwość dokonania oceny wad jakościowych w stosunku do podanych kryteriów 

x           

7.7 
Możliwość wydawania dyspozycji kontroli jakości ze wskazaniem jej przebiegu 

x           

7.8 Możliwość rejestrowanie raportu z kontroli jakości x           

7.9 Możliwość rejestracji ilości odrzuconej w wyniku kontroli x           

7.10 Możliwość definiowania kodów przyczyn odrzucenia x           

7.11 Możliwość tworzenia raportów o nie zaakceptowanych odrzuceniach x           

7.12 Realizowanie i załatwianie niezgodności x           

7.13 Możliwość definiowania i śledzenia działań korygujących x           

7.14 
Dostępność statusu odrzucenia: brak dyspozycji, oczekiwanie na zatwierdzenie dostawcy 

x           

7.15 Dostępność statusu dla przerobu: oczekiwanie na przerób   x         

7.16 Dostępność statusu: oczekiwanie na raport z kontroli jakości   x         

7.17 
Dostępność statusu zwrotu do dostawcy: oczekiwanie na wysyłkę towaru 

x           

7.18 
Możliwość rejestracji ogólnych danych jakościowych wg dostawcy, danych o badaniach oraz dokumentacji 

x           

7.19 Możliwość tworzenia bezpośredniego zwrotu do dostawcy   x         

7.20 
Możliwość rejestracji zwrotów/ protokołów reklamacyjnych od klientów: status oczekiwania na dalsze działania 

x           

7.21 
Możliwość automatycznej zmiany harmonogramu dla pozycji magazynowych zwróconych do dostawcy 

    x       

7.22 
Możliwość tworzenia zatwierdzonej listy zamienników dla pozycji magazynowej 

    x       



  Moduł MB DM NW Komentarz Potwierdzenie 
spełnienia 
wymagania 

Ewentualnie 
opis 

uzupełniający 

7.23 
Możliwość definiowania listy kwalifikowanych dostawców wg pozycji magazynowej 

x           

7.24 Możliwość drukowania dokumentu zwrotu do dostawcy     x       

7.25 Możliwość drukowania noty kredytowej dla dostawcy     x       

7.26 
Możliwość ponownej kalkulacji średniego kosztu nabycia/ wytworzenia/ dla pozycji magazynowej 

    x       

7.27 Możliwość bezpośredniego dostępu do wyników z kontroli jakości x           

7.28 
Możliwość grupowania wymagań dotyczących jakości, np.: tolerancje przekroczenia długości, wg ustalonego 
wcześniej planu, np.: co drugi indeks, na koniec zmiany, itd. 

x           

7.29 Możliwość łączenia dokumentów jakości (certyfikatów, atestów, itp.) produktów na karcie przewodniej/ 
obiegowej (PDM)  x           

8 Sprzedaż             

8.1 Pozyskanie namiaru       

Namiarem określamy 
podmiot funkcjonujący na 
rynku, od momentu jego 
identyfikacji do złożenia 
zapytania ofertowego 
(ang.lead)     

8.1.1 
Możliwość rejestrowania namiaru na poziome nazwy (szybka rejestracja namiaru) 

x           

8.1.2 Możliwość rejestrowania namiaru bez konieczności wpisywania NIP x           

8.1.3 Rejestrowanie osoby kontaktowej do namiaru x           

8.1.4 Możliwość rejestrowania namiaru z informacją o źródle pochodzenia   x         

8.1.5 
Możliwość definiowania nieograniczonej liczby źródeł pochodzenia namiaru 

  x         

8.1.6 
Możliowść definiowaniania nieograniczonej liczby kryteriów kwalifikujących namiary 

x           

8.1.7 Przypisywanie kryteriów kwalifikujących do namiarów x           

8.1.8 

Przypisywanie namiarów do Specjalistów ds. Handlowych / Przedstawicieli Handlowych (SH) 

x     

Specjalisci ds. Handlowych 
to pracownicy Działu 
Sprzedaży / Działu 
Handlowego odpowiedzialni 
za pozyskanie zamówienia / 
podpisanie umowy     

8.1.9 Rejestrowanie namiaru z podziałem na grupy klientów (A, B, C, D) x           
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8.1.10 
Przypisywanie namiarów do innych kategorii, np. region geograficzny, grupa produktowa, klient strategiczny 

x           

8.1.11 
Przypisywanie do namiarów statusów, np.. aktywny / nieaktywny / blokada 

x           

8.1.12 
Możliwość sortowania i wyboru namiarów wg kryteriów kwalifikujacych (kategoryzacja namiarów) 

x           

8.1.13 
Możliwość sortowania i wyboru namiarów wg przedstawiciela handlowego 

x           

8.1.14 
Możliwość sortowania i wyboru namiarów wg pozostałych kategorii, np.. Region, miasto, województwo 

x           

8.1.15 
Możliwość definiowania typów namiarów, np.. namiar, namiar kwalifikowany 

  x         

8.1.16 Możliwość zmiany typów namiarów   x         

8.1.17 
Możliwość przypisywania do namiarów kontaktów handlowych, np.. Telefony, spotkania 

x           

8.1.18 
Możliwość przypisywania do namiarów wysłanych materiałów marketingowych 

x           

8.1.19 

Przypisywanie do namiarów wyników spotkań i dalszych działań w postaci plików, np.. formularza wywiadu z 
klientem, specyfikacji potrzeb z klientem 

x           

8.1.20 

Wprowadzanie do systemu wyników spotkań w postaci szablonu specyfikacji wymagań lub innych informacji o 
namiarze (szablon z opcjami do wyboru na podstawie których można generować raporty i zestawienia) 

x           

8.1.21 
Definiowanie przyczyn odrzucenia propozycji współpracy (lista do wyboru) 

  x         

8.1.22 Przypisywanie do namiarów powodów odrzuceń   x         

8.1.23 Możliwość sortowania namiarów wg powodów odrzuceń   x         

8.1.24 
Możliwość dodawania do namiarów tekstów / opisów definiowanych przez użytkownika 

  x         

8.1.25 
Możliowść planowania działań Specjalistów ds. Handlowych dotyczących namiarów 

  x         

8.1.26 Podgląd planów przedstawicieli handlowych     x       

8.1.27 Graficzna prezentacja planów przedstawicieli handlowych     x       
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8.1.28 Połączenie funkcjonalonści planowania z MS Outlook     x       

8.1.29 Współdzielenie kalendarzy przedstawicieli handlowych     x       

8.1.30 Szablon działań promocyjnych dla Specjalistów ds. Handlowych     x       

8.1.31 Rejestrowanie zapytań ofertowych od namiarów x           

8.1.32 
Możliwość przyłączania zapytań ofertowych i innych plików do namiarów 

x           

8.1.33 Definiowanie typów zapytań ofertowych przez użytkownika x           

8.1.34 
Wprowadzanie zapytań ofertowych bez konieczności podawania indeksu wyrobu gotowego 

x           

8.1.35 Możliwość modyfikowania zapytań ofertowych x           

8.1.36 Dostęp do historii zapytań ofertowych namiaru x           

8.1.37 Sortowanie zapytań ofertowych wg określonych kryteriów x           

8.1.38 
Możliwość definiowania domyślnych grup produktowych i ich wykorzytywanie w zapytaniach ofertowych 

x           

8.1.39 
Możliwość sortowania zapytań ofertowych wg domyślnych grup produktowych (w celu rozwoju produktów) 

x           

8.1.40 
Graficzny workflow prezentuje obieg procesu ofertowania i negocjacji (przekazywanie zapytań ofertowych do 
Specjalistów ds. Handlowych)   x         

8.1.41 Konkretny worklow może być przypisany do osoby, grupy osób, lub poziomu w strukturze organizacyjnej   x         

8.1.42 Użytkownicy mogą przypisać określony obieg pracy w oparciu o charakterystykę obiektu, np.. Namiar   x         

8.1.43 Kroki w workflow można ustawić jako obowiązkowe lub opcjonalne    x         

8.1.44 Workflow może autoamtycznie tworzyć listę "zo zrobienia" w czasie dla użytkowników w zależności od ich ról   x         

8.1.45 Workflow umożliwia obieg dokumentacji związanej z obsługą namiaru   x         

8.1.46 Użytkownicy mogą ustalić status obiegu pracy bezpośrednio z graficznego workflow   x         

8.1.47 Użytkownicy mogą uzyskać statystyki dla konkretnego obiegu pracy   x         

8.1.48 
Opcja umożliwiająca wprowadzanie standardowych czasów realizacji dla poszczególnych czynności w 
workflow   x         

8.1.49 Workflow może być w pełni zintegrowany z funkcjonlanością MS Outlook dla wysyłania wiadomości   x         
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8.1.50 
Workflow może być w pełni zintegrowany z funkcjonlanością MS Outlook dla przyjmowania 
wiadomości/danych   x         

8.1.51 Dokumenty mogą być wyszukiwane wg daty utworzenia bezpośrednio w systemie x           

8.1.52 Dokumenty mogą być wyszukiwane wg daty modyfikacji bezpośrednio w systemie x           

8.1.53 Dokumenty mogą być wyszukiwane wg zakresu dat bezpośrednio w systemie x           

8.1.54 Dokumenty mogą być wyszukiwane wg słów kluczowych bezpośrednio w systemie x           

8.1.55 Możliwość wglądu do formatów plików bezpośrednio z systemu x           

8.1.56 Opcjonalne otwieranie dokumentu bezpośrednio z systemu, niż poprzez przeglądarkę  x           

8.1.57 Edytowanie i/lub nanoszenie przypisów do dokumentów bezpośrednio z systemu x           

8.1.58 Możliwość wprowadzania słów kluczowych bezpośrednio do systemu x           

8.1.59 Posiadanie folderów dla dokumentów / lub grupowanie dokumentów bezpośrednio w systemie x           

8.1.60 Możliwość ustawienia "tylko do odczytu/zapisu" dla użytkownika do dostępu do dokumentu w systemie x           

8.1.61 Dokumenty mogą być wyszukiwane po folderach/grupach bezpośrednio w systemie x           

8.1.62 Dokumenty mogą być wyszukiwane wg słowa/frazy w długim opisie bezpośrednio w systemie x           

8.1.63 Dokumenty mogą być wyszukiwane wg dowolnego słowa w tekście dokumentów bezpośrednio w systemie x           

8.1.64 Dokumenty mogą być wyszukiwane wg autora bezpośrednio w systemie x           

8.1.65 Dokumenty mogą być wyszukiwane wg tytułu bezpośrednio w systemie x           

8.1.66 Dokumenty mogą być wyszukiwane wg formatu dokumentu bezpośrednio w systemie             

8.1.67 
Dokumenty mogą być wyszukiwane wg dowolnej kombinacji w/w kryteriów wyszukiwania bezpośrednio w 
systemie x           
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8.1.68 

Możliwość tworzenia wielowymiarowych analiz i raportów zarządczych, np.. Liczba pozyskanych namiarów, 
potencjalnych klientów w czasie wg osoby, geografii, produktów; analiza efektywności pozyskiwania, 
ofertowania, analiza potrzeb rynkowych, itd..  x           

8.1.69 
Opracowanie prognozy sprzedazy poprzez dostęp do historii sprzedaży za okres definiowany przez 
użytkownika x           

8.1.70 
Opracowanie prognozy sprzedazy poprzez definiowanie akcji promocyjnych na towary i wyroby złożone 
(kompletacja towarów)   x         

8.1.71 
Opracowanie prognozy sprzedaży z uwzględnieniem stanów magazynowych min/max w okresie 
definiowanym przez użytkownika   x         

8.1.72 
Opracowanie prognozy sprzedaży poprzez dostęp do zamówień sprzedaży w okresie definiowanym przez 
użytkownika             

8.1.73 Opracowanie prognozy sprzedaży z uwzględnieniem towarów w drodze    x         

8.1.74 Opracowanie prognoz sprzedaży z uwzględnieniem raportów SH rejestrwoanych w systemie   x   

W systemie powinna być 
dostępna formatka z polami 
umożliwiającymi 
rejestowanie informacji ze 
spotkań z klientami na 
podstawie których można 
opracować prognozę 
sprzedaży     

8.1.75 
Uwzględnienie w opracowaniu prognozy sprzedaży współczynników korygujących, np.. współczynnika 
sezonowości   x         

8.1.76 Dostęp do klientów o typie namiar x           

8.1.77 
Dostep do statusów namiarów, potencjalnych klientów i klientów, np.. Aktywny, nieaktywny, blokada, 
referencyjny x           

8.2 Ofertowanie i negocjacje       

To etap cyklu sprzedaży od 
przyjęcia zapytania 
ofertowego, przez 
przygotwoanie oferty, aż po 
pozyskanie zamówienia 
sprzedaży / podpisanie 
umowy handlowej     

8.2.1 

Rejestrowanie zapytań ofertowych od istniejących klientów i pozostała funkcjonalność, jak w przypadku 
zapytań ofertowych od namiarów x           
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8.2.2 

Aktualizowanie danych od namiaru/klienta (aktualizacja zapytań ofertowych) wymaganych do sporządzenia 
oferty x           

8.2.3 

Przypisywanie do składników oferty osób odpowiedzialnych ze strony klienta/namiaru (karta namiaru musi 
zawierać szablon z informacją do kogo kierować wycenę, a do kogo specyfikację techniczną) 

x           

8.2.4 

Możliwość utworzenia oferty z systemu, której poszczególne części byłby generowane wg osób 
zdefiniowanych na karcie namiaru/klienta x           

8.2.5 

Tworzenie indeksu produktu/towaru dla celów ofertowych, który po akceptacji oferty przez odbiorcę, byłby 
uszczegóławiany dla celów wyceny, MRP i planowania produkcji 

x           

8.2.6 

Kalkulacja kosztów TKW produktu (koszty bezpośrednie i wydziałowe) / towaru (cena nabycia), jako kosztu 
przybliżonego / na potrzeby złożenia oferty 

x           

8.2.7 Identyfikacja, podział i grupowanie składnikwó kosztów w strukturze materiałowej (BOM) x           

8.2.8 
Grupowanie kosztów jednostkowych i kumulowanie kosztów całkowitych dla każdego składnika 
materiałowego w BOM i dla każdej operacji technologicznej x           

8.2.9 Definiowanie kosztów normatywnych (norm technologicznych dla operacji) x           

8.2.10 
Możliwość wyodrębnienia kosztów dla pojedyńczego poziomu w BOM obejmujących koszty i narzuty 
materiałów, robocizny, zmienne ogólne, stałe, koszty i narzuty podwykonawców x           

8.2.11 
Możliwość wyodrębnienia kosztów ogółem w BOM obejmujących normatywy, koszty i narzuty zakupu 
materiałów, wartość i liczbę robocizny, zmienne ogólne, stałe ogólne, koszty podwykonawców x           

8.2.12 Dostępność do cenników sprzedaży towarów w systemie x           

8.2.13 
Dostępność do cenników sprzedaży towarów w systemie w walucie obcej 

x           

8.2.14 
Cennik dla tego samego towaru może być różny dla różnych odbiorców 

x           

8.2.15 Przydzielanie rabatu do klienta x           

8.2.16 

Możliwość definiowania rabatów % i kwotowych w zalezności od ilości i wartości zapytania ofertowego, grupy 
klienta, skonta, transportu i innych zdefinioanych przez użytkownika 

x           
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8.2.17 
Automatyczna propozycja rabatu wg typów rabatów i zasad przydzielania określonych przez użytkownika 

x           

8.2.18 Automatyczne przydzielanie rabatów kaskadowo x           

8.2.19 Automatyczne przydzielania rabatów jako ich suma x           

8.2.20 
Możliwość ręcznego przydzielenia rabatru w momencie kalkulacji ceny ofertowej 

x           

8.2.21 
Ustalenie poziomu min. marży pokrycia kosztów (BEP) dal produktów i towarów 

x           

8.2.22 
Alerty w systemie w sytuacji, gdy przydzielony rabat powoduje spadek wartosci poniżej BEP 

x           

8.2.23 Możliwość ręcznej weryfikacji ceny sprzedaży (ceny ofertowej) x           

8.2.24 

Przygotowanie oferty cenowej z systemu (system powinien umożliwić utworzenie oferty cenowej poprzez np.. 
Integrację z MS Office z możliwością dopisywania dodatkowych tekstów) 

x           

8.2.25 

Możliwość zmian ofert cenowych poprzez m.in.. Zmianę BOM i technologii (TKW ofertowego) i 
przechowywanie wariantów ofert x           

8.2.26 Wskazywanie / zaznaczanie na ofertę zaakceptowaną przez klienta x           

8.2.27 
Automatyczne tworzenie zamówienia sprzedaży z zaakceptwoanej oferty handlowej 

x           

8.2.28 
Rejestrowanie przyczyn odrzucenia oferty cenowej (słownik odrzuceń) 

x           

8.2.29 
Tworzenie struktury materiałowej (BOM) produktu - zgodnie z zamowieniem sprzedaży 

x           

8.2.30 Tworzenie marszruty technologicznej dla produktu x           

8.2.31 
Ostateczne zatwierdzenie zamówienia sprzedaży na produkt i przeniesienie do planu produkcji 

x           

8.2.32 Aktualizacja karty namiaru/klienta o odrzuceniu zamówienia na produkt x           

8.2.33 

Workflow umożliwiający przekazanie zapytania ofertowego do Specjalisty ds. Handlowych lub Product 
Managera x           

8.2.34 Istnienie zamienników dla materiałów stosowanych do produkcji x           

8.2.35 
Możliwość wyszukiwania zamienników wg zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów 

x           

8.2.36 
Wprowadzanie ręczne zapotrzebowania materiałowego na zakup surowca /materiału/inne 

x           
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8.2.37 
Możliwość przyłączenia specyfikacji technicznej surowca / materiału / inne 

x           

8.2.38 

Automatyczne tworzenie zapotrzebowania na zakup surowca/materiału/towaru, gdy w/w nie ma na stanie 
magazynowym x           

8.2.39 

Możliwość tworzenia cenników sprzedaży dla tego samego towaru/produktu z różnymi cenami dla różnych 
odbiorców X           

8.2.40 Tworzenie cen na ten sam towar/produkt w PLN i walutach obcych x           

8.2.41 
Możliwość dokonania symulacji cen sprzedaży i analizy wg zasady "co-jeśli" (analiza progu rentowności) 

x           

8.2.42 

Możliwość ograniczenia praw dostępu do ofert i zamówień dla Specjalistów ds. Sprzedaży przypisanych bądź 
do klienta bądź do adresu dostawy 

x           

8.2.43 

Cenniki promocyjne, w tym ustalanie terminów obowiązywania, promocja dla pulu towarów, wg dostępności 
twoaru do wyczerpania zapasów 

x           

8.2.44 

Dostep do klientów w systemie o typie potencjalny klient (po wysłaniu oferty zmiana typu namiat na klient 
potencjalny)   x         

8.2.45 

Zarządzanie lejkiem sprzedaży (szansami sprzedaży) tj. ofertami sprzedaży i określeniem 
prawdopodobieństwa ich sprzedaży x           

8.2.46 

Określanie workflow dla obiegu zarzdzania szansami sprzedaży (lejkiem sprzedaży), np.. po wysłaniu oferty, 
telefon do potencjalnego klienta w ciągu 3 dni 

x           

8.3 Weryfikacja i przyjęcie zamówienia sprzedaży       

To etap cyklu sprzedaży od 
momentu złożenia 
zamówienia sprzedaży, 
poprzedzonego ofertą lub 
bez oferty handlowej     

8.3.1 
Stosowanie typu zamówienia dla nowych zamówień sprzedaży lub ofert  

x           

8.3.2 
Stosowanie statusu zamówienia do nowych zamówień sprzedaży lub ofert  

x           

8.3.3 
Tworzenie zamówienia sprzedaży na podstawie oferty z zachowaniem powiązania do źródła (oferty) 

x           

8.3.4 Tworzenie zamówień sprzedaży na podstawie wybranych linii oferty x           

8.3.5 Zmiana wartości na zamówieniu utworzonym z zaakceptowanej oferty x           
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8.3.6 

Możliwość zmiany ceny sprzedaży na zamówieniu przy wykorzystaniu funkcjonalności ceny minimalnej dla 
asortymentu. Obniżanie ceny poniżej ceny minimalnej tylko dla osoby posiadającej uprawnienia 

x           

8.3.7 
Dostęp do konta klienta i statusu zamówienia sprzedaży wg nazwy / numeru klienta lub numeru zamówienia 

x           

8.3.8 Stosowanie limitu kredytowego dla klientów x           

8.3.9 

Rejestrowanie zamówienia sprzedaży i zablokowania do dalszego przetwarzania przezd akceptacją osoby 
uprawnionej x           

8.3.10 

Obsługa procedury akceptacji zablokowanych zamówień sprzedaży (ustalenie uprawbionych osób, które 
mogą odblokować zamówienie) x           

8.3.11 
Rezerwacja stanu magazynowego wyrobu gotowego/towaru pod zamówienie sprzedaży 

x           

8.3.12 
Możliwość zdefiniowania liczby dni rezerwacji (czas pomiędzy rezerwacją wstępną  i ostateczną) 

  x         

8.3.13 
Możliwość prezentacji zasobów i dostępnych zapasów wg lokalizacji magazynowej 

x           

8.3.14 
Możliwość automatycznej rezerwacji zapasów dla zaległych zamówień  

x           

8.3.15 

Możliwość rezerwacji zapasów dla zaległych zamówień sprzedaży z jednoczesną prezentacją zapasu 
dostępnego wg lokalizacji magazynowej 

x           

8.3.16 
Rezerwacja zamówień zaległych na ilości wg lokalizacji magazynowych 

x           

8.3.17 
Możliwość wycofania rezerwacji zapasu dla zaległych zamówień sprzedaży 

x           

8.3.18 Ręczna rezerwacja zapasów na konkretne zamówienia sprzedaży x           

8.3.19 
Możliwość definiowania kryteriów rezerwowania zapasów (kolejkowanie lub tworzenie rezerwacji) 

  x         

8.3.20 
Możliwość automatycznej rezerwacji ilości i potwierdzania daty dostawy podczas wprowadzania zamówienia  

  x         

8.3.21 

Możliwość utworzenia zamówienia zaległego na podstawie niezrealizowanych lub zrealizowanych częściowo 
pozycji zamówienia  x           

8.3.22 
Możliwość rezerwacji zapasu wg priorytetu klienta, zdefiniowanego w jego stałych danych 

    x       
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8.3.23 
Mechanizm ręcznego uwalniania w/w stanu magazynowego i alokacji produktu dla innego zamówienia 

x           

8.3.24 Obsługa zaległych zamowień sprzedaży (back orders) x           

8.3.25 

Obsługa potwierdzeń zamówień sprzedaży (wydruk lub wysłanie potwierdzenia bezpośrednio z systemu na 
adresy osób kontaktowych) x           

8.3.26 

Ustalenie daty realizacji zamówienia wyrobu/towaru na podstawie dostępności stanów magazynowych, MRP i 
planu produkcji. Ustalanie daty realziacji zamówienia w czasie rzeczyiwstym (w chwili rejestrwoania 
zamówienia) 

x           

8.3.27 

Tworzenie zlecenia kompletacji (zlecenie produkcji/utworzenie popytu) na podstawie zamówienia sprzedaży 
na przygotowanie urządzenia do sprzedaży 

x           

8.3.28 Pobranie materiałów do kompletacji urządzenia z magazynu x           

8.3.29 Obsługa dokumentów obrotu magazynowego x           

8.3.30 

Rejestrwoanie czasu kompletowania urządzenia (rejestracja czasu wykonania działań na zleceniu 
kompletacyjnym) x           

8.3.31 
Przyjecie skompletowanego produktu do magazynu wyrobów gotowych na podstawie dokumentu Pw 

x           

8.3.32 

Możliwość rejestracji na zamówieniu sprzedaży oczekiwanej przez klienta daty dostawy, terminu płatności 
oraz planowanej daty realizacji zamówienia 

x           

8.3.33 
Możliwość przyporządkowania kilku adresów dostaw do jednego adresu płatnika faktur 

x           

8.3.34 Dostęp do historii zamówień klienta  x           

8.3.35 

Dostęp z poziomu stałych danych klienta do  instrukcji przekazanych przez klienta (np.. Dotyczących 
pakowania, czy transportu) x           

8.3.36 Obsługa faktur sprzedaży krajowych x           

8.3.37 
Obsługa faktur sprzedaży eksportowych w języku angielskim, z kursem walutowym z dnia poprzedniego 

x           

8.3.38 
Obsługa faktur sprzedaży eksportowych w języku rosyjskim z kursem walutowym z dnia poprzedniego 

  x         

8.3.39 Generowanie listy załadunkowej do faktury eksportowej x           

8.3.40 Obsługa faktur zaliczkowych x           
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8.3.41 

Automatyzacja faktur korygujących dla zwrotów poprzez identyfikację towaru korygowanego, wyszukiwanie 
towaru wg faktur sprzedaż x           

8.3.42 

Automatyzacja faktur korygujacych poprzez blokowanie wystawienia korekty na towar/fakturę już 
skorygowaną x           

8.3.43 Dostęp do historii faktur klienta  x           

8.3.44 

Wystawianie Wz (możliwa korekta zamówienia sprzedaży - Wz próbnego) przez ostatecznym wystawieniem 
faktury sprzedaży x           

8.3.45 

Możliwość raportowania zafakturowanych cen sprzedaży wg klienta, produktu, towaru, regionu, specjalisty ds. 
sprzedaży x           

8.3.46 
Dostęp do historii kosztów zakupu / wytworzenia pozycji produktowych/towarowych i zmian cen sprzedaży 

x           

8.3.47 
Dostęp do zarządzania stanami magazynowymi przypisany do określonych osób (blokowanie dostępu do 
magazynów) x           

8.3.48 
Automatyczne utworzenie zapotrzebowania materiałowego w sytuacji gdy stan magazynowy 
surowców/materiałów//towarów jest poniżej ilości zamawianej x           

8.3.49 
Automatyczne utworzenie zapotrzebowania materiałowego w sytuacji gdy stan magazynowy 
surowców/materiałów/towarów jest poniżej ilości minimalnej x           

8.3.50 
Automatyczne utworzenie popytu wewnętrznego na wyprodukowanie wyrobu gotowego w sytuacji gdy stan 
magazynowy jest poniżej ilości minimalnej x           

8.3.51 

Bezpośredni dostęp do statusu zlecenia produkcyjnego wg numeru zamówienia sprzedaży klienta oraz kodu 
klienta x           

8.3.52 
Możliwość prezentacji harmonogramu zamówień możliwych do potwierdzenia 

x           

8.3.53 

Możliwość prezentacji harmonogramu zamówień możliwych do potwierdzenia w zakresach dat oraz wg. 
rezerwacji zapasu x           

8.3.54 

Pobieranie z systemu daty realizacji zamówienia i ilości dostępnej do zamówienia sprzedaży w trakcie jego 
rejestrowania x           

8.3.55 
Możliwość automatycznego określenia ilości możliwej do potwierdzenia po wprowadzeniu zamówienia 

    x       

8.3.56 
Możliwość automatycznego określenia terminu możliwego do potwierdzenia po wprowadzeniu zamówienia 

x           

8.3.57 Przypisywanie przychodów do klienta, SH, MPK x           
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8.3.58 Tworzenie faktur sprzedaży na podstawie faktur zakupu    x         

8.3.59 
Automatyczna zmiana wszystkich cen sprzedaży wg określonego procentu lub określonej wartości 

x           

8.3.60 

Automatyczna aktualizacja cen na zamówieniach wynikająca ze zmian cennika sprzedaży dla poszczególnych 
asortymentów x           

8.3.61 
Możliwość przyporządkowania kilku adresów dostaw do jednego adresu płatnika faktur 

x           

8.3.62 

Dostęp z poziomu stałych danych klienta do  instrukcji przekazanych przez klienta (np.. Dotyczących 
pakowania, czy transportu) x           

8.3.63 
EDI - elektroniczna wymiana informacji z odbiorcami (zamówienia sprzedaży i faktury sprzedaży) 

  x         

8.3.64 

Możliwość rejestrowania różnych typów faktur sprzedaży (typów zamówień sprzedaży) w tym różnych 
scenariuszy dekretowania  x           

8.4 Planowanie i rejestrowanie kontaktów z klientami             

8.4.1 Widok z podsumowaniem informacji o kliencie (desktop z pełnym dostępem do historii kontaktów z klientem) x           

8.4.2 Wyświetlanie spersonalizowanej informacji o kliencie x           

8.4.3 
Tworzenie i rejestrowanie kontaktów z klientem i jego utrzymaniem (telefony, dokumenty, korespondencja, 
promocje, materiały marketingowe, inne) x           

8.4.4 Przeglądanie i grupowanie informacji o kliencie zgodnie ze schematem organizacyjnym i grupami działań x           

8.4.5 Wykorzystanie funkcjonalności kalendarza i działań do planowania spotkań/telefonów i innych działań x           

8.4.6 
Wspomaganie systemu w zakresie otrzymywania automatycznych powiadomień, np.. Reklamacja 
strategicznego klienta   x         

8.4.7 
Lista zadań do zrobienia, tj. planowanie działań z klientem i tworzenie listy zadań do zrobienia wg klienta, wg 
daty, wg SH x           

8.4.8 Delegowanie działań x           

8.4.9 Procedury działań oparte na budowanych regułąch, tj. tworzenia scenariusza obsługi klienta   x         

8.4.10 Synchronizacja z MicrosoftOutlook x           

8.4.11 Międzywydziałowa analiza działań klienta (analiza działań wg procesu, działu)     x       
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8.4.12 
Obsługa działań marketingowych, np.. organizacja spotkań / szkoleń, zarządzanie upominkami, wysyłka 
materiałów marketingowych, informacji o promocjach, itd.. x           

8.4.13 
Wielowymiarowa analiza zgłoszeń (błędów) zwiazana z procesem sprzedaży / dystrybucji, np.. wg typu 
zgłoszenia, typu przyczyny, SH, regionu, itd..     x       

8.4.14 
Rejestrowanie wyników spotkań, np.. wyników wizytacji opisujących spsób ekspozycji, otoczenie, ekspozycję 
konkurencji   x         

8.4.15 Rejestrowanie materiałów reklamowych w systemie     x       

8.4.16 Rejestrowanie pobrań materiałów reklamowych na SH lub serwisanta   x         

8.4.17 
Wysyłanie materiałów reklamowych, ofert, katalogów do klientów bezpośrednio z systemu, tj. obsługa 
korespondencji, wysyłki prospektów, ofert, itd.     x       

8.4.18 Zarządzanie stanem magazynowym materiałów reklamowych w systemie     x       

8.4.19 Dostępnosć do danych o klientach zdalnie przez SH, zgodnie z nadanymi prawami dostępu x           

8.5 Możliwe do potwierdzenia/realizacji (ATP)             

8.5.1 
Możliwość raportowania o rezerwacji produktu tym samym całkowitego popytu,  zapasu dostępnego i 
kolejności realizacji zamówień sprzedaży 

    x       

8.5.2 
Możliwość prezentacji harmonogramu zamówień możliwych do potwierdzenia 

x           

8.5.3 Możliwość prezentacji harmonogramu zamówień możliwych do potwierdzenia w zakresach dat oraz wg. 
rezerwacji zapasu x           

8.5.4 Pobieranie daty i ilości osiągalnej prosto do zamówienia sprzedaży x           

8.5.5 
Możliwość automatycznego określenia ilości możliwej do potwierdzenia po wprowadzeniu zamówienia 

x           

8.5.6 Możliwość określenia ilości możliwej do potwierdzenia przy uwzględnieniu ograniczonych zdolności 
produkcyjnych   x         

8.5.7 
Możliwość dokonania symulacji ilości możliwej do potwierdzenia przy uwzględnieniu ograniczeń 
materiałowych oraz czasu realizacji dostaw od dostawcy 

  x         

8.5.8 Możliwość dokonania symulacji rzeczywistych zdolności produkcyjnych przy uwzględnieniu złożonych 
zamówień     x       
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8.5.9 
Możliwość utworzenia oferty w czasie rzeczywistym w oparciu o ograniczenia łańcucha dostaw i w powiązaniu 
z systemami ERP dostawców 

  x         

8.5.10 
Możliwość raportowania ilości pozycji magazynowych wg daty dostawy 

x           

8.6 Ceny i rabaty             

8.6.1 Możliwość ręcznego udzielanie rabatów x           

8.6.2 
Możliwość automatycznego udzielanie rabatów wg uzgodnień z kupującym  

x           

8.6.3 Możliwość ustalania reguł udzielania rabatów wg grupy towarowej   x         

8.6.4 
Możliwość udzielania rabatów wg ilości, nagłówka zamówienia lub pozycji zamówienia  

  x         

8.6.5 
Możliwość udzielania rabatów promocyjnych dla towaru lub grupy towarów 

  x         

8.6.6 Możliwość ustalania dat obowiązywania rabatów promocyjnych   x         

8.6.7 Możliwość kaskadowego udzielanie rabatów   x         

8.6.8 Możliwość udzielania standardowych rabatów wg klienta i produktu x           

8.6.9 
Możliwość nadawania rabatów i ustalania cen podczas wprowadzania zamówienia oraz na etapie wystawiania 
faktury sprzedaży 

x           

8.6.10 Możliwość definiowania typów upustów dla zamówień x           

8.6.11 
Automatyczne udzielanie rabatów na zamówieniu sprzedaży w oparciu o typ upustu lub klienta 

x           

8.6.12 
Możliwość ujednolicenia warunków płatności dla całego zamówienia lub poszczególnych linii 

x           

8.6.13 
Możliwość ostrzegania gdy cena sprzedaży jest niższa od kosztu /ceny zakupu z funkcjonalnością 
przekazania do zatwierdzenia w celu dalszej realizacji 

x           

8.6.14 
Automatyczna procedura ustalania cen sprzedaży - propozycja ceny sprzedaży, zatwierdzenie jej przez 
menedżera i przesłanie autoryzacji do osoby wnioskującej 

x           

8.6.15 
Możliwość kopiowania rabatów na zaległym zamówieniu sprzedaży z pierwotnego zamówienia sprzedaży 

    x       
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8.6.16 
Możliwość udzielania rabatów wg klienta, grupy klientów, produktu, grupy towarowej i regionu 

    x       

8.6.17 Możliwość automatycznego obliczania i śledzenia udzielonych rabatów na poziomie całego zamówienia lub 
poszczególnych jego linii   x         

8.6.18 Dostęp do historii udzielonych rabatów oraz dat ich obowiązywania x           

8.6.19 Możliwość udzielania rabatów mieszanych (np.: rabat zależny od ilości, wartości, zapłaty gotówką, 
promocyjny) x           

8.6.20 
Możliwość bezpośredniego bądź na żądanie wyświetlania wysokości rabatów faktury oraz zamówienia 

  x         

8.6.21 
Możliwość nadpisywania automatycznie przydzielonych rabatów z zastosowaniem funkcji kontrolnych 

  x         

8.6.22 Możliwość bieżącego ustalania cen sprzedaży i parametrów faktury x           

8.6.23 Możliwość ręcznego i/ lub automatycznego ustalanie cen sprzedaży x           

8.6.24 Możliwość ustalanie cen sprzedaży wg wymagań specyficznych  x           

8.6.25 Możliwość utworzenia standardowego cennika dla towaru x           

8.6.26 Możliwość ustalanie cen sprzedaży za pomocą systemu macierzowego z uwzględnieniem różnych kategorii 
cenowych   x         

8.6.27 
Możliwość utworzenia nieograniczonej liczba pozycji towarowych i klasyfikacji klientów 

x           

8.6.28 
Możliwość utworzenia hierarchii powiązanej z towarem i kategorią klienta 

    x       

8.6.29 Możliwość utworzenia typów cenników usługowych: podstawowe, współczynnikowe, specjalne, sprzedaży i 
wewnętrzne     x       

8.6.30 
Możliwość utworzenia wielopoziomowych reguł ustalania cen sprzedaży 

    x       

8.6.31 Możliwość zdefiniowania wielu kosztów oraz cen do jednego towaru x           

8.6.32 
Możliwość grupowania ilości z cenami wg ilości zamówionych, grupy towarowej, wagi oraz  całkowitej wartości 

    x       

8.6.33 Możliwość definiowania minimalnych i maksymalnych cen sprzedaży     x       

8.6.34 
Możliwość definiowania scenariuszy ustalania cen sprzedaży - ustalanie cen sprzedaży ręcznie, wg towaru, 
pakietu oraz ilości zamawianych 

    x       

8.6.35 Możliwość ustalania cen sprzedaży w walutach obcych x           
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8.6.36 
Dostęp do cen sprzedaży wg waluty, jednostki miary, procentu relacji aktualnej ceny sprzedaży do kosztu, 
formuły/ algorytmu, danych zdefiniowanych przez użytkownika 

x           

8.6.37 Możliwość ustalania cenników sprzedaży w oparciu o cechy towarów     x       

8.6.38 
Możliwość ustalania cen sprzedaży w oparciu o odbiorcę, płatnika lub klienta, któremu podlegają inni klienci 

    x       

8.6.39 
Możliwość wprowadzenia szczegółowych danych o alternatywnych wersjach produktów 

    x       

8.6.40 
Możliwość rejestracji cenników sprzedaży z datami ich obowiązywania 

x           

8.6.41 Możliwość koordynowanie cennikami sprzedaży i ich kombinacji     x       

8.6.42 
Możliwość ustalania cen sprzedaży dla poszczególnych pozycji zamówienia sprzedaży na podstawie tabeli 
przedstawiającej warianty cen sprzedaży zależne od ilości zamówionych pozycji  

    x       

8.6.43 
Możliwość ustalania cen sprzedaży dla poszczególnych pozycji zamówienia sprzedaży na podstawie tabeli 
przedstawiającej warianty cen sprzedaży zależne od narastających wartości zamówionych pozycji 
towarowych  

    x       

8.6.44 Możliwość ustalania cen sprzedaży wg zakupów dokonanych przez klienta w okresie zdefiniowanym przez 
użytkownika     x       

8.6.45 
Możliwość zdefiniowania poziomu zależności pomiędzy ceną sprzedaży i kosztem zakupu / wytworzenia 

    x       

8.6.46 Dostęp do daty ostatniej weryfikacji kosztu dla towaru     x       

8.6.47 Możliwość zastosowania zamienników pozycji magazynowych x           

8.6.48 
Możliwość stosowania cen sprzedaży zamienników lub oryginalnych pozycji magazynowych 

x           

8.6.49 Możliwość nadpisywania kosztu jednostkowego pozycji magazynowej     x       

8.6.50 Możliwość nadpisywania cen sprzedaży dla pozycji magazynowej     x       

8.6.51 
Możliwość zdefiniowania typów korekt cen sprzedaży (np. z powodu złej jakości) 

x           

8.6.52 
Możliwość łączenia korekt cen sprzedaży z określonymi kontami księgi głównej 

x           

8.6.53 
Możliwość stosowanie więcej niż jednej korekty ceny do każdej linii zamówienia  

x           
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8.6.54 Ostrzeganie (alert systemowy) w przypadku, gdy korygowana cena sprzedaży jest poniżej kosztu zakupu / 
wytworzenia x           

8.6.55 
Możliwość ostrzegania o pozycjach towarowych z zerowym kosztem zakupu / wytworzenia 

x           

8.6.56 Możliwość dodawania produktu do istniejącego cennika sprzedaży x           

8.6.57 Automatyczna kwalifikacja nowych towarów i klientów x           

8.6.58 Możliwość aktualizacji cen sprzedaży x           

8.6.59 
Możliwość aktualizacji i kopiowania wszystkich cenników sprzedaży i rabatów 

x           

8.6.60 Możliwość realizacji kampanii promocyjnych     x       

8.6.61 Możliwość ustalania wartości zysku brutto wg produktu   x         

8.6.62 Możliwość dokonania analizy cen sprzedaży, od brutto (podatki, narzuty) - do netto (ceny nabycia, koszty 
wytworzenia) x           

8.6.63 
Możliwość dokonania analizy aktualnych i nowych cen sprzedaży według zasady "co-jeśli" 

    x       

8.6.64 
Możliwość dokonania symulacji cen sprzedaży i analizy wg zasady "co-jeśli" (analiza progu rentowności) 

x           

8.6.65 
Możliwość prezentowania udzielonych rabatów na fakturze i zamówieniu  

x           

8.6.66 
Dostęp do wielu źródeł cen sprzedaży: cennik sprzedaży, ręcznie ustalona cena, cena promocyjna, specjalna 
cena, podwyższenie ceny promocyjnej, korekta i cena całkowita 

x           

8.6.67 Dostęp do danych historycznych podczas ustalania cen sprzedaży x           

8.6.68 Możliwość zdefiniowania standardowych procedur ustalania cen sprzedaży dla standardowego zamówienia 
sprzedaży x           

8.6.69 
Możliwość zdefiniowania standardowych procedur ustalania cen sprzedaży dla różnych typów zamówień 
sprzedaży (np.: zwroty, faktury sprzedaży) 

x           

8.6.70 Możliwość ustalanie cen sprzedaży wg określonych algorytmów     x       

8.6.71 Możliwość automatycznego przeliczania ceny sprzedaży produktu w przypadku zmiany ceny w pozycji pakietu 
lub konfiguracji produktu x           

8.6.72 Możliwość obliczania i prezentowania marży netto  x           

8.6.73 Możliwość  obliczania ceny sprzedaży nowego produktu wg oczekiwanej marży brutto i przy założonym 
rabacie  x           
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8.6.74 Możliwość obliczania cen sprzedaży netto po rabatach x           

8.6.75 Możliwość drukowania cennika sprzedaży, przedziałów udzielania rabatów, cen promocyjnych, specjalnych 
cen i dat ich obowiązywania x           

8.6.76 
Możliwość raportowania zafakturowanych cen sprzedaży wg klienta, produktu i regionu 

x           

8.6.77 
Dostęp do historii kosztów zakupu / wytworzenia pozycji towarowych i zmian cen sprzedaży 

  x         

8.7 Raportowanie             

8.7.1 
Możliwość przetwarzania i drukowania faktur sprzedaży, raportów i dokumentów przewozowych 

x           

8.7.2 
Możliwość raportowania o wystawionych fakturach sprzedaży wg produktu, numeru faktury i klienta 

x           

8.7.3 
Możliwość tworzenia ilościowo-wartościowych zestawień  wg towaru, klienta, typu klienta, w układzie 
dziennym i narastającym na podstawie zaksięgowanych operacji 

x           

8.7.4 
Możliwość tworzenia ilościowo-wartościowych raportów sprzedaży / wydań  wg towaru, grupy towarowej, 
klienta, typu klienta, w układzie dziennym i narastającym  

x           

8.7.5 Możliwość tworzenia raportów z  historii zaksięgowanych transakcji wg jednostek miary w układzie 
miesięcznym i narastającym     x       

8.7.6 Możliwość tworzenia raportów z historii faktur i transakcji sprzedaży wg jednostek miary w układzie 
miesięcznym i narastającym     x       

8.7.7 
Możliwość tworzenia Ilościowo - wartościowych raportów o otwartych zamówieniach sprzedaży 

x           

8.7.8 
Możliwość tworzenia Ilościowo - wartościowych raportów o zaległych zamówieniach sprzedaży 

x           

8.7.9 
Możliwość ilościowo - wartościowego porównania  zaksięgowanych transakcji w danym miesiącu z 
wartościami tego samego miesiąca roku poprzedniego 

  x         

8.7.10 
Możliwość ilościowo - wartościowego porównania  zaksięgowanych transakcji w bieżącym roku z wartościami 
w tym samym okresie ubiegłego roku 

  x         

8.7.11 
Możliwość obliczania odchyleń (różnic między wartościami  zabudżetowanymi i zrealizowanymi) w układzie 
miesiąc do miesiąca i narastająco do danego dnia) 

x           
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8.7.12 
Możliwość ilościowo - wartościowego porównania sprzedaży i dostaw w danym miesiącu z wartościami w tym 
samym miesiącu ubiegłego roku 

  x         

8.7.13 
Możliwość ilościowo - wartościowego porównania  sprzedaży i dostaw w bieżącym roku z wartościami w tym 
samym okresie ubiegłego roku 

  x         

8.7.14 
Możliwość ilościowo - wartościowego porównania zrealizowanej sprzedaży i dostaw z możliwością wyliczenia 
odchyleń dla każdego z powyższych raportów 

  x         

8.7.15 

Możliwość uzyskania statystyki o liczbie otwartych zamówień na początek miesiąca, nowych zamówieniach, 
zamkniętych oraz anulowanych, a także wykonanych korektach, liczbie zamówień na koniec miesiąca i 
poziomie obsługi, czyli dostawach zrealizowanych na czas  

x           

8.7.16 
Możliwość uzyskania liczby wystawionych faktur sprzedaży w miesiącu 

x           

8.7.17 
Możliwość uzyskania liczby wystawionych faktur korygujących w miesiącu 

x           

8.7.18 
Możliwość uzyskania raportów wg statusów zamówień dla zamówień o zmienionych terminach realizacji z 
powodu braku towaru w magazynie 

    x       

8.7.19 
Możliwość uzyskania raportów wg statusów zamówień wstrzymanych do realizacji przez klienta 

  x         

8.7.20 Możliwość uzyskania raportów wg statusów zamówień wstrzymanych do realizacji ze względu na limit 
kredytowy   x         

8.7.21 Możliwość uzyskania raportów wg statusów zamówień, dla których został zmieniony termin realizacji decyzją 
klienta   x         

8.7.22 Możliwość uzyskania raportów o zapasach konsygnacyjnych wg lokalizacji magazynowej, pośrednika i grupy 
towarowej x           

8.7.23 
Możliwość uzyskania raportów o odchyleniach cenowych dla zamówień (cena sprzedaży - cena z cennika)  

    x       

8.7.24 Możliwość drukowania bazowego cennika sprzedaży, z możliwością wglądu w kalkulacje poszczególnych 
pozycji cennikowych     x       

8.7.25 Możliwość drukowania zamówień sprzedaży    x         

8.7.26 Możliwość drukowania zmian dokonanych w zamówieniach sprzedaży    x         
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8.7.27 
Możliwość drukowania dokumentów przewozowych łącznie ze świadectwami jakości  

x           

8.7.28 Możliwość drukowania faktur korygujących  x           

8.7.29 Możliwość drukowania etykiet z numerem, nazwą i adresem klienta, np.: do korespondencji seryjnej lub 
archiwizacji dokumentów  x           

8.7.30 Możliwość drukowania faktur sprzedaży dla towarów magazynowych x           

8.7.31 Możliwość drukowania faktur sprzedaży dla usług  x           

8.7.32 
Możliwość drukowania rejestru faktur sprzedaży (ogółem i w szczegółach) 

x           

8.7.33 

Możliwość drukowania ogólnych i szczegółowych raportów sprzedaży za bieżący miesiąc, ten sam miesiąc 
ubiegłego roku, za okresu narastająco z porównaniem do ubiegłego roku wg kanału dystrybucji oraz klienta 

x           

8.7.34 
Możliwość drukowania ogólnych i szczegółowych raportów sprzedaży za bieżący miesiąc, ten sam miesiąc 
ubiegłego roku, za okresu narastająco z porównaniem do ubiegłego roku wg kanału dystrybucji oraz towarów i 
usług 

x           

8.7.35 
Możliwość drukowania ogólnych i szczegółowych raportów sprzedaży za bieżący miesiąc, ten sam miesiąc 
ubiegłego roku, za okresu narastająco z porównaniem do ubiegłego roku wg kanału dystrybucji oraz grupy 
towarowej 

x           

8.7.36 
Możliwość drukowania ogólnych i szczegółowych raportów sprzedaży za bieżący miesiąc, ten sam miesiąc 
ubiegłego roku, za okresu narastająco z porównaniem do ubiegłego roku wg kanału dystrybucji oraz 
przedstawiciela sprzedaży 

x           

8.7.37 
Możliwość drukowania charakterystyki klienta ze szczegółami jego aktywności z ostatnich dwóch lat 

x           

8.7.38 
Możliwość drukowania zestawień sprzedaży z kontami księgi głównej i zaksięgowanymi kwotami 

  x         

8.7.39 Możliwość tworzenia zestawień ze sprzedaży "gratisowej"   x         

8.7.40 
Możliwość tworzenia zestawień z otwartych ofert sprzedaży wg klienta i okresu 

  x         

8.7.41 Możliwość drukowania bazowego cennika sprzedaży x           

8.7.42 Możliwość raportowanie sprzedaży wg klienta lub przedstawiciela sprzedaży narastająco miesięcznie lub 
rocznie  x           
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8.7.43 
Dostęp do danych o cenie/ koszcie towaru opartej na cenie rzeczywistej, średnim koszcie, standardowym 
koszcie oraz marży wg produktu i klienta 

  x         

8.7.44 
Interfejs umożliwiający automatyczne księgowanie sprzedaży i należności na kontach księgi głównej  

x           

8.7.45 Interfejs z kontami księgi głównej pozwalający na uzyskanie ogólnych danych o sprzedaży wg klienta przed 
zaksięgowaniem x           

8.7.46 dlaczego w Sales Mgt?     x       

8.7.47 
Możliwość ograniczenia praw dostępu do ofert i zamówień dla przedstawicieli sprzedaży przypisanych bądź 
do klienta bądź do adresu dostawy 

  x         

8.7.48 
Możliwość automatycznej aktualizacji wartości zamówienia sprzedaży po dokonanych zmianach  w pozycjach 
kosztowych towaru/ produktu (koszty zakupu/ wytworzenia) 

x           

8.7.49 
Możliwość współpracy z dedykowanymi systemami transportowymi w celu ustalania terminów dostaw, 
późniejszego ich śledzenia oraz otrzymywania informacji zwrotnych po realizacji dostaw 

x           

8.7.50 

Analiza marży na sprzedaży                                                                                                                                      x     

Możliwość analizy 
jednocześnie kilku 
dokumentów wystawionych 
na danego kontrahenta np. 
w danym czasie lub 
możliwość wyliczenia marży 
na poszczególnych 
pozycjach z zamówienia.     

8.7.51 

Obroty regionów (analiza sprzedaży)  x     

Możliwość wykonania 
analizy np..na kilku 
kontrahentów (kilka sklepów 
jednej sieci) jednocześnie.     

8.7.52 Analiza otwartych rezerwacji       x                                                                                                                                                                                                                            

8.7.53 Analiza korekt sprzedaży   x         

8.7.54 Analiza faktur korygujących   x         

8.7.55 Analiza WZ do faktury sprzedaży       x           

8.7.56 Analiza ujemnych stanów magazynowych       x       

8.7.57 

Analiza braków magazynowych wg towarów, grupy towarowej, miejsca dostawy     x     

Analiza za dany okres. 
Konieczność wyboru kilku 
miejsc dostawy 
jednocześnie (np.     
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wszystkich marketów danej 
sieci). 

8.7.58 Analiza klient, kredyt, saldo              x           

8.7.59 

Analiza przeterminowanych płatności (kolumny: miejsce dostawy, numer dokumentu, data wystawienia 
faktury, data płatności, ilość dni po terminie oraz wartość netto) x     

Konieczność filtrowania i 
sortowania danych.     

8.7.60 

Analiza wyliczenia marży procentowej (kod produktu, nazwa produktu, cena ewidencyjna, cena sprzedaży, 
wartość marży przed bonusem, wartość bonusu, wartość marży po bonusie)  x           

8.7.61 

Analiza rotacja towaru po kodzie, po kontrahencie, po dacie sprzedaży  (kod towaru, nazwa towaru, kto 
kupował, kiedy kupował, numer dokumentu, ilość kupionych sztuk, cena jednostkowa sprzedaży, iloczyn ilości 
sztuk i ceny jednostkowej)  x     

Analiza robiona za dany 
okres. Możliwość sortowania 
po kodzie bądź nazwie 
towaru. Możliwość 
podliczenia całościowego 
obrotu na danym 
kontrahencie w danym 
okresie czasu. Możliwość 
przeanalizowania po jakiej 
cenie kontrahent kupował 
dany produkt w danym 
okresie czasu.     

8.7.62 

Analiza statystyki dostaw (miejsce dostawy, wartość zamówienia netto, ilość lini na zamówieniu, ilość linii źle 
dostarczonych lub nie zrealziwoanych w całości, wartość zrealizowanego zamówienia) x     

Analiza za  dany okres, dla 
kilku miejsc dostawy 
jednocześnie.     

8.7.63 

Analiza TOP 20 (miejsce dostawy, kod towaru, nazwa towaru,numer dokumentu, data wystawienia 
dokumentu, ilość sztuk, wartość netto, marża wartościowa, marża procentowa) x     

Analiza za dany okres. 
Konieczność sortowania po 
kodzie i po miejscu dostawy. 
Mozliwość wyboru kilku 
kontrahentów jednocześnie. 
Możliwość wyboru po 
grupach produktowych.     

8.7.64 

Raport kosztów marketów na podstawie faktur i not (sieć, region/wszystkie regiony, kwota, przyporządkowanie 
kosztów - ta kolumna podzielona jest na podkolumny otwarcie, bonus, usługa marketingowa, spotkanie z 
personelem, kara, akcja promocyjna, opłata za ekspozycję, katalog, gazetka promocyjna, inne opłaty 
wynikające z umów)     x       
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8.7.65 

Raport łączny kosztów marketów (raport kosztów marketów na podstawie faktur i not + raport umów zleceń)     x       

8.7.66 

Raport realizacji planu sprzedaży w sieciach ( sieć, region, przedstawiciel, sklep, planowany obrót roczny, 
planowana marża roczna, budżet narastająco w danym miesiącu, marża narastająco w danym miesiącu, 
realizacjia obrotu wartościowo, realizacja marży wartościowo, realizacja obrotu w procentach, realizacja marży 
w procentach)   x         

8.7.67 

Możliwość tworzenia wykresów do powyższych analiz i możliowść eksportowania ich do Power Pointa. x           

8.7.68 

Możliwość eksportowania danych do Excel - konieczność robienia tabel przestawnych. x           

8.7.69 

Raport "Grupy zakupowe":  Grupa zakupowa/obrót netto w danym okresie/marża netto w zadanym 
okresie/marża procentowa w danym okresie x           

8.7.70 

Raport "Analiza ABC klientów". Możliwość stałego podglądu analizy ABC z aktualnymi danymi celem 
poznania przybliżonych kosztów  danego Kontrahenta w danej chwili  x           

8.7.71 

Raport dziennej sprzedaży z podziałem uwzględniajacym index grupy towarowej (grupa towarowa po 
określonej liczbie znaków, data sprzedaży, region, ilość narastajaco w czasie, wartość netto narastajaco w 
czasie, marża narastająco w czasie, marża procentowa narastająco w czasie, porównanie do planu, 
czasookres:  możliwosć wyboru w ujęciu dniowym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym x           

8.7.72 

Raport dziennej sprzedaży z możliwością wyłaczenia z analizy określonych odbiorców (grupa towarowa po 
określonej liczbie znaków, data sprzedaży, region, odbiorca, ilość narastajaco w czasie, wartość netto 
narastajaco w czasie, marża narastająco w czasie, marża procentowa narastająco w czasie, porównanie do 
planu, 
czasookres:  możliwosć wyboru w ujęciu dniowym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym x           
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8.7.73 

Procentowy udział sprzedaży danej grupy towarowej bądź serii produktowejj w stosunku do innej grupy/serii 
lub wielu grup towarowych/serii w ujęciu ilościowym, wartościowym i marżowym (kod produktu po okreslonej 
ilosci znaków, grupa towarowa po określonej liczbie znaków, data sprzedaży, ilość, wartość netto, marża, 
marża % 
Czasookres: możliwosć wyboru w ujęciu dniowym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym x           

8.7.74 

Udział grup produktowej/produktu/serii w sprzedaży u danego odbiorcy np. marketu (Kod produktu po 
określonej liczbie znaków, grupa towarowa po okreslonej liczbie znaków, data sprzedaży, nazwa odbiorcy, 
udział w sprzedaży w ujęciu ilościowym/wartościowym/marżowym produktu/serii bądź całej grupy produktowej 
Czasookres: możliwosć wyboru w ujęciu dniowym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym   x         

8.7.75 

Raport sprzedaży w regionach (grupa towarowa po określonej liczbie znaków, data sprzedaży, region, ilość- 
wartość netto-marża-marża% narastająco, porównanie do planów sprzedażowych w regionach 
Czasookres: możliwosć wyboru w ujęciu dniowym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym x           

8.7.76 

Ogólna analiza sprzedaży produktów ( kod, kod grupy towarowej, data sprzedaży, dostawca, odbiorca i kanały 
dystrybucji, region, numery dokumentów, data pierwszej sprzedaży, nr magazynu, wskaźnik upustu, ilość, 
wartość netto, marża, marża %, cena ewidencyjna, cena sprzedaży netto, porównanie do planu 
czasookres:  możliwosć wyboru w ujęciu dniowym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym x           

8.7.77 

Raport utraconej sprzedaży (kod, grupa towarowa, ilość niezrealizowana z zamówienia, nr zamówienia, data 
zamówienia, wartość utracona, marża utracona, odbiorca/miejsce dostawy, region) 
Czasookres: możliwosć wyboru w ujęciu dniowym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym x           

8.7.78 

Wpływy ze sprzedaży (kod, grupa towarowa, data sprzedaży, wartość netto za zapłacone towary x           
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8.7.79 

Raport sprzedaży w ramach promocji (kod, data sprzedaży, odbiorca, nazwa promocji, ilość, wartość netto, 
marża, marża%, cena zakupu netto, 
Czasookres: możliwosć wyboru w ujęciu dniowym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym x           

8.7.80 

Dynamika i analiza historii sprzedaży z uwzględnieniem: stopnia realizacji planu dla grupy produktowej w 
ujęciu miesięcznym i od początku roku, udzielonego rabatu od cen cennikowych, dynamiki sprzedaży 
rozszerzona na 3 okresy rozliczeniowe (np.. Lata, 2009, 2010, 2011) x           

8.7.81 

Raport pracy SK, KAM, merchandiserów (rejestracja czasu pracy) 

x     

Lista klientów był / będzie, 
ilość wizyt u danego klienta, 
data wizyty oraz wszelkie 
uzgodnienia, jakie zapadły 
podczas wizyty, tj. ustalone 
zamówienia, promocje, 
zwroty towaru etc.     

8.7.82 

Raport konkurencji 

x     

Raport zawiera informacje 
dotyczące form akcji 
promocyjnych, jakie 
organizuje konkurencja na 
danym markecie w danym 
mieście + informacje o 
promowanym produkcie, 
jego cena oraz 
dokumentacja zdjęciowa.     

8.7.83 Raport budżetu marketingowego   x         

8.7.84 

Raport rentowności regionów 

  x   

Ewidencja kosztów w 
stosunku do obrotów. 
Możliwość filtrowania po 
wszystkich kosztach, 
marketach, regionach etc.     

8.7.85 

Analiza sprzedaży wg klientów 

x     

Zestawienie obrotów i marż 
poszczególnych klientów 
wróżnych okresach 
czasowych np. 2009 / 2010 / 
2011(ten sam miesiąc).     
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8.7.86 

Raport akcji promocyjnych 

    x 

Zestawienie akcji 
promocyjnych. Raport 
zawiera: w jakiej sieci, jaki 
produkt będzie promowany, 
czas trwania akcji 
promocyjnej, czas 
zatowarowania danej sieci 
na akcję, rodzaj akcji, ilość 
zarezerwowanego produktu, 
okres obowiązywania cen 
promocyjnych oraz cenę 
akcyjną.      

8.7.87 Raport produktów wycofanych     x Raporty zawierają 
informacje o produktach 
wycofanych / 
wysprzedażowych / 
wprowadzonych / 
zaproponowanych do danej 
sieci, ich cenie oraz ilości. 

    

8.7.88 Raport produktów wysprzedażowych     x     

8.7.89 

Raport produktów wprowadzonych 

    x     

8.7.90 

Raport pobranych próbek 

    x 

Raport powstaje na 
podstawie faktur 
promocyjnych. Zawiera ilość 
pobranych próbek 
produktów oraz wartość 
zakupu każdego produktu, 
wartość sprzedaży tego 
produktu w danej sieci     

9 Elektroniczna obsługa dokumentów             

9.1 Możliwość definiowania schematu przebiegu dokumentów x           

 


