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PLANOWANIE i OBSŁUGA PRODUKCJI 

 

OPIS PRODUKTU (wyrobu gotowego): 

ROWER MIEJSKI: 

 

[RM99] Rower typ 99– produkt (wyrób gotowy) 

Specyfikacja materiałowa [indeksy materiałowe] dla wyrobu gotowego ”Rower”: 

1. [RM99_1] Rama – 1 szt. 

2. [RM99_2] Koło – 3 szt. 

3. [RM99_3] Kierownica – 1 szt. 

4. [RM99_4] Siodło – 1 szt. 

5. [RM99_5] Układ napędowy ( półfabrykat) – 1 szt. 

6. [RM99_6] Hamulce – 2 szt. (przedni i tylni) 
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 Obsługa procesu produkcji – tworzenie i realizacja zleceń produkcyjnych 

 

 

 

 

 

0) Zarządzanie danymi podstawowymi: 

a. Zakład - Centrum produkcyjne (Zakład Produkcyjny) 

b. Magazyn surowców i Magazyn wyrobów gotowych 

c. Dostawca (warunki płatności + przekrój) 

d. Klient (Sprzedawca + Firma transportowa)  

e. Kartoteka materiałowa / indeks materiałowy (produkt gotowy) 

f. Kartoteka materiałowa / indeks materiałowy (materiały do produkcji) 

g. lista materiałów (specyfikacja materiałowa wyrobu gotowego - BOM) 

h. Cena  zakupu materiałów do produkcji (do montażu) 

i. Cena sprzedaży (wyrobu gotowego) 

 

*** 

 

1. Wyprowadź do systemu nowe zamówienie od klienta / Proforma na 10 sztuk wyrobu 

gotowego - rowery. 

2. Poprzez transakcje zakupowe wykonaj przyjęcie (PZ) na magazyn surowców (MS) 

odpowiednie ilości materiałów do produkcji (wybierz z listy utworzonego wcześniej w 

systemie dostawcę). 

3. Sprawdź stany magazynowe dla poszczególnych materiałów. 

4. Utwórz nowe Zlecenie produkcyjne. Następnie sprawdź status zleceń produkcyjnych! 

5. Sprawdź stany magazynowe dla wyrobu gotowego (produkt).  

6. Wydaj poprzez WZ zamówioną partię wyrobu z referencją do utworzonego wcześniej 

zamówienia. Sprawdź następnie „Transakcje klienta, korekty”. 

7.  Wystaw fakturę sprzedaży z referencją do WZ. 

 

Wariant B (zamiast punktu 4) 

 

1. Utworzenie Zamówienia produkcyjnego z referencją do Zamówienia sprzedażowego 

(Zamówione produkty) 

2. Sprawdź stany magazynowe dla poszczególnych materiałów /komponenty do 

produkcji (MS). 

3. Sprawdź stany magazynowe wyrobów gotowych (MWG). 
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Wygeneruj raporty obejmujące w/w działania w systemie:  

1) raport sprzedaży (Klient/Podsumowanie sprzedaży);  

2) raport magazynowy (Magazyny / Raporty magazynowe – wyrób gotowy); 

3) raport produkcji (Produkcja / Materiały zużyte w produkcji). 


