


System SWP - usprawnia zarządzanie produkcją 
w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

 
 Organizuje produkcję zgodnie z profilem działalności firmy, 

 Wylicza zapotrzebowanie na surowce i materiały, 

 Kontroluje zaawansowanie prac,  

 Posiada wiele analiz, zestawień,  

 Automatycznie aktualizuje stany magazynowe materiałów i 
wyrobów gotowych.  

 Organizuje transport własny oraz rozlicza koszty transportu 

 



Program pomaga ekonomicznie gospodarować zapasami 

produkcyjnymi i handlowymi. System potrafi 

przystosować się do specyficznych wymagań różnych 
użytkowników.  

Pozwala:  

 Definiować struktury produktów,  

 Wprowadzać opisy technologii,  

 Wystawiać dokumenty magazynowe, 

 Przygotowywać zlecenia produkcyjne 

 Przygotowywać zamówienia na brakujące materiały,  

 Prowadzić rozliczenia z odbiorcami 

 Działać w środowisku wielo-oddziałowym 
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dodatkowymi zaletami sytemu są: 
  

uniwersalność - przez odpowiednie ustawienie specjalnych 
parametrów istnieje możliwość dopasowania programu do 
różnych warunków działania - do obsługi różnych 
zakładów produkcyjnych,  

  

bezpieczeństwo - rozbudowany system archiwizacji danych 
oraz możliwość określania dla każdego użytkownika 
uprawnień do korzystania z wybranych funkcji programu.  

 Program może funkcjonować w sieci komputerowej. 
Współpracuje z systemem finansowo-księgowym 
”Symfonia”.  
 





 Moduł obsługuje zamówienia do dostawców. Zamówienia 
powiązane są z magazynem surowców. Moduł umożliwia 
tworzenie zamówień na wiele sposobów: 

  
 Ręczne dodawanie do zamówienia kolejnych pozycji. 
 Na podstawie przekroczonych stanów minimalnych 
 Na podstawie dokumentów przychodowych 
 Na podstawie zapotrzebowania utworzonego w trakcie procesu produkcji 
 Na podstawie innego zamówienia 

  
 Po otrzymaniu towaru od dostawcy i wprowadzeniu na magazyn, 

istnieje możliwość kontroli zgodności towaru z zamówieniem. 
 Wprowadzanie do systemu faktur zakupowych złotówkowych i 

walutowych 





W skład modułu magazynowego wchodzi magazyn surowców i magazyn handlowy.  
Moduł udostępnia wykonywanie operacji magazynowych przy pomocy następującej listy 

dokumentów: 
 

 PZ  - Przychód zewnętrzny 
 WZ  - Wydanie zewnętrzne 
 MMP - Rozchód materiałów surowcowych do produkcji 
 MMR - Zwrot materiałów z produkcji na magazyn surowców 
 KPZ  - Korekta przychodu zewnętrznego 
 KWZ - Korekta wydania na zewnątrz 
 Nk+ - Korekta przychodowa 
 Nk- - Korekta rozchodowa 
 Możliwość blokowania towaru na magazynie. 
 Moduł inwentaryzacji magazynów. 
 Pełna historia wykonywanych operacji. 
 PW - Przychód towaru z produkcji na magazyn handlowy 
 Automatyczne generowanie korekt przychodowych pomiędzy magazynami. 

 





Moduł produkcyjny podzielony został na szereg 
funkcjonalności ułożonej w sposób logiczny 
zgodnie ze ścieżka realizacji produkcji: 

 

 Pakiety zadań produkcyjnych 

 Zlecenia produkcyjne 

 Zlecenia zmianowe 

 Dyspozycje magazynowe 

 Technologia produktu 
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Schemat blokowy obiegu dokumentów w procesie produkcyjnym: 



Zamówienia produkcyjne – zamówienia zostały podzielone na trzy logiczne części.  
 
 „Zamówienia otwarte”, to moduł służący do tworzenia zamówień przez dział handlowy. 

W fazie zamówień otwartych, zostaje zarejestrowane zamówienie od klienta, 
przeznaczone do produkcji. Podczas rejestracji zamówienia, można dokonać rezerwacji 
towaru na potrzeby produkcji.  

 „Zamówienia w produkcji” – to zamówienia realizowane w produkcji. Do zamówienia 
dodawane są zlecenia produkcyjne, które w końcowej fazie produkcji stanowią 
dokument przychodowy na magazyn handlowy (dokumenty PW).  

 Do zleceń produkcyjnych przypisywany jest towar surowcowy, który umieszczany jest 
na magazynie produkcyjnym za pośrednictwem dokumentu MMP. 

  Cena ewidencyjna produktu jest ustalana na podstawie wartości użytych materiałów 
surowcowych oraz roboczogodzin ze zleceń zmianowych. System pozwala na podział 
materiału surowcowego, niewykorzystanego w fazie produkcji (np. krojenie większego 
arkusza) i zwrot na magazyn surowcowy dokumentem MMR. Z poziomu zlecenia 
istniej możliwość wydrukowania dokumentu „zlecenia produkcyjnego”. 

  Po zakończeniu produkcji przy pomocy kodu kresowego, dokonuje się  identyfikacji 
pozycji zlecenia w systemie. System pozwala również na sprzedaż towarów częściowo 
zrealizowanego zlecenia produkcyjnego. Wprowadzenie na magazyn handlowy towaru 
z nie zamkniętego zlecenia produkcyjnego możliwe jest za pośrednictwem funkcji 
dyspozycji magazynowych.  

 „Zamówienia zamknięte” – to archiwum zamówień wykonanych. Moduł zapewnia dostęp 
do dowolnego zamówienia historycznego. 
 





 Moduł stanowi integralną część modułu magazynowego i 
pozwala na generowanie dokumentów finansowych takich jak: 
 Faktura VAT  
 Faktura walutowa 
 Korekta faktury VAT 
 Korekta faktury walutowej 
 Faktury kosztowe 
 Faktury proforma 

 Faktury wystawiane są na postawie dokumentów WZ. Faktura 
może zawierać kilka dokumentów WZ. 

  Cena sprzedaży może być sugerowana przez system na 
podstawie zamówienia handlowego, cennika w kartotece 
produktów, na podstawie ostatniej ceny sprzedaży dla klienta lub 
w wpisywana w procesie sprzedaży w sposób ręczny.  

 System posiada możliwość zabezpieczenia zmiany ceny 
sprzedaży, poprzez odpowiednie uprawnienia. 
 





 Moduł umożliwia prowadzenie rozrachunków 
z odbiorcami i z dostawcami. Można 
generować dokumenty pieniężne KP, KW oraz 
Polecenia Bankowe. 

  System wylicza aktualne saldo kontrahenta. 
Moduł posiada szereg raportów dotyczących 
stanu rozrachunków z odbiorcami.  

 Na podstawie aktualnego zadłużenia, system 
umożliwia automatyczne blokowanie klienta. 

 Ponadto moduł posiada możliwość 
generowania dokumentów factoringowych. 

 





 Moduł podzielony został na następujące sekcje: 
 Raporty magazynowe 
 Obroty z kontrahentami 
 Raporty produkcyjne 
 Raporty zakupów 
 Raporty sprzedaży 

 Raporty magazynowe – w skład raportów magazynowych wchodzą następujące raporty: 
 Wartość magazynu 
 Roczna analiza sprzedaży i obrotów magazynów 
 Wskaźniki (miesięczne obroty firmy, miesięczne obroty pracowników działu handlowego) 
 Zestawienie dokumentów magazynowych 
 Analiza towaru zalegającego 
 Obroty asortymentu rocznie 
 Obroty magazynów 
 Przepływ dokumentów magazynowych 
 Statystyki dokumentów 

 Obroty kontrahentów – w skład raportów o obrotach kontrahentów wchodzą następujące raporty:  
 Obroty miesięczne 
 Ranking kontrahentów 
 Sprzedaż dla klienta  
 Lista kontrahentów zablokowanych 
 Analiza klientów utraconych 
 Raport ABC/QBC kontrahentów 
 Analiza przekrojowa obrotów kontrahentów 
 Raport sprzedaży analitycznie 

 



 Raporty produkcyjne – raporty dotyczą towarów aktualnie znajdującego 
się w produkcji:  
 Wartość zamówień produkcyjnych 
 Materiał surowcowy – nie zatwierdzone dokumenty MMP 
 Materiał surowcowy – magazyn produkcyjny 
 Analiza wagowa 
 Raport realizacji zleceń produkcyjnych 
 Raport pokrycia linijek zlecenia produkcyjnego 
 Dzienny raport produkcyjny 
 Wykaz niezbilansowanych dokumentów MMP 
 Rozliczenie materiału powierzonego 
 Raport wydajności 
 Raport produkcji w toku 

 Raporty zakupów 
 Analiza zakupów 
 Zestawienie terminów dostaw 
 Raport towarów zapotrzebowanych 

 Raporty sprzedaży 
 Rejestr sprzedaży dzienny 
 Rejestr sprzedaży szczegółowy 

 





 Moduł kontroli Jakości posiada następujące 
funkcjonalności: 

 Obsługa reklamacji   

 Klientów 

 Dostaw 

 Wewnętrznych 

 Oceny dostaw 

 Świadectwa Jakości 

 Rejestry wybraków 





 Moduł umożliwia w systemie nadzorowanie 
rentowności produkowanych towarów.  

 W module zawarto szereg raportów 
umożliwiających weryfikację rentowności 
prowadzonej sprzedaży i produkcji. 

 Podstawowe raporty kontrolingowe: 
 Analiza surowców 

 Analiza rentowności towaru produkowanego 

 Analiza zużycia surowców pomocniczych 

 Struktura wartości roboczogodzin 

 Wykresy rentowności 





 System posiada bardzo rozbudowany moduł uprawnień i kontroli 
realizowanych zadań.   

 Uprawnienia – moduł posiada możliwość przydzielania odpowiednich 
uprawnień dla użytkownika. Uprawnienia przydzielane są na podstawie 
zdefiniowanych ról. Obecnie system posiada około 100 zdefiniowanych 
różnych uprawnień, umożliwiające dostosowanie zakresu 
funkcjonalności systemu do odpowiednich kompetencji użytkownika.  

 Kontrola zdarzeń – system rejestruje każde zdarzenia dotyczące operacji 
na dokumentach. Ponadto system przechowuje informacje o 
użytkowniku tworzącym lub modyfikującym dany dokument. Istnieje 
możliwość wglądu w rejestr rejestracji do systemu itp. 

 Poczta – system posiada wewnętrzną pocztę. Poczta umożliwia 
przesyłanie informacji pomiędzy użytkownikami systemu. System 
również ma możliwość generowania informacji automatycznych, 
dotyczących stanów krytycznych, takich jak zejście poniżej stanu 
minimalnego, bądź informowanie o przekazaniu towaru z produkcji do 
sprzedaży. 

 





 System posiada możliwość przesyłania informacji do 
systemu FK – „Symfonia”. Został utworzony specjalny 
moduł przy pomocy którego, możliwa jest definicja 
odpowiednich wartości oraz kont, na które 
poszczególne dokumenty będą przekazywane. Istnieje 
system zabezpieczeń, który uniemożliwia 
dokonywanie zmian w dokumentach po 
zadekretowaniu do systemu księgowego. 
 


