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4 Comarch ERP XL Informacje o Systemie 

1 SUKCES W WYMIARZE XL…                                                                                                                                                                                      

Comarch ERP XL to polski, zintegrowany system informatyczny klasy ERP, produkowany 

przez firmę Comarch S.A., należący do rodziny produktów ERP. Rozwiązanie jest dedykowane 

dla średnich i dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych z różnych sektorów 

gospodarki. Sprawdza się zarówno w firmach jednoodziałowych, jak i organizacjach 

o strukturze rozproszonej. Dzięki Comarch ERP XL możliwe jest objęcie wszystkich obszarów 

działania firmy jednym narzędziem informatycznym, co przekłada się na wzrost efektywności 

działania i redukcję kosztów. System jest zintegrowany ze sklepem internetowym Comarch 

ERP e-Sklep, platformą wszystko.pl, współpracuje także z aplikacjami platformy Comarch ERP 

Rozwiązania Mobilne przeznaczonymi na urządzenia mobilne, oraz z rozwiązaniem Comarch 

ERP Retail, dedykowanym dla sieci sprzedaży detalicznej.  

1.1 PEWNOŚĆ JUTRA… 

Comarch ERP XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych 

i międzynarodowych realiów gospodarczych w tym standardów Unii Europejskiej. W ofercie 

Comarch dostępne są dedykowane - narodowe wersje systemu Comarch ERP XL. System 

został zaprojektowany przez zespół wysoko wykwalifikowanych projektantów, programistów 

i konsultantów, którzy wraz z Autoryzowanymi Partnerami Comarch stanowią silne wsparcie 

merytoryczne dla klientów. Każda nowa wersja systemu Comarch ERP XL jest dostosowana 

do zmieniających się przepisów prawnych oraz wzbogacona o nowe funkcje zwiększające 

ergonomię pracy. 

1.2 ELASTYCZNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ ... 

Szeroko rozwinięta funkcjonalność w połączeniu z możliwościami parametryzacji 

i konfiguracji pozwalają na dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta. 

Elastyczność systemu umożliwia integrację z zewnętrznymi aplikacjami. Bazując na 

wieloletnich doświadczeniach firmy Comarch oraz naszych Partnerów wypracowano 

Metodykę Wdrożeń Systemu ERP, która pozwala na prowadzenie projektu wg sprawdzonego 

planu zapewniając skuteczność, optymalizację i znaczne skrócenie czasu wdrożenia. 

Dodatkowym atutem jest dostępność usługi wynajmu oprogramowania w modelu Saas 

(Software as a Service). 

1.3 WYDAJNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ... 

Comarch ERP XL to system działający w układzie klient-serwer. Dzięki zastosowaniu 

nowoczesnej technologii - Microsoft SQL Server 2012 – zapewnia sprawną, bezawaryjną 

pracę, bezpieczeństwo danych oraz integrację z aplikacjami z pakietu Microsoft Office. 
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Dodatkowe narzędzia zabezpieczające jak iBard24, dają możliwości backupu danych firmy. 

Unikalność produktu podkreśla certyfikat Designer for Microsoft BackOffice. 

1.4 KORZYŚCI … 

Comarch ERP XL to najchętniej kupowany system klasy ERP w Polsce. Obecnie z tego 

rozwiązania korzysta ponad 4000 klientów.  

Na bazie dwudziestoletnich doświadczeń Comarch zbudował system ERP wspierający 

działalność biznesową przedsiębiorstw z różnych branż. Dzięki systemowi Comarch ERP XL 

wszystkie działania w firmie zyskują na efektywności. Rozwiązanie jest blisko Państwa 

biznesu, dzięki czemu umożliwia lepszą wydajność pracy i osiąganie lepszych wyników. Do 

najczęściej osiąganych korzyści z Comarch ERP XL zaliczyć można: 

 skuteczniejsze zwiększanie sprzedaży i bardziej efektywne pozyskiwanie nowych 

klientów,  

 lepszą obsługę i serwis obecnych Klientów,  

 skuteczniejszą kontrolę kosztów firmy,  

 automatyzacja pracy przedsiębiorstwa,  

 poprawa produktywności pracowników,  

 natychmiastowy dostęp do zawsze aktualnych informacji z poszczególnych obszarów 

biznesowych 
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Comarch ERP XL kompleksowo wspiera wszystkie procesy zachodzące w różnych obszarach 

działalności przedsiębiorstwa. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne 

moduły,  które ze sobą harmonijnie współpracują dzięki jednej bazie danych. System jest 

elastyczny – klient sam decyduje, z których funkcjonalności chce korzystać. W razie potrzeb 

zawsze możliwa jest rozbudowa systemu. Comarch ERP XL to nowoczesne połączenie 

bogatej funkcjonalności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. 

System ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak 

i wielooddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Wdrożenie Comarch ERP 

XL to korzyści dla całej firmy – zarówno prezesów i kadry zarządzającej, jak i szeregowych 

pracowników. Każdy pracownik odczuje poprawę komfortu pracy, a codzienne obowiązki 

dzięki systemowi staną się mniej uciążliwe. Oprogramowanie doskonale wspiera pracę 

przedstawicieli handlowych, akwizytorów oraz oddziałów przedsiębiorstwa. Comarch ERP XL 

pozwala na wykorzystanie nowoczesnych form handlu elektronicznego poprzez współpracę 

z systemami EDI (Electronic Data Interchange), a także obsługę zamówień i sprzedaży 

internetowej (Pulpit Kontrahenta oraz Comarch ERP e-Sklep). 

2 ZARZĄDZANIE OPERACYJNE 

Na zarządzanie operacyjne w firmie składają się wszystkie aspekty „codziennego” 

zarządzania organizacją. Kierowanie przedsiębiorstwem na poziomie operacyjnym jest ściśle 

powiązane z realizacją długoterminowej strategii – działania kierowników operacyjnych 

odpowiedzialnych za 

poszczególne jednostki w firmie 

są narzędziem realizacji 

strategicznych celów całej 

organizacji. 

Comarch ERP XL pozwala 

usprawnić proces komunikacji 

między różnymi oddziałami 

firmy. Rozwiązanie zapewnia        

(a nawet wymusza) harmonijną 

współpracę w ramach 

wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa. Ważnym czynnikiem wpływającym na 

efektywność operacyjną przedsiębiorstwa jest jego struktura organizacyjna. Powinna ona 

być efektem audytu wewnętrznego. Dobrze zdefiniowane i opisane procesy operacyjne 

umożliwiają podział zakresu odpowiedzialności, czego efektem jest model struktury 

organizacyjnej. System Comarch ERP XL daje możliwość definiowania wielopoziomowej 

struktury firmy, odpowiadającej jej rzeczywistej organizacji. Centrum struktury może 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/pulpit_kontrahenta
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/icomarch24/comarch_esklep
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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odpowiadać oddziałowi lub dowolnej komórce organizacyjnej. Operator może być przypisany 

do jednego lub wielu centrów. Znaczna część uprawnień operatora wynika z jego 

przynależności do określonego centrum. 

Dostępne w Comarch ERP XL narzędzia wspierają kadry kierownicze, a także pracowników 

w efektywnych działaniach operacyjnych w ramach obszarów: 

 Handel i Logistyka,  

 CRM,  

 Produkcja,  

 Human Resources,  

 Finanase i Księgowość. 

Skuteczne zarządzanie operacyjne jest jednym z kluczowych czynników przesądzających 

o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Elastyczność Comarch ERP XL daje możliwości 

maksymalnego dostosowania funkcjonalności systemu do modeli działania wypracowanych 

przez przedsiębiorstwo. Dzięki pełnej integracji duża część zadań może zostać 

zautomatyzowana, a wszystkie operacje są lepiej skoordynowane. 

2.1 HANDEL I LOGISTYKA  

Procesy operacyjne związane ze sprzedażą, zamówieniami czy zarządzaniem magazynem 

powinny tworzyć łańcuch logicznie powiązanych ze sobą czynności. Dzięki temu możliwa jest 

redukcja nadkładów pracy związanych z wielokrotnym wykonywaniem tych samych operacji. 

Potrzeby średnich i dużych firm w obszarze Handlu i Logistyki charakteryzują się ogromnym 

zróżnicowaniem. Wynika ono m.in. ze specyfiki branżowej (np. różne produkty wymagają 

różnych warunków przechowywania), wykorzystywanych kanałów sprzedaży (sprzedaż 

tradycyjna, sieciowa, vanselling, sprzedaż internetowa), zasięgu prowadzonej działalności 

(obsługa transakcji krajowych, wewnątrzwspólnotowych, importu). Różnice widoczne są 

także w przyjmowanej polityce cenowej i rabatowej czy zarządzaniu reklamacjami.  

W obszarze Handlu i Logistyki obsługiwane są wszystkie krajowe i zagraniczne procesy 

handlowe związane z zakupami, sprzedażą i wysyłką towarów oraz obsługę gospodarki 

magazynowej (z zarządzaniem położeniem towaru na magazynie). 

Ze względu na ścisłą integrację wszystkich modułów systemu oraz przenikanie się procedur 

miedzy modułami, są w nim również dostępne pewne funkcje pozostałych modułów. 

Umożliwia to np. przeprowadzenie na jednym stanowisku z odpowiednimi uprawnieniami 

dotyczącymi innych modułów, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania 

ofertowego, poprzez ofertę dla kontrahenta, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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należności i zaksięgowania faktury bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami. 

Z drugiej strony, poprzez odpowiednią konfigurację systemu i ustalenie odpowiednich praw 

dostępu dla użytkowników wszystkie te funkcje mogą być rozdzielone, umożliwiając 

"rozproszoną" organizację pracy, ze ściśle określonym zakresem praw i obowiązków 

operatorów. 

 

Kartoteki kontrahentów i towarów w obszarze Handlu i Logistyki zostały zorganizowane jako 

wielopoziomowe struktury drzewiaste. Każda karta kontrahenta (towaru) może należeć do 

wielu grup. Podobnie każda grupa kontrahentów (towarów) może być podpięta w kilku 

miejscach w drzewie. 

2.1.1 SPRZEDAŻ 

Obszar ten posiada rozbudowane struktury promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, 

a także indywidualne cechy zasobów – partii towaru. 

Różne rodzaje transakcji. System umożliwia wystawianie dokumentów rejestrujących wiele 

różnych rodzajów transakcji. Szeroka ich gama obejmuje między innymi sprzedaż krajową, 

eksport, dostawę wewnątrz wspólnotową, sprzedaż tax free, zakup od rolnika ryczałtowego. 

Rabaty i promocje. System oferuje szerokie możliwości tworzenia rozbudowanych 

mechanizmów naliczania rabatów. Umożliwia różnicowanie cenników oraz rabatów 

w poszczególnych oddziałach firmy. Promocje i rabaty mają określony zakres obowiązywania, 

priorytety, mogą być łączone w różny sposób. Dodatkowo system może kontrolować marżę 

minimalną, wyliczaną w stosunku do dowolnie określonej ceny bazowej. 

Nieustalona wartość dostawy. W praktyce handlowej często występuje sytuacja, w której 

towar od dostawcy zostaje przyjęty do magazynu na podstawie dokumentów ilościowych, 

np. specyfikacji dostawy. Zanim dostawca wystawi fakturę, towar musi trafić do klientów. 

System w pełni wspiera taki sposób działania, umożliwiając fakturowanie towaru o nieznanej 

wartości. Jej ustalenie może nastąpić później, po zarejestrowaniu faktury od dostawcy. 
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Spowoduje to ustalenie wartości zasobów oraz naliczenie właściwego kosztu własnego na 

wystawionych dokumentach sprzedaży. 

Automatyczne korekty. Wykonywanie ilościowych lub wartościowych korekt nie wymaga 

odszukiwania dokumentów, które należy skorygować. Wystarczy określić ilość albo wartość 

do korekty. System odszuka dokumenty do korekty na podstawie określonych przez 

operatora kryteriów. Takie rozwiązanie pozwala na bardzo efektywną obsługę zwrotu 

towarów. 

Sprzedaż detaliczna. Oprócz standardowego interfejsu modułu operator ma do dyspozycji 

interfejs przeznaczony do pracy na stanowisku sprzedaży powszechnie występującym we 

współczesnych sklepach. Umożliwia on szybkie wystawianie podstawowych dokumentów 

sprzedaży oraz rejestrowanie zapłaty. Wszystkie operacje mogą być łatwo wykonane przy 

użyciu klawiatury, ekranu dotykowego i czytnika kodów kreskowych. 

Reklamacje. Comarch ERP XL daje możliwość kompleksowego zarządzania reklamacjami. 

Funkcjonalność obejmuje zarówno proces zgłaszania reklamacji przez nabywców, jak 

i rejestrowania reklamacji zgłoszonych dostawcy. Dzięki temu możliwe jest budowanie relacji 

posprzedażowych z Klientem, a także ewidencjonowanie reklamacji zgłaszanych dostawcom. 

Atrybuty. Istotną cechą systemu jest możliwość dowolnego definiowania dodatkowych 

danych dla kontrahenta, towaru, dokumentów i ich pozycji. System zawiera wbudowane 

mechanizmy kopiowania tych danych podczas wystawiania dokumentów, np. z karty towaru 

na pozycję dokumentu, umożliwia też definiowanie własnych mechanizmów. Pozwala to na 

znaczne rozszerzenie standardowej funkcjonalności, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami 

klienta. 

Raporty klasyfikacji ABC/XYZ. Za pomocą raportów klasyfikacji ABC/XYZ użytkownik ma 

możliwość automatycznej aktualizacji kategorii na kartach towarowych. Na raporcie 

prezentowana jest dotychczasowa kategoria ABC/XYZ oraz propozycja nowej kategorii. 

Szarszy opis w części Business Intelligence 

2.1.2 ZAMÓWIENIA 

Obieg dokumentów w systemie Comarch ERP XL zaprojektowano według normy ISO. Może 

się on rozpocząć od zarejestrowania zapytania ofertowego, które może zostać 

przekształcone do oferty, następnie do zamówienia, które staje się źródłem faktury. 

Wszystkie rodzaje dokumentów tworzonych w module Zamówienia mogą być z sobą 

powiązane w sposób odzwierciedlający różnorodne procesy handlowe. 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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Oferty. System umożliwia tworzenie wielowariantowych ofert sprzedaży oraz rejestrowanie 

ofert od dostawców. Oba procesy mogą być z sobą powiązane w następujący sposób: 

z oferty od dostawcy można utworzyć ofertę sprzedaży, przy czym ceny sprzedaży mogą być 

kalkulowane w oparciu o ceny zakupu ze źródłowej oferty. 

Zamówienia. System umożliwia rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień 

wewnętrznych, mających zastosowanie w przypadku firm wielooddziałowych. Zamówienia 

mogą być z sobą powiązane w różnorodny sposób. Są one źródłem dokumentów 

handlowych, które mogą realizować zarówno wybrane pozycje zamówienia, jak i wiele 

zamówień jednocześnie. 

Rabaty i promocje. W module Zamówienia działają te same mechanizmy naliczania rabatów, 

które mają zastosowanie w dokumentach modułu Sprzedaż. W całym procesie sprzedaży, 

który może rozpocząć się ofertą, a zakończyć fakturą, stosowany jest ten sam spójny system 

rabatowy. 

Rezerwacje towaru. Potwierdzenie zamówienia powoduje zarezerwowanie odpowiedniego 

towaru w magazynie na czas określony w zamówieniu, w szczególności rezerwacja może stać 

się aktywna w przyszłości. W przypadku, gdy zasoby towaru są niewystarczające do 

zrealizowania wszystkich zamówień, do określenia kolejności ich realizacji zostaną 

zastosowane takie kryteria, jak priorytet i uzgodniona data realizacji. 

Optymalizacja zamówień zakupu. Tworzenie zamówień zakupu może być optymalizowane 

według wielu kryteriów. Należą do nich między innymi: najniższa cena, najkrótszy termin 

dostawy, minimalna ilość dostawców. Przydzielanie zasobów do zamówień. Rejestrowanie 

przyjęcia towaru powoduje utworzenie odpowiednich zasobów towaru. Zasoby te mogą być 

automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na przyjmowany towar. 

O kolejności przydzielania zasobów decydują te same kryteria, które mają zastosowanie przy 

kolejności realizacji zamówień. 

Raport niezrealizowanych pozycji zamówień. System umożliwia analizę tych pozycji 

zamówień, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Analiza taka możliwa jest dla wybranego 

towaru, grupy towarowej, magazynu, dostawcy, odbiorcy itp. 

Faktury zaliczkowe. Moduł umożliwia wystawianie faktur zaliczkowych do zarejestrowanych 

zamówień. Faktury zaliczkowe mogą być uwzględniane podczas generowania dokumentów 

realizujących zamówienie. 
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2.1.3 IMPORT 

Moduł związany z wykonywaniem odpraw celnych. Lista Moduł Import systemu Comarch 

ERP XL pozwala na pełną obsługę zakupów zagranicznych. Jest ściśle zintegrowany 

z pozostałymi modułami. Może być zastosowany zarówno do rejestrowania nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, jak i klasycznego importu spoza dokumentów importowych: 

Różne modele działania i różne procedury. Obsługa zakupów zagranicznych może być 

realizowana różnymi metodami, w szczególności różna może być kolejność wystawiania 

dokumentów. Można rozpocząć proces zarówno od przyjęcia towaru do magazynu, jak i od 

zarejestrowania faktury od dostawcy. Pozwala to na obsłużenie wielu różnych modeli 

działania, np. odprawy według procedury uproszczonej, czy też nabycia 

wewnątrzwspólnotowego z częstymi dostawami towaru i okresowym fakturowaniem. 

Dokumenty. Podstawowymi dokumentami, które służą do rejestrowania zakupów 

zagranicznych są: Zamówienie zakupu, Faktura importowa, SAD, Faktura wewnętrzna, 

Przyjęcie zewnętrzne. 

Skład celny. System umożliwia obsługę składu celnego. Towar może być do niego 

przyjmowany według procedury 7100, wyprowadzany według procedury 4071. Obu tym 

operacjom towarzyszy zarejestrowanie w systemie odpowiednich dokumentów SAD. Można 

również prowadzić sprzedaż zagraniczną wprost ze składu celnego z wykorzystaniem 

standardowych faktur eksportowych modułu Sprzedaż. 

Koszty dodatkowe. Istotną cechą procesu zakupów zagranicznych jest uwzględnianie 

dodatkowych kosztów takich jak opłata za transport, pakowanie itp. zarówno w wyliczeniu 

należnych opłat (cło, VAT, akcyza), jak i w wycenie towaru przyjmowanego do magazynu. 

System oferuje standardowe mechanizmy uwzględniania takich kosztów, pozwala również 

na definiowanie własnych. 

Nieustalona wartość dostawy. Funkcjonalność ustalania kosztu nabycia w dowolnym 

momencie, a więc również po sprzedaży przyjętego towaru, opisana dla modułu Sprzedaż, 

jest również dostępna w module Import. Znajduje tu ona nawet szersze zastosowanie 

z powodu rozbudowanych mechanizmów uwzględniania kosztów dodatkowych w wartości 

towaru. 

Intrastat. Wystawione dokumenty rejestrujące nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz 

dostawę wewnątrzwspólnotową są źródłem danych dla deklaracji Intrastat. System 

umożliwia generowanie takich deklaracji. Mogą one być drukowane lub eksportowane do 

plików zgodnych ze standardem obowiązującym przy składaniu deklaracji w formie 

elektronicznej. 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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2.1.4 GOSPODARKA MAGAZYNOWA 

Magazyn Wysokiego Składowania. System pozwala na zdefiniowanie rozbudowanej 

struktury przestrzennej dostępnych adresów magazynowych opisanych wieloma 

parametrami. Podczas przyjmowania towaru proponowane jest optymalne jego 

rozmieszczenie w magazynie, z uwzględnieniem ich wymiarów, wagi, a także wielu innych 

czynników, jak np. minimalna odległość od lokalizacji, w której umieszczono taki sam towar. 

Wzbogaceniem opisanej funkcjonalności jest trójwymiarowa wizualizacja magazynu, 

pozwalająca na wirtualne poruszanie się po nim i obserwowanie rozmieszczenia towarów 

oraz ocenę zapełnienia regałów. 

 

Bilans stanu towarów. System oferuje narzędzie pozwalające na wyliczanie ilości towaru, 

która jest niezbędna do zrealizowania zamówień klientów, zrealizowania przyjętego planu 

zapotrzebowania oraz utrzymania założonego zapasu. Obliczenia mogą być wykonywane 

zarówno według standardowych algorytmów, jak również według metod zdefiniowanych 

przez Użytkownika. Wyliczone ilości są podstawą do wygenerowania odpowiedniego 

dokumentu, którym może być zamówienie zakupu, zlecenie produkcyjne, itp. 

 

 
Bilans Stanu Towarów 
 

Transport. Dzięki funkcjonalności SCM możliwa jest optymalizacja źródeł dostaw. 

Usprawnienia pozwalają na ustalenie terminu realizacji zamówień, biorąc pod uwagę różne 

parametry. Łatwo można uzyskać informację o najkrótszym możliwym terminie realizacji 

http://www.comarch.pl/files_pl/file_1434/2_Bilans_stanu_towarw_3864.jpg
http://www.comarch.pl/files_pl/file_1434/2_Bilans_stanu_towarw_3864.jpg
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zlecenia. Oczywiście w systemie możemy przygotować dokumenty spedycyjne, prowadzić 

ewidencję paczek, wysyłek, pojazdów oraz kosztów transportu. 

Kaucje. System umożliwia prowadzenie ewidencji kaucji, pobieranych np. w związku 

z obrotem opakowaniami zwrotnymi. Tworzenie odpowiednich dokumentów jest w dużym 

stopniu zautomatyzowane i oparte jest o definiowane schematy naliczania kaucji. 

Wykorzystanie technologii mobilnych. Aplikacja Comarch ERP Mobilny Magazynier, 

współpraująca z Comarch ERP XL, przeznaczona jest dla pracowników działu logistyki, którzy 

dzięki wykorzystaniu urządzeń typu kolektor danych sprawniej wykonują pracę w magazynie. 

2.1.5 SPRZEDAŻ SIECIOWA 

Comarch ERP Retail jest rozwiązaniem dedykowanym do kompleksowego zarządzania siecią 

sprzedaży detalicznej na wszystkich poziomach organizacyjnych w ramach struktury sieci. 

System cechuje otwartość, czyli możliwość integracji z innymi rozwiązaniami. W standardzie 

system został zintegrowany z rozwiązaniami klasy ERP,  co pozwala na jednoczesną obsługę 

sieci handlu detalicznego oraz innych obszarów działalności firmy. 

 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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Sklep 

Podstawowymi funkcjonalnościami realizowanymi przez Comarch ERP Retail Sklep są: 

zatowarowanie sklepu realizowane poprzez przyjęcia i ewidencję towarów, wysyłanie 

zamówień do Centrali oraz prowadzenie szybkiej sprzedaży i obsługi klienta końcowego. 

Funkcję zaplecza sklepu pełni Comarch ERP Retail BackOffice, którego głównym zadaniem 

jest współpraca pomiędzy poszczególnymi punktami obsługi sprzedaży a centralą firmy. 

Comarch Retail POS to narzędzie FrontOffice, odpowiadające za bezpośrednią obsługę 

klienta w sklepie - to tutaj m.in wystawiane są paragony, faktury oraz sprawdzana jest 

dostępność produktów w innych sklepach w obrębie sieci.  

Integracja ze sklepem internetowym Comarch ERP e-Sklep umożliwia zaprezentowanie 

oferty produktowej w wirtualnej przestrzeni szerokiemu gronu klientów. Każdy sklep 

posiadający oprogramowanie Comarch ERP e-Sklep ma również możliwość wypromowania 

swojej marki oraz oferty w wirtualnej galerii handlowej wszystko.pl. 

Centrala 

W Comarch Retail zastosowano strukturę trzypoziomową. Umożliwia to centralne 

zarządzanie na wszystkich szczeblach sieci handlowej oraz równoczesne zarządzanie 

procesami, które zachodzą w obrębie danego poziomu organizacyjnego sieci. Dzięki temu 

osoby decyzyjne w firmie mają z jednego miejsca pełną kontrolę nad funkcjonowaniem całej 

sieci, począwszy od Centrali, poprzez oddziały (sklepy, BackOffice), aż po stanowiska 

sprzedaży (POS, FrontOffice).  

 Zatowarowanie sklepów 

Jednym z podstawowych elementów wpływających na efektywność pracy sieci detalicznej 

jest sposób alokacji towarów w poszczególnych placówkach handlowych. Comarch Retail 

umożliwia optymalne gospodarowanie ilością towarów w magazynach i na półkach 

sklepowych. Jednym z rozwiązań w Comarch Retail jest mechanizm obliczania prognozy 

popytu. Pozwala on w szybki sposób ustalić przewidywaną wielkość stanów towarowych, 

jakie powinny znaleźć się na półkach sklepowych w kolejnym miesiącu, kwartale czy roku. 

 Zarządzanie polityką rabatową 

Sieci detaliczne w zależności od branży oferują różne artykuły i usługi, przez co wymagają 

określonych, dostosowanych do własnych potrzeb sposobów rabatowania. W tym celu 

w Comarch Retail przewidziano możliwość definiowania różnych typów rabatów. Użytkownik 

może wykorzystać: rabat od wartości sprzedaży, rabat uzależniony od ilości kupowanego 

towaru, grupy, w której się znajduje czy rabat dla wskazanego kontrahenta lub grupy 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_re/sklep/backoffice
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kontrahentów. W Centrali określa się, które rabaty mają być uwzględniane oraz ustala się 

okres ich obowiązywania. Ważną funkcją jest możliwość łączenia poszczególnych rabatów. 

Comarch Retail pozwala na definiowanie kolejności w jakiej mają być uwzględniane 

poszczególne rabaty oraz sposobu ich łączenia. Dodatkowo system pozwala określić 

maksymalny rabat, jaki może być udzielony przez zalogowanego sprzedawcę, automatycznie 

uniemożliwiając przeprowadzenie transakcji z większym rabatem niż zdefiniowany. 

 Zarządzanie gospodarką zaopatrzeniową 

Centrala Comarch Retail efektywnie wspiera współpracę z dostawcami. Zamówienia 

towarów od konkretnych dostawców są tworzone na podstawie danych pochodzących 

z poszczególnych oddziałów, raportów oraz prognoz. Zaopatrzenie może być również 

realizowane w oparciu o stany optymalne, czyli najlepsze pod względem kosztów 

magazynowania i dostawy, a także minimalne, czyli najmniejsze, przy których sieć może 

pracować bez przerwy.  

 Administrowanie siecią i bezpieczeństwo 

Centralne zarządzanie siecią w Comarch Retail to również definiowanie uprawnień 

poszczególnych grup użytkowników. Z Centrali można określić: wygląd menu, stopień 

dostępu do zasobów systemu i jego funkcji czy układ poszczególnych elementów na 

dokumencie dla danej grupy użytkowników systemu. Centrala umożliwia także szybkie 

zakładanie nowych oddziałów, stanowisk sprzedaży POS, a także aktualizację 

oprogramowania w poszczególnych punktach. 

Zarządzanie obiegiem informacji między Centralą a sklepami 

W przypadku sieci sprzedaży detalicznej obieg dokumentów jest bardzo istotny ze względu 

na specyfikę branży: rozproszona struktura (centrala + oddziały) oraz duża liczba operacji 

przeprowadzanych każdego dnia. Dlatego Comarch ERP Retail został wyposażony 

w mechanizmy pozwalające na uporządkowanie, przyspieszenie oraz zautomatyzowanie 

obiegu dokumentów w całej sieci.  

Comarch ERP Retail to szybka i ergonomiczna wymiana dokumentów handlowych 

i magazynowych na linii punkt sprzedaży - zaplecze sklepu - centrala sieci. Dokumenty 

wystawiane w placówkach handlowych są od razu widoczne w Centrali. Dodatkowo Comarch 

ERP Retail pozwala z poziomu Centrali zarządzać prawami konkretnych użytkowników do 

poszczególnych typów dokumentów. Możliwość generowania dokumentów na podstawie 

wcześniej prowadzonej dokumentacji w obrębie danej transakcji eliminuje konieczność 

wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do systemu. 
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Rozbudowany model pracy off-line sprawia, że nawet w przypadku braku połączenia 

z Centralą, dokumenty mogą być wystawiane w punktach sprzedaży. Obieg dokumentów 

w ramach sieci może zostać dodatkowo uporządkowany poprzez wykorzystanie narzędzi 

Workflow. Pozwalają one na dowolne modelowanie procesów biznesowych, np. ścieżek 

obiegu dokumentów w firmie. Business Proces Management daje także możliwość 

częściowej lub całkowitej automatyzacji wystawiania dokumentów. 

2.1.6 SPRZEDAŻ MOBILNA 

Przy pomocy mobilnego sprzętu oraz aplikacji będących integralną częścią systemu Comarch 

ERP XL, pracownicy otrzymują korzyści wynikające z możliwości pracy na odległość oraz 

aktualnego dostępu do informacji z centrali i  jej wymiany w czasie rzeczywistym. 

Comarch ERP Mobile Sprzedaż 

Comarch ERP Mobile Sprzedaż to mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych 

i marketingowych. Jest on nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela 

handlowego. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na 

urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy.  

Comarch ERP Mobile Sprzedaż jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP XL  

(wkrótce także innymi systemami ERP). Dzięki temu przedstawiciel handlowy z dowolnego 

miejsca może mieć dostęp do danych zgromadzonych w systemie do zarządzania firmą. 

Dzięki naszemu rozwiązaniu możliwe jest także tworzenie wydruku np. faktury u Klienta. 

W efekcie cały proces sprzedaży może być sfinalizowany już w trakcie wizyty u Kontrahenta. 

2.1.7 ANALIZY LOGISTYCZNE 

W ramach obszaru Logistyka możliwe jest kompleksowe raportowanie danych związanych 

z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, 

stanami i ruchami magazynowymi, transakcjami zamówień, ofert oraz zakupów. W ten 

sposób użytkownik może analizować dane sprzedażowe w wielu przekrojach 

i perspektywach, śledzić osiągane przychody i zyski, kontrolować i analizować gromadzone 

w systemie Comarch ERP XL dokumenty (handlowe i magazynowe), oferty i zamówienia 

(zarówno te pochodzące od klientów, jak i zamówienia wewnętrzne). 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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Co szczególnie ważne w obrębie logistyki narzędzie Business  Intelligence pozwala na 

śledzenie ilości i wartości towarów w  magazynie oraz ich przesunięcia. Warto dodać, że 

dostępne są zarówno informacje bieżące, jak i dane historyczne na dowolny dzień 

analizowanego okresu. Oprócz standardowych informacji o stanach magazynowych, 

w obrębie obszaru logistyka, dostępne są analizy prezentujące wskaźniki dotyczące rotacji 

towarów i ilości dni sprzedaży, na które jest pokrycie w magazynie (np. DOS – Days of Sales). 

Dodatkowo Comarch Business Intelligence pozwala na przeprowadzenie analiz typu ABC 

i RFM. 

2.2 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGMENT  

CRM – czyli obszar dotyczący zarządzania relacjami z klientem. Definiowanie i obsługa 

wieloetapowych kampanii działań z klientem – tzw. Lejków Sprzedaży wraz z modułem 

Business Intelligence pozwala na bieżącą ocenę efektywności zdefiniowanych kampanii. 

System posiada funkcjonalność zarządzania czasem pracy pracownika, opartą na 

definiowalnych zadaniach, gromadzonych w Terminarzu pracownika. Stały kontakt 

i zadowolenie klienta są dziś kluczowymi wartościami w budowaniu przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa. System CRM (Customer Relationship Management – Zarządzanie 

Relacjami z Klientem) umożliwia nawiązanie bliskiego kontaktu z klientem, pomaga 

zbudować więź z firmą oraz lojalność wobec marki. CRM jest więc z jednej strony nazwą 

modułu oprogramowania do zarządzania, a z drugiej strony filozofią działania skupiona na 

kliencie. 

Narzędziem realizacji filozofii CRM są dostępne w systemie Comarch ERP XL wieloetapowe 

kampanie, które mogą być wykorzystywane nie tylko w kontekście marketingowym, ale 

również jako kampanie serwisowe, windykacyjne, zarządzania projektem, zarządzania 

wizytami. Wcześniejsze zdefiniowanie kampanii w zakresie konkretnych celów, ram 
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czasowych  i  budżetu umożliwia w następnych etapach bieżące koordynowanie jej efektów 

za pomocą raportów i analiz. 

Plan i wykonanie kosztów w pierwszych ośmiu tygodniach kampanii marketingowej: 

 

 

System Comarch ERP XL umożliwia także odpowiednie planowanie i podział zadań dla 

konkretnych pracowników biorących udział w poszczególnych etapach prowadzonych 

kampanii. Każdy pracownik jest odpowiednio wcześniej informowany o przydzielonym mu 

zadaniu i terminie jego wykonania. 
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Dzięki modułowi CRM przełożony 

ma również możliwość 

planowania pracy przedstawicieli 

handlowych pracujących 

w terenie, w tym m.in. wizyt 

u klientów, co z kolei powoduje 

wzrost efektywności działań 

sprzedażowych przekładających 

się na ogólny zysk firmy. Moduł 

CRM sprawdza się szczególnie 

w sytuacjach, kiedy firma posiada 

wielu handlowców pracujących w terenie. Dzięki przydzieleniu konkretnych zadań do 

poszczególnych handlowców przełożony może na bieżąco śledzić efekty ich pracy. Dostęp do 

aplikacji CRM możliwy jest z dowolnego komputera z  połączeniem do Internetu 

i przeglądarką internetową. Przedstawiciele firmy pracujący w terenie mogą również 

pracować na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu mają  łatwy i czytelny  dostęp do 

wszelkich informacji spływających z centrali firmy. Podczas wizyty u klienta każdy 

handlowiec, poprzez system automatycznych podpowiedzi  na bieżąco widzi historię 

transakcji i kontaktów z danym klientem  np. stan płatności, zawarte transakcje, 

zarejestrowane rezerwacje, zamówienia czy wygenerowane zlecenia produkcyjne, Dostęp do 

historii kontaktów z danym klientem, oraz bieżąca historia dokonanych przez niego transakcji 

powoduje, iż możliwe jest indywidualne dostosowanie oferty według potrzeb klienta.                                  

Całościowe wsparcie, jakie daje CRM zarówno w zakresie działań przedsprzedażowych, jak 

i posprzedażowych, przyczynia się do  dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa i rozwoju 

profesjonalnej obsługi kontrahentów. Główna korzyść z wykorzystania modułu CRM to 

możliwość szybkiego i przejrzystego podglądu wszelkich relacji, jakie firma nawiązuje ze 

swoimi kontrahentami oraz stosowanie i monitorowanie odpowiednich narzędzi 

marketingowych i promocyjnych w celach uatrakcyjnienia i odpowiedniego dopasowania 

oferty.             

2.3 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ  

Profesjonalna obsługa działań związanych z produkcją to nie tylko zarządzanie procesami 

produkcyjnymi, ale także optymalizacja działań przedprodukcyjnych (np. zapewnienie 

dostępności surowców czy półproduktów wymaganych w procesie produkcyjnym) oraz 

wsparcie procesów poprodukcyjnych (np. odpowiednie rozlokowanie produktów na 

magazynie, obsługa serwisu urządzeń). 
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Firmy produkcyjne działają w oparciu o wiele modeli produkcji. Może to być prosta 

kompletacja, działalność w oparciu o projekty, zaawansowana technologicznie produkcja 

seryjna lub jednostkowa. Efektywne działanie firmy produkcyjnej wymaga wsparcia narzędzi 

IT w ramach wymienionych obszarów. System Comarch ERP XL jest narzędziem 

przystosowanym do specyficznych potrzeb firm produkcyjnych, bez względu na branżę oraz 

charakter prowadzonej produkcji. 

2.3.1 PRODUKCJA 

Moduł Produkcja zawiera zestaw narzędzi służących do kompleksowego zarządzania 

produkcją – od planowania, poprzez jej realizację i rozliczanie, aż po raportowanie na 

potrzeby kadry zarządzającej. 

Rejestracja bazy produkcyjnej 

Narzędzia dostępne w module Produkcja umożliwiają prowadzenie ewidencji pracowników, 

narzędzi, maszyn i innych zasobów, które zostaną wykorzystane w procesie produkcji. 

Wszystkie te elementy składające się na cykl produkcyjny mogą mieć przypisane konkretne 

zadania (np. rodzaj wykonywanej pracy) oraz są wpisane w harmonogram produkcji 

(kalendarz określający czas i dostępność składnika dla planowanego zadania). 

Definiowanie technologii wytworzenia produktu 

 Planowanie i realizacja produkcji wykonywane są na podstawie technologii wytworzenia 

produktu. Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających czynności 

wchodzące w skład procesu produkcji dla uzyskania konkretnego produktu (lub kilku 

produktów). Dla każdej z czynności system pozwala dobrać odpowiednie surowce potrzebne 

do jej wykonania, a także półprodukty, które są uzyskiwane w osobnych procesach 

technologicznych. Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii (np. dla różnych grup 

kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu 

o specjalistycznych cechach. 

Planowanie produkcji  

System Comarch ERP XL daje możliwość wykorzystania kilku rodzajów planowania produkcji 

w zależności od potrzeb konkretnej firmy i wymagań danego projektu. Niezależnie od 

rodzaju planowania system pozwala na planowanie czynności w ilości potrzebnej do 

wytworzenia półproduktów i produktów. Do zdefiniowanych czynności dobierane są zasoby 

powiązane z daną technologią, a następnie generowane są rezerwacje na surowce. 

Najprostszym rodzajem planowania jest planowanie całościowe. Produkcja zostanie tak 

zaplanowana, aby w procesie wytwórczym wykorzystane zostały wszystkie dostępne 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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surowce czy półprodukty. Możliwe jest też planowanie częściowe – poszczególne czynności 

i cały proces zostaną zaplanowane w taki sposób, aby otrzymać ściśle określoną ilość 

produktu, zdefiniowaną w zleceniu produkcyjnym. 

W ramach planowania częściowego możemy również skorzystać z planowania: 

 uproszczonego – system planuje czynności produkcyjne bez dobierania do nich 

zasobów (pracowników/maszyn); na etapie produkcji możliwe jest dopisywanie 

zasobów do czynności, 

 szczegółowego (na „wąskie gardła” produkcyjne) – podczas układania harmonogramu 

do czynności dobierane są tylko wybrane przez Użytkownika zasoby (tzw. „wąskie 

gardła”), 

 na okresy planistyczne (tzw. planowanie zgrubne) – dające odpowiedź na pytanie, 

w jakim czasie jesteśmy w stanie otrzymać określony produkt, 

 na wszystkie zasoby - podczas planowania zostaną przypisane wszystkie zasoby 

produkcyjne. 

Każdy z powyższych sposobów planowania umożliwia automatyczne przeplanowanie 

czynności, przeplanowanie konfliktów oraz planowanie całościowe. 

Harmonogramowanie produkcji 

Harmonogramowanie w module Produkcja polega na automatycznym wskazywaniu 

planowanych terminów realizacji czynności produkcyjnych. Określanie tych terminów 

odbywa się z uwzględnieniem możliwości dobrania do nich odpowiednich zasobów. System 

sam oszacuje, czy dane czynności mogą być wykonane w odpowiednim czasie i jakie zasoby 

są niezbędne do ich zakończenia. Podczas planowania generowane są rezerwacje na 

surowce, a przypadku ich braku wyświetlana jest odpowiednia informacja. Nadzór nad 

realizacją planu produkcji jest także powiązany z innymi modułami systemu. W efekcie 

wyświetlane są informacje o innych konfliktach, mogących wywołać zagrożenie dla 

terminowego wykonania harmonogramu produkcji. 

Realizacja produkcji 

Moduł Produkcja oferuje pełną gamę funkcji służących rejestracji realizacji produkcji. 

Możliwe jest rejestrowanie wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części. 

Realizacje częściowe mogą wynikać z uzyskania tylko części ilości przewidzianych produktów 

lub zrealizowania tylko części terminów, na jakie przewidziana została czynność. 
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Raportowanie i nadzór nad produkcją  

Moduł Produkcja wyposażony jest w narzędzia służące do nadzoru i raportowania przebiegu 

produkcji. Harmonogram czynności pozwala na wyświetlanie wykazu planowanych 

i zrealizowanych czynności, według kryteriów wskazanych przez Operatora. Dzięki temu, 

możliwe jest zawężenie wyświetlanych czynności i ich realizacji dla wskazanego pracownika, 

brygady, na określony przedział czasu itd. Moduł umożliwia również prezentację planu 

i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantt'a, z możliwością jego filtrowania, 

podobnie jak na harmonogramie czynności. Możliwe jest również symulowanie kosztu 

produktu w oparciu o raport kosztów. Na tym etapie nieocenione jest również bieżące 

raportowanie i kontrola produkcji nie tylko w postaci harmonogramu. Comarch ERP XL wraz 

z narzędziem Business Intelligence pozwala osobom zarządzającym przedsiębiorstwem na 

pełną kontrolę i dostęp do zawsze aktualnych informacji w postaci czytelnych tabel, 

wykresów i map. Wpływa to wprost na podejmowanie trafnych decyzji i pozwala 

natychmiast reagować na wszelkie nieprzewidziane w planie okoliczności. 

 

 

Rozliczanie produkcji  

System umożliwia szczegółowe rozliczanie produkcji, m.in. w celu precyzyjnego określenia 

kosztu wytworzenia uzyskanego produktu. Koszt ten jest wyliczany w oparciu o koszt 

surowców, zasobów (np. robocizny) oraz dodatkowych kosztów wynikających z technologii. 

Rozliczanie zleceń produkcyjnych może odbywać się wg cen ewidencyjnych lub wg cen 

rzeczywistych. Dostępne są również mechanizmy częściowego rozliczania produkcji przy 
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rozliczaniu wg kosztów rzeczywistych - czyli możliwości naliczania kosztów produktów 

w trakcie trwania realizacji zlecenia. Z poziomu modułu Produkcja przy odpowiednich 

uprawnieniach można również dokonać księgowania dokumentów RW i PW. W każdej chwili 

użytkownik ma dostęp do dokumentów, które są związane z danym zleceniem, np. może 

sprawdzić, czy i kiedy zostało wygenerowane zamówienie zakupu. W każdym momencie 

dostępny jest stan realizacji zlecenia obejmujący m.in. informacje o ilości i wartości kosztów 

rzeczywistych surowców pobranych na rzecz realizacji zlecenia. 

Aby uprościć pracę na stanowiskach roboczych udostępniony został prosty interfejs do 

realizacji produkcji, który może być obsługiwany za pomocą paneli dotykowych. 

2.3.2 KOMPLETACJA 

Moduł Kompletacji zawiera zestaw specjalistycznych narzędzi umożliwiających m.in. 

dokładną charakterystykę danego produktu, czy zdefiniowanie składu półfabrykatów 

i podzespołów (a także produktów gotowych). Możliwe jest także definiowanie wielu 

receptur dla konkretnego wyrobu i obsługa wielowariantowości składników surowcowych 

i usług. 

Realizacja kompletacji 

Kartoteka zleceń kompletacyjnych (na wytworzenie i na dekompletację produktu) pozwala 

płynnie zarządzać ich realizacją. Z poziomu zlecenia generowane są odpowiednie dokumenty 

RW/PW na surowce konieczne do realizacji zlecenia. Może się to odbywać dla całego 

zlecenia, poszczególnych produktów lub poszczególnych surowców związanych ze zleceniem. 

Możliwe jest także generowanie dodatkowych dokumentów RW, np. dla materiałów nie 

związanych z wykorzystywaną normą kompletacyjną. 

System obsługuje także zwroty surowców oraz przyjęcia produktów ubocznych lub odpadów 

ze zlecenia kompletacji. W momencie ukończenia zlecenia, następuje rozliczenie zasobów 

materiałowych, jak i usług. Automatycznie wyliczane są koszty związane z wytworzonymi na 

tym zleceniu wyrobami gotowymi. Użytkownik ma także możliwość podglądu zawsze 

aktualnych stanów magazynowych, dostaw i zamówień na zakup. Posiadając odpowiednie 

uprawnienia może ingerować w proces i strukturę danego wyrobu. Funkcja umożliwiająca 

operowanie na zleceniach kompletacji wyłącznie dokumentami magazynowymi (WM i PM) 

pozwala na wyraźne rozdzielenie etapu realizacji zleceń od etapu ich rozliczania. Dzięki temu 

możliwe jest całkowite ukrycie wartości składników i produktów przed operatorami 

obsługującymi moduł oraz umożliwienie przekazywania gotowych wyrobów do dalszej 

obróbki bez konieczności rozliczania zleceń, w wyniku których te produkty powstały. 
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Moduł obsługuje również proces dekompletacji, stosowany przy dekompozycji całości na 

elementy pierwsze (np. rozbiór, remont, procesy sortowania, przepakowanie itp.) 

Rozliczenie kompletacji  

Efektem realizacji zleceń jest przyjęcie na magazyn gotowych produktów (kompletacja), bądź 

składników (dekompletacja). Użytkownik podczas rozliczenia kompletacji oczekuje 

precyzyjnej informacji o koszcie wytworzenia tych produktów lub składników. System 

pozwala na rozliczenie kosztów na dwa sposoby: 

 rozliczenie wg. kosztów ewidencyjnych – wyroby gotowe są przyjmowane na 

magazyn po koszcie ewidencyjnym ustalonym na zleceniu (system proponuje ten 

koszt na dokumentach PW, jednak możliwa jest jego modyfikacja), 

 rozliczenie wg. kosztów rzeczywistych – opiera się o koszt księgowy, czyli wartość 

pobranych zasobów. 

Istnieje również możliwość częściowego lub całościowego rozliczenia zleceń 

kompletacyjnych. 

 

2.3.3 PROJEKTY 

Moduł projekty pozwala na zarządzanie dokumentami w ramach projektów, ewidencję 

prowadzonych przetargów i współpracę z aplikacjami kosztorysowymi. Funkcjonalność 

modułu Projekty polega na generowaniu i obsłudze łańcucha dokumentów w ramach 

danego procesu. Dzięki takiemu mechanizmowi i przejrzystej strukturze, osoby nadzorujące 

mogą jeszcze skuteczniej kontrolować realizację poszczególnych etapów procesu.W ramach 

jednego projektu możliwe jest generowanie kliku ścieżek według przedstawionego modelu. 

Istnieje również możliwość generowania wielu wersji kosztorysów, ofert itd. Warto 

podkreślić, że system Comarch ERP XL umożliwia nie tylko wygenerowanie własnego 

kosztorysu danego zlecenia, ale także pozwala na import kosztorysów z zewnętrznych 

aplikacji. Użytkownik może importować dane z pliku programów kosztorysowych WinBud 

oraz Zuzia. 

Kosztorys projektu po zaimportowaniu z pliku kosztorysowego: 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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2.3.4 SERWIS 

W zależności od charakteru działalności i rodzaju produktów, które wytwarza 

przedsiębiorstwo, często potrzebne jest oprogramowanie obsługujące zlecenia serwisowe 

i remontowe. Comarch ERP XL został wyposażony w dedykowany tego typu działaniom 

moduł Serwis. Służy on rejestrowaniu, realizacji i rozliczaniu zleceń serwisowych (włącznie 

z monitorowaniem przebiegu realizacji danego zlecenia). Wspomaga także proces wykonania 

zestawu usług serwisowych dla konkretnego kontrahenta. Zestaw dostępnych narzędzi 

w ramach tego modułu pozwala zarejestrować listę zamówionych usług i przypisać im 

niezbędne składniki oraz „robociznę” (wspomagając m.in. planowanie czynności). System 

automatyzuje też wydawanie towarów oraz generuje dokumenty handlowe pozwalające na 

rozliczenie z kontrahentem. 

Zarządzanie zleceniem serwisowym w module Serwis można podzielić na 3 etapy: 

 rejestracja zlecenia serwisowego - zarejestrowane zlecenie wymaga potwierdzenia, 

w wyniku którego generowane są rezerwacje mające wpływ na dostępność zasobów 

w innych procesach obsługiwanych przez system, 

 realizacja potwierdzonego zlecenia serwisowego - powstają dokumenty rejestrujące 

operacje wydania składników (WZ) oraz faktury sprzedaży lub paragony, 

 zamknięcie zlecenia serwisowego.  

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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Na każdym etapie niezbędne informacje są pobierane z innych modułów systemu Comarch 

ERP XL. 

2.4 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 

Oprogramowanie finansowo-księgowe na przestrzeni lat stało się narzędziem 

wykorzystywanym nie tylko do obowiązkowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, ale przede 

wszystkim do kompleksowej analizy sytuacji całej firmy. Oprócz obsługi rachunkowości 

finansowej systemy informatyczne zaczęły być narzędziem rachunkowości zarządczej. Dziś 

informacje gromadzone w systemie finansowo-księgowym są bazą do podejmowania decyzji 

dotyczących wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.  Ważną rolę pełni także 

szczegółowa analiza kosztów, w różnych ujęciach i różnych perspektywach. Comarch ERP XL 

został wyposażony w funkcjonalności finansowo-księgowe, które można elastycznie 

dostosowywać do potrzeb konkretnej firmy. System posiada profesjonalne narzędzia do 

zarządzania księgowością, przepływami finansowymi, środkami trwałymi. 

W obszarze finansów i księgowości szczególnie istotna jest możliwość prowadzenia  

zaawansowanych analiz finansowych, zarówno w odniesieniu do danych historycznych, jak 

i na zasadzie prognoz. Tego typu analizy mogą być tworzone z wykorzystaniem modułu 

Business Intelligence. Niezbędne jest także wykorzystanie możliwości, jakie dał rozwój 

Internetu. W systemie Comarch ERP XL możliwe jest automatyczne pobieranie kursów 

walutowych NBP, czy internetowa współpraca z bankami. Oprogramowanie jest także 

dostosowane do szybko rozwijających się nowych produktów finansowych (leasing, lokaty 

overnight itp.). 

Dla pracowników i osób zarządzających działem księgowości system Comarch ERP XL to 

przede wszystkim pewność stabilnej pracy z wydajnym narzędziem zawsze w zgodności 

z obowiązującymi przepisami prawa (np. ustawa o rachunkowości, przepisach o stawkach 

VAT). 

2.4.1 KSIĘGOWOŚĆ 

Moduł Księgowość przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w firmach, 

zgodnie z zasadami przepisów prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan 

kont, Ustawę o Rachunkowości, a także według Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości (MSR/MSSF). Dzięki bogatej możliwości definiowania parametrów moduł 

Księgowość można dostosować do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Z jego 

funkcjonalności z powodzeniem korzystają firmy handlowe, usługowe i produkcyjne. 

Dziennik księgowy 

Ustawa o Rachunkowości nakłada obowiązek rejestracji każdej operacji chronologicznie 

dzień po dniu w tzw. dzienniku. System Comarch ERP XL umożliwia prowadzenie pełnej 

księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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z wymogami ustawy. Nazwy i liczbę dzienników określa Użytkownik. Program umożliwia 

wprowadzanie zapisów na brudno, do tzw. buforów księgowań, w których zapisy mogą być 

modyfikowane. Po przeniesieniu z bufora do Księgi Głównej, zapis, zgodnie z obowiązującym 

prawem, jest zapisem trwałym, niemodyfikowalnym, a korygowanie dekretu pozostawia 

trwały ślad w zapisach księgowych. 

Księga Główna 

Księga Główna prowadzona jest w podziale na okresy obrachunkowe, które definiuje 

Użytkownik systemu. Okres obrachunkowy nie musi być zgodny z rokiem kalendarzowym. 

Użytkownik ma równoległy dostęp do danych z okresu bieżącego oraz z okresów ubiegłych. 

Zapisy na kontach księgi głównej ujmowane są w porządku systematycznym. System nie 

pozwala na zaksięgowanie operacji gospodarczej z naruszeniem zasady podwójnego zapisu. 

Plan kont 

System Comarch ERP XL umożliwia zbudowanie dowolnego, wielopoziomowego planu kont 

dostosowanego do potrzeb jednostek gospodarczych działających na rynku polskim oraz na 

rynkach zagranicznych. Moduł posiada również automat kreujący wzorcowy plan kont dla 

różnych typów podmiotów gospodarczych. Dostarcza informacji o obrotach i saldach za 

dowolny okres, dając tym samym podstawę do sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań 

finansowych, jak również „własnych” zestawień na potrzeby jednostki gospodarczej. 

Obroty i salda: 

 

 

Wielowalutowość 

Transakcje zagraniczne wyrażone w walucie obcej można ewidencjonować na kontach 

księgowych dualnie, w walucie systemowej oraz w walucie obcej. System automatycznie 

nalicza różnice kursowe zrealizowane. Pozwala także na naliczenie różnic kursowych 

niezrealizowanych, towarzyszących wycenie aktywów, jak również pasywów wyrażonych 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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w walucie obcej. Wycena jest możliwa nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale na 

dowolny moment, dzięki czemu niezrealizowane różnice kursowe można naliczać co miesiąc, 

kwartał i ujmować w przychodach, kosztach o charakterze podatkowym. Udostępniono 

możliwość wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej. Wyceny tej można 

dokonywać według metody FIFO lub LIFO. 

Ewidencja pomocnicza 

Służy do ewidencji dokumentów źródłowych oraz do wspomagania księgowań 

dokonywanych w dziennikach księgowych. Ewidencja pomocnicza obejmuje: Rejestry VAT, 

Raporty kasowe oraz bankowe, Księgę Inwentarzową, Księgowania okresowe. Dzięki 

definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań, tzw. „schematom księgowym”, 

można wprowadzić automatycznie dekrety na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów 

wprowadzonych do ewidencji pomocniczej. Automatycznemu księgowaniu podlegają także 

dokumenty handlowe, magazynowe, listy płac. 

Rejestry VAT 

System Comarch ERP XL spełnia wymogi niezbędne do prawidłowego rozliczania zobowiązań 

podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Pozwala na ewidencjonowanie 

wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem (rzetelnie) oraz 

w sposób odpowiadający formalnym wymogom prawno-podatkowym. System umożliwia: 

 tworzenie standardowych rejestrów VAT,  

 tworzenie własnych rejestrów VAT,  

 obliczenie udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem,  

 automatyczne generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE, na podstawie dokumentów 

wprowadzonych do rejestrów VAT,  

 zdefiniowanie tablic kodów podatkowych z możliwością ich zmian i /lub 

rozszerzeń. 

System uwzględnia również szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego. 

Schematy księgowe 

Moduł Księgowość daje możliwość definiowania szablonów księgowań, automatyzujących 

powtarzalne czynności. W schematach można zastosować „inteligentne” mechanizmy 

rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i ich elementów. Dzięki temu istnieje 

możliwość automatycznego księgowania różnego rodzaju dokumentów i wartości (faktur, 

dokumentów SAD, raportów kasowych, list płac, kosztów własnych sprzedaży i innych) do 

odpowiednich dzienników wraz z kontrolą poprawności zapisów. 
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Księgowania Okresowe 

Księgowania okresowe to dodatkowe narzędzie pozwalające na automatyzację prac 

w księgowości związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, 

kwartalnych, rocznych itp. Funkcja pozwala na zdefiniowanie schematów księgowań, które 

służą do wielokrotnego księgowania określonych kwot na określone konta księgowe. 

Najczęściej wykorzystywane są na koniec miesiąca do rozliczenia kosztów oraz rozliczenia 

podatku VAT, jak również do przeksięgowania przychodów, kosztów na wynik finansowy. 

Klucze podziałowe 

Klucze podziałowe wprowadzono z myślą o umożliwieniu rozliczania: 

 kosztów wyrobów i usług,  

 zadań i projektów.  

Kontrola Kręgów Kosztów 

Zagadnienie „Kręgu kosztów” występuje w firmach stosujących w zakresie rachunku kosztów 

konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz konta zespołu 5 „Koszty 

według rodzajów działalności i ich rozliczenie” lub tylko konta zespołu 5 z ustaleniem 

kosztów rodzajowych. 

Ze względu na różnorodność operacji gospodarczych, uzależnionych od charakteru 

działalności jednostki, definicję "kręgów kosztów" pozostawiono Użytkownikowi systemu. 

Zestawienia księgowe 

Moduł Księgowość umożliwia zdefiniowanie zestawień na potrzeby jednostki: 

 obligatoryjnych - sprawozdanie finansowe,  

 "własnych" . 

Zestawienie może obejmować dane z kilku okresów obrachunkowych jednocześnie. Obroty, 

salda mogą być prezentowane za dowolny okres. 

2.4.2 FINANSE 

Obszar związany z finansami ma podstawowe znaczenie w codziennym funkcjonowaniu 

przedsiębiorstwa i bez wątpienia jest kluczowym elementem rentownego biznesu. 

Efektywne zarządzanie finansami jest jednym  z najważniejszych filarów każdej strategii 

biznesowej firmy. 

Kasa/Bank 

Comarch ERP XL pozwala na skuteczne zarządzanie wpłatami, wypłatami, należnościami, 

zobowiązaniami, rozliczeniami i rozrachunkami. W obszarze Kasa/Bank Comarch ERP XL 

wspiera: 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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 prowadzenie raportów kasowych,  

 rejestrację wyciągów bankowych,  

 rejestrację i rozliczenie zaliczek pobranych przez pracowników,  

 rozliczenie zapłat i płatności zarejestrowanych w walucie systemowej,  

 rozliczenie zapłat i płatności zarejestrowanych w walutach obcych,  

 rozliczenie zapłat w walucie systemowej z płatnościami zarejestrowanymi 

w walutach obcych,  

 automatyczne księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych.  

Rozliczenia i rozrachunki 

W systemie Comarch ERP XL informacje o należnościach oraz zobowiązaniach generują 

dokumenty źródłowe (faktury sprzedaży, zakupu, listy płac, itp.). W praktyce, oznacza to 

bardzo szybki dostęp do informacji (już w momencie zarejestrowania dokumentu) typu: 

Komu? Ile? Kiedy? należy zapłacić lub Kto? Ile? i Kiedy? zapłaci. To podejście pozwala na 

skuteczne zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami, dbanie o płynność finansową, 

pilnowanie terminowego regulowania zobowiązań (wystawianie przelewów, eksport 

przelewów drogą elektroniczną), wczesne monitowanie niezapłaconych należności 

(wystawianie upomnień, not odsetkowych), kompensowanie należności i zobowiązań 

pomiędzy dwoma lub więcej stronami. System dostarcza szerokiego zakresu raportów 

analizujących stan rozliczeń (struktura wiekowa należności, zobowiązań). Użytkownik ma 

możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem, jak 

również wglądu w obroty, stany kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem 

dowolnego okresu. 

Plan kont 

System Comarch ERP XL umożliwia zbudowanie dowolnego, wielopoziomowego planu kont  

dostosowanego do potrzeb jednostek gospodarczych działających na rynku polskim oraz na 

rynkach zagranicznych. Moduł posiada również automat kreujący wzorcowy plan kont dla 

różnych typów podmiotów gospodarczych. Dostarcza informacji o obrotach i saldach za 

dowolny okres, dając tym samym podstawę do sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań 

finansowych, jak również „własnych” zestawień na potrzeby jednostki gospodarczej. 

Wielowalutowość 

Transakcje zagraniczne wyrażone w walucie obcej można ewidencjonować na kontach 

księgowych dualnie, w walucie systemowej oraz w walucie obcej. System automatycznie 

nalicza różnice kursowe zrealizowane. Pozwala także na naliczenie różnic kursowych 

niezrealizowanych, towarzyszących wycenie aktywów, jak również pasywów wyrażonych  

w walucie obcej. Wycena jest możliwa nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale na 
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dowolny moment, dzięki czemu niezrealizowane różnice kursowe można naliczać co miesiąc, 

kwartał i ujmować w przychodach, kosztach o charakterze podatkowym. Udostępniono 

możliwość wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej. Wyceny tej można 

dokonywać według metody FIFO lub LIFO. 

Ewidencja pomocnicza 

Służy do ewidencji dokumentów źródłowych oraz do wspomagania księgowań 

dokonywanych w dziennikach księgowych. Ewidencja  pomocnicza obejmuje: Rejestry  VAT, 

Raporty kasowe oraz bankowe, Księgę Inwentarzową, Księgowania okresowe. Dzięki 

definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań, tzw. „schematom księgowym”, 

można wprowadzić automatycznie dekrety na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów 

wprowadzonych do ewidencji  pomocniczej. Automatycznemu księgowaniu podlegają także 

dokumenty handlowe, magazynowe, listy płac. 

Rejestry VAT 

System ERP XL spełnia wymogi niezbędne do prawidłowego rozliczania zobowiązań 

podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Pozwala na ewidencjonowanie 

wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem (rzetelnie) oraz 

w sposób odpowiadający formalnym wymogom prawno-podatkowym. System umożliwia: 

 tworzenie standardowych rejestrów VAT,  

 tworzenie własnych rejestrów VAT,  

 obliczenie udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem,  

 automatyczne generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE, na podstawie dokumentów 

wprowadzonych do rejestrów VAT,  

 zdefiniowanie tablic kodów podatkowych z możliwością ich zmian i /lub 

rozszerzeń. 

System uwzględnia również szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego. 
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Preliminarz płatności: 

 
W oparciu o zaksięgowane płatności można prowadzić rozrachunki na kontach księgowych. 

Rozrachunki dostarczają informacji, z jakich nierozliczonych zapisów księgowych składa się 

saldo konta rozrachunkowego. Pozwalają na sporządzanie i drukowanie potwierdzeń sald. 

Dzięki połączeniu płatności z rozrachunkami daną transakcję rozlicza się tylko raz. 

Obsługa lokat 

Firmy coraz chętniej lokują swoje środki finansowe, aby zarabiać na oprocentowaniu 

depozytów. Comarch ERP XL pozwala na kompleksową obsługę różnego typu lokat: nocnych 

(overnight), terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych. System 

pozwala m.in. na ręczne lub automatyczne złożenie i zamknięcie lokaty, a także umożliwia 

automatyczne wygenerowanie odsetek powiązanych z daną lokatą. 

Wymiana danych z bankiem  

System Comarch ERP XL umożliwia eksportowanie poleceń przelewów do plików tekstowych 

oraz importowanie wyciągów dostarczanych przez bank w postaci plików. Powszechnie 

stosowane formaty, takie jak Elixir-O i SWIFT MT940 są obsługiwane jako predefiniowane, 

inne mogą być swobodnie definiowane przez użytkownika na podstawie specyfikacji 

dostarczonej przez bank.Podczas importu wyciągu bankowego następuje identyfikacja 

podmiotu na podstawie numeru jego rachunku, zawartego w pozycji wyciągu. Ułatwia to 

znacznie rozliczanie zaimportowanych operacji z dokumentami. W przypadku obciążeń 

rachunku rozliczenie może następować automatycznie na podstawie identyfikatora operacji 

zawartego w poleceniu przelewu, a następnie w pozycji wyciągu. 
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2.4.3 ŚRODKI TRWAŁE 

Moduł Środki trwałe umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych). 

Ewidencja składników majątku trwałego 

Podstawą ewidencji majątku trwałego są księgi inwentarzowe. Liczba ksiąg może być 

dowolna, zdefiniowana przez Użytkownika. Składniki majątku trwałego można dodatkowo 

ująć w definiowane grupy. Grupy mogą mieć strukturę wielopoziomową (drzewiastą). Dany 

składnik może należeć do wielu grup. 

Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym odbywa się w oparciu 

o stosowne dokumenty, np.: 

 Przyjęcie składnika majątku trwałego - dokument OT  

 Zwiększenie lub zmniejszenie wartości - dokument MW  

 Likwidacja składnika majątku trwałego - dokument LT  

 Amortyzacja - dokument AM  

 Zmiana osoby odpowiedzialnej - dokument ZO  

 Przeszacowanie - dokument PK 

 

Amortyzacja składników majątku trwałego 

Wielkość odpisów amortyzacyjnych może być naliczana automatycznie w okresach 

miesięcznych, kwartalnych lub na koniec okresu obrachunkowego. Wielkość 

wygenerowanych odpisów zależy od wskazanej na karcie inwentarzowej metody oraz stawki, 

powiązanej z wybranym symbolem KŚT. Odpisy mogą być wyliczone według metody: 

liniowej, degresywnej, jednorazowej. Istnieje możliwość nieamortyzowania składnika 

majątku. W przypadku środków trwałych serwisowanych istnieje możliwość wstrzymania 

naliczania amortyzacji do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania. 

Składki majątku można amortyzować dwutorowo, tj. w ujęciu bilansowym (według Ustawy 

o Rachunkowości lub według MSR) oraz podatkowo. Dostępne jest również generowanie 

odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności 

sezonowej. 

Plan amortyzacji 

System udostępnia plan amortyzacji zestawiający odpisy planowane z rzeczywistymi. 

Możliwe jest dokonywanie opisu analitycznego na dokumentach inwentarzowych zarówno 

w ujęciu bilansowym, jak i podatkowym. 
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Dynamiczne Raportowanie 

Pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, 

z możliwością określenia zakresu analiz w oparciu o rozbudowaną listę parametrów. 

2.4.4 ANALIZY KSIĘGOWE 

Obszar Księgowość daje możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz 

tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. 

W ten sposób użytkownik może przeprowadzić dokładne raportowanie obrotów i sald na 

kontach księgowych za dowolny okres w podziale na miesiące, kwartały, lata itd. 

z uwzględnieniem różnych okresów obrachunkowych. Obroty i salda mogą być również 

analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej 

klasy kont, waluty zapisów. Jednocześnie użytkownik ma wgląd do zestawień księgowych 

tworzonych w systemie Comarch ERP XL ,np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 

przepływów pieniężnych. Raporty mogą też zawierać dane pochodzące tylko z dzienników 

księgowych, aby jeszcze bardziej uszczegółowić wybrane informacje, dzięki możliwości 

elastycznego i indywidualnego wyboru pomiędzy zapisami z bufora, z księgi głównej, czy 

wszystkimi dekretami bez względu na status. 

Dane z obszaru Księgowości dzięki narzędziom Business Intelligence znajdują szersze 

wykorzystanie, niż tylko obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Zyskują one 

wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji 

dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Comarch Business intelligence jest więc 

nieocenionym narzędziem nie tylko dla księgowych, ale przede wszystkim dla audytorów 

i dyrektorów finansowych w każdej firmie. 

Raport: Analiza Cashflow 
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2.4.5 PŁATNOŚCI 

Analiza danych związanych z płatnościami ma istotne znaczenie dla zarządzania płynnością 

finansową przedsiębiorstwa. Obszar Płatności umożliwia raportowanie i analizę zarówno już 

rozliczonych płatności, jak i  nierozliczonych należności i zobowiązań firmy.  

2.5 HUMAN RESOURCES 

Funkcjonalność w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jest zgrupowana w następujących 

obszarach: 

 Płace i Kadry  

 System ocen pracowników/Pulpit pracownika  

 Informacje pracownicze  

 Podzielnik  

 Karty pracy  

 RCP (Rejestracja Czasu Pracy)  

 Nieobecności 

 

Płace i Kadry 

Moduł Płace i Kadry obsługuje pełen zakres informacji Kadrowo Płacowych – od przyjęcia 

pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy 

o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń. 

Pozwala na szeroką swobodę w definiowaniu elementów wynagrodzeń, uzależnianiu ich 

wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy. Wysłanie deklaracji ZUS do 

Programu Płatnika staje się procesem łatwym, niewymagającym żadnej konfiguracji. Oprócz 

ewidencji Kadrowo Płacowej umożliwia rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych, właścicieli 

oraz posiada całą gamę deklaracji składanych do ZUS i deklaracji podatkowych. System 

przygotowuje wypłaty gotówkowe i przelewy na rachunki bieżące pracowników. Dla modułu 

Księgowego przygotowywana jest automatycznie informacja o kosztach wynagrodzeń. 

Oprócz wydruku deklaracji podatkowych, dostępne są np. umowa o pracę, świadectwo 

pracy, lista pracowników pełna/ skrócona, pracownicy przyjęci i zwolnieni w zadanym 

okresie czasu, raporty do kasy chorych, o badaniach okresowych, nieobecnościach, karty 

pracy, struktury zatrudnienia i inne. Moduł jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa co daj 

gwarancję w kontaktach ZUS. 
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System ocen pracowników/Pulpit pracownika 

Ocena okresowa oraz Ankiety działające w ramach Pulpitu Pracownika umożliwiają 

wykorzystanie systemu dla potrzeb oceny pracowniczej jak również wsparcie innych 

procesów biznesowych związanych z oceną bądź wykorzystaniem ankiet. 

Informacje pracownicze  

Jest to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, pozwalająca w prosty 

i wygodny sposób uzyskać zdalnie dostęp do danych osobowych wybranego pracownika. 

Poza danymi osobowymi moduł pozwala również uzyskać dostęp do jego danych płacowych. 

Pulpit pracownika: 

 

Podzielnik 

Jest to aplikacja intranetowa umożliwiająca bezpośredni dostęp wielu użytkowników do 

podzielnika kosztów wynagrodzeń systemu Comarch ERP XL. Intranetowy Podzielnik 

Wynagrodzeń jest tworzony oraz zatwierdzany w oparciu o hierarchię struktury 

podległościowej firmy. Dostęp do aplikacji, czyli do opisu analitycznego pracownika, 

zatwierdzania i potwierdzania podzielnika jest uzależniony od miejsca operatora 

w strukturze zdefiniowanej w systemie Comarch ERP XL oraz od tego czy jest on 

kierownikiem danego centrum. Kierownik ma możliwość wypełniania i zatwierdzania 

podzielnika dla siebie i pracowników podległego mu centrum poprzez sieć Intranetową. 

Pracownik, który nie jest oznaczony jako kierownik, ma dostęp tylko do swojego podzielnika. 

Może go uzupełnić poprzez określenie liczby dni przepracowanych w danym centrum oraz 

wskazanie poszczególnych wymiarów opisu analitycznego. Posiada też możliwość jego 

zatwierdzenia. Aplikacja stanowi skuteczne narzędzie zbierania danych dla kierownika 

o czasie poświęcanym przez pracowników na poszczególne zadania, jak również jest 



 

 

37 Informacje o Systemie Comarch ERP XL 

wykorzystywana w controllingu w celu określenia kosztu i ustalenia czasu przypadającego na 

dany projekt. 

Karty pracy 

Intranetowe Karty pracy to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, 

pozwalająca w prosty i wygodny sposób rejestrować zdalnie czas pracy pracowników przez 

osoby do tego upoważnione. Wprowadzana w ten sposób jeden raz informacja 

o przepracowanym czasie jest automatycznie zapisywana w bazie modułu Płace i Kadry XL, 

następnie wykorzystywana przy naliczaniu wynagrodzeń.  

RCP 

Moduł Rejestracji Czasu Pracy służy do wyświetlania, korygowania i zatwierdzania danych 

odczytanych z czytnika RCP w oparciu o strukturę podległościową firmy. Rejestrator 

zapamiętuje momenty wejść i wyjść pracownika oraz w trybie ciągłym wskazuje 

pracownikowi bądź jego przełożonemu pozostały do przepracowania czas w danym dniu 

poprzez porównywanie do przypisanej każdemu pracownikowi normy czasu pracy. Wgląd do 

danych zapisanych z czytnika w systemie ma sam pracownik jak i inne osoby, którym taka 

rolę przypisano. Zatwierdzać oraz modyfikować zarejestrowany czas pracy może jedynie 

osoba posiadająca do tego uprawnienia, np. kierownik. 

Informacje uzyskane dzięki aplikacji mogą być wykorzystywane w dalszej kolejności do celów 

kadrowo-płacowych. Zarejestrowane automatycznie dane dotyczące konkretnego okresu 

można ująć w postaci kalendarza czy zestawienia czasu pracy, a następnie wykorzystać przy 

rozliczeniach płacowych pracownika. 

Nieobecności 

Aplikacja pozwala na planowanie, zatwierdzanie, rejestrowanie i raportowanie nieobecności 

pracowników w zadanych okresach czasu. 

2.6 OBIEG DOKUMENTÓW / MODELOWANIE PROCESÓW 

System Comarch ERP XL pozwala na automatyzację wielu działań w przedsiębiorstwie, 

a także zarządzanie wewnętrznym obiegiem dokumentów w firmie. Służą do tego moduły 

Obieg Dokumentów oraz Modelowanie Procesów. 

Moduł Obieg Dokumentów umożliwia kompleksową obsługę korespondencji firmy za 

pomocą funkcjonalności systemu Comarch ERP XL oraz aplikacji WWW. W wielu firmach 

problemem jest bardzo duża ilość dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy. 

Pojawiają się więc trudności w odpowiednim, bezbłędnym zarządzaniu korespondencją 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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(stwarzając wąskie gardła). Z modułem Obieg Dokumentów użytkownik ma pełną kontrolę 

począwszy od dostarczenia dokumentów do firmy, poprzez wszystkie procesy zachodzące 

wewnątrz firmy, a skończywszy na odnotowaniu korespondencji w pocztowej książce 

nadawczej. Moduł ten pozwala  również na przechowywanie istotnych dokumentów 

w wersji elektronicznej, a przez to umożliwia dostęp do nich większej liczbie pracowników. 

Co więcej, szereg filtrów oraz możliwość oznaczania dokumentów kodem EAN pozwoli na 

szybkie i sprawne wyszukiwanie pożądanych informacji.  

W najnowszej wersji systemu możliwa jest kompleksowa obsługa korespondencji firmy. 

Udostępniony został mechanizm pozwalający oznaczać ścieżkę obiegu dokumentu 

począwszy od dostarczenia go do firmy, poprzez wszystkie procesy zachodzące wewnątrz 

firmy, a skończywszy na odnotowaniu go w pocztowej książce nadawczej. Użytkownicy mogą 

przechowywać istotne dokumenty w wersji elektronicznej, a przez dostęp do nich ma 

większa liczba pracowników. Pozostałe wyróżniki obiegu dokumentów, to: 

 Każdy wprowadzony dokument jest automatycznie przypisany do opiekuna i dalsze 

postępowanie zależy od konfiguracji obiegu dokumentów (ręczne lub automatyczne 

przekazywanie dokumentów) 

 Bez względu na wybrany sposób postępowania wszelkie informacje zostaną zapisane na 

dokumencie w postaci listy kolejno wykonanych czynności 

 Bez względu na wybrany sposób postępowania wszelkie informacje zostaną zapisane na 

dokumencie w postaci listy kolejno wykonanych czynności 

 Dokumenty są podzielone na: 

 Dokumenty do obsługi – Skrzynka dokumentów 

 Dokumenty obsłużone – Moje dokumenty w obiegu 

 Obsługa dokumentów przez przeglądarkę www (te same operacje, które są możliwe 

w systemie) 

 

http://www.comarch.pl/files_pl/file_7790/OD.jpg
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Warto dodać, że wszystkie rozwiązania są bardzo przejrzyste i ergonomiczne, a odszukanie 

potrzebnego dokumentu, czy konkretnej przesyłki zajmuje zaledwie klika chwil. Jeszcze 

większa elastyczność narzędzia Comarch Obieg Dokumentów pozwala użytkownikom na 

dodawanie załączników do każdego dokumentu (skany, pliki różnego typu), oraz na 

późniejszą modyfikację tych załączników. W ten sposób informacje związane z danym 

procesem będą widoczne dla wszystkich powiązanych pracowników i kontrahentów. 

Obsługa dokumentów w aplikacji WWW 

Dostęp do dokumentów i ich obsługa jest możliwa także z poziomu przeglądarki WWW. Tutaj 

zostaną wyświetlone najważniejsze informacje o dokumencie oraz graficzny obraz 

dotychczasowego obiegu dokumentu. Wyraźnie oznaczony jest aktualny status (czynność do 

wykonania) oraz obszar służący nadawaniu kolejnego statusu wraz z kolejnymi osobami 

odpowiedzialnymi za dokument. 

MODELOWANIE PROCESÓW 

Obecnie, coraz większa ilość firm decyduje się na wprowadzenie zarządzania procesowego 

wspieranego zintegrowanym systemem informatycznym. Dzięki takiemu podejściu możliwa 

jest kontrola i przejrzystość działań zachodzących wewnątrz organizacji. Za pomocą jednego 

kliknięcia myszką, bez konieczności szczegółowego wdrażania się w przebieg poszczególnych 

projektów, Manager wyższego szczebla, kierownik czy też sam Prezes może w czasie 

http://www.comarch.pl/files_pl/file_7790/OBD.jpg
http://www.comarch.pl/files_pl/file_7790/OBD.jpg
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rzeczywistym śledzić postęp danego procesu -  może to być konkretne zadanie lub też 

aktualnie wykonywane przez podwładnych działania związane np. z akceptacją i obiegiem 

dokumentów. Z kolei dla zwykłych użytkowników praca z systemem jest prosta i intuicyjna. 

Moduł Modelowanie Procesów dostępny w systemie Comarch ERP XL pozwala na 

definiowanie procesów biznesowych odbywających się w firmie, a także na ich 

automatyzację. Modele procesów mogą odnosić się do różnych obszarów działalności 

przedsiębiorstwa, m.in. mogą automatyzować obiego dokumentów w firmie. 

Zadania mogą dotyczyć wykonania operacji związanych z dokumentami wystawianymi 

w systemie, mogą też być natury ogólnej, np. składanie wniosków urlopowych i ich 

zatwierdzanie przez przełożonego oraz automatyczne informowanie o tym fakcie działu 

Personalnego, zatwierdzanie delegacji i ich rozliczanie przez Dział Księgowy, obsługa klienta 

wraz z pełną historią i dokumentacją zamówień, ofert. Wykonanie zadania przez jego 

opiekuna w systemie powoduje utworzenie kolejnego zadania, następującego bezpośrednio 

po wykonanym. Użytkownik systemu ma dostęp do danych w zakresie określonym przez 

funkcje pełnione w firmie. W module Modelowanie Procesów Comarch ERP XL każdy 

pracownik posiada swoją skrzynkę zadań. System sam generuje przypomnienia 

o konieczności ich wykonania. Jeśli wykonanie zadania nie wymaga podejmowania decyzji 

przez pracownika, może ono zostać wykonane automatycznie, bez jego udziału. Można w ten 

sposób w znacznym stopniu zautomatyzować pewne procesy zachodzące w firmie. Poprzez 

wcześniejsze, odpowiednie zanalizowanie, zdefiniowanie i zaprojektowanie procedur oraz 

umiejętne zarządzanie nimi można skutecznie zwiększyć wydajność firmy, co z kolei 

przekłada się na lepszą jakość obsługi klienta i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na 

rynku. Zadaniem modułu BPM jest optymalizacja procesów biznesowych zachodzących 

w przedsiębiorstwie poprzez automatyzacje niektórych zadań oraz dostosowanie 

i odwzorowanie w systemie indywidualnego sposobu działania przedsiębiorstwa tak aby 

ułatwić pracę zarówno przełożonym jak i wszystkim pozostałym pracownikom. 

3 RAPORTOWANIE I ANALIZOWANIE 

Comarch ERP XL Business Intelligence jest 

narzędziem wspomagającym proces 

podejmowania decyzji na każdym szczeblu 

zarządzania przedsiębiorstwem.  Daje 

natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji 

zgromadzonych w różnych obszarach systemu do 

zarządzania. Intuicyjna forma budowania 

raportów oraz ich wielowymiarowość pozwalają na analizowanie wyników każdej 

uprawnionej do tego osobie nie posiadającej zaawansowanej wiedzy informatycznej. 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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Narzędzie Business Intelligence w czasach dużej zmienności rynkowej staje się nieodłączną 

częścią systemu ERP. Pełni ono rolę „pomostu” pomiędzy zarządzaniem na poziomie 

strategicznym, a zarządzaniem operacyjnym. Pozwala zmaksymalizować korzyści płynące 

z wdrożenia systemu ERP dając osobom zarządzającym konkretną wiedzę o procesach 

zachodzących w firmie. 

Elastyczne prognozy biznesowe w ramach Comarch Business Intelligence 

 Narzędzie Business Intelligence ma wszechstronne zastosowanie z którego przedsiębiorstwo 

może osiągnąć wymierne korzyści. Osoby decyzyjne w firmie często nie są świadome 

wszystkich procesów w niej zachodzących, narzędzie Business Intelligence pozwala im 

poznać i kontrolować każdy aspekt działalności. Reagowanie na zmiany rynkowe i działania 

konkurencji, wykorzystywanie pojawiających się szans, eliminacja wąskich gardeł i w efekcie 

budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu Business Intelligence stają się 

bardziej skuteczne. 

 

Web ReportsBook - nowy portal, pozwalający na interaktywne raportowanie oraz 

budowę  Dashboard’ów z poziomu przeglądarki, Dashboard’y  służą do przedstawienia 

kluczowych analiz użytkownika na jednym widoku, składają się z 3 elementów (raport, 

obraz, link).  
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Przykładowy Dashboard Kierownika 

 

Aby informacje prezentowane za pośrednictwem raportów Business Intelligence  były 

źródłem  użytecznej wiedzy, powinny być: 

 zawsze aktualne, dostarczane na bieżąco,  

 elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach,  

 obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,  

 szybko dostępne, łatwe w interpretacji, prezentacji i przetwarzaniu. 

Comarch Business Intelligence łączy w sobie wszystkie te cechy, znacznie poszerzając 

możliwości analizy i kontroli w firmie. Dla ułatwienia dane, dotyczące różnych aspektów 

działalności biznesowej, zostały pogrupowane w obszary analityczne Logistyka, CRM, 

Wyniki Operacyjne, Płatności, Księgowość, Produkcja, Wizyty i Transport.  
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3.1 BUSINESS INTELLIGENCE 

Comarch ERP XL z narzędziem BI jako kompletny system do zarządzania wszystkimi 

procesami w firmie obsługuje także raportowanie na poziomie szerszym niż tylko jedna 

firmowa baza danych. Na potrzeby tworzenia analiz w oparciu o większą liczbę baz danych 

została stworzona opcja Wieloźródłowości. Znajduje ona zastosowanie głównie 

w jednostkach o strukturze wielofirmowej, gdzie poszczególne firmy są ze sobą powiązane. 

Konsolidacja danych dotyczących różnych podmiotów nie wymaga nakładu dodatkowej 

pracy, ani wykorzystywania kosztownych i czasochłonnych analiz zewnętrznych. 

Wieloźródłowość pozwala łatwo tworzyć sumaryczne analizy dotyczące łącznych danych 

z obszaru sprzedaży wielu podmiotów, jak również analizy dla każdego podmiotu osobno. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem lub jego częścią wymaga stałego dostępu do aktualnych 

informacji – także poza siedzibą firmy, w podróży lub na spotkaniu. Business Intelligence 

Comarch ERP XL to nie tylko szeroka paleta dostępnych typów raportów i analiz, ale także 

mechanizmy dające możliwość przeglądania raportów z dowolnego miejsca i o dowolnej 

porze. Należą do nich: 

 Możliwość rozsyłania raportów do adresatów poczty email - subskrypcja  

Comarch ERP XL pozwala na wskazanie adresatów, którzy mają otrzymywać dany raport za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki temu dostęp do aktualnych informacji mogą 

mieć pracownicy nie korzystający z systemu, a także inne osoby (np. partnerzy handlowi). 

Mechanizm znajduje szerokie zastosowane – np. poszczególni handlowcy mogą otrzymywać 

tygodniowe raporty sprzedaży w swoich rejonach. 

 Dostęp do raportów w przeglądarce internetowej - e-BI 

Narzędzie e-BI pozwala przeglądać oraz modyfikować raporty i analizy za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej – co jest wygodnym narzędziem pracy dla osób często 

przebywających poza biurem. Informacje mogą być udostępniane pracownikom firmy, ale 

także klientom czy dostawcom. 

 Możliwość przeglądania raportów na urządzeniu mobilnym – Comarch ERP Mobile 

BI 

3.2 DATA MINING 

System Comarch ERP XL jest ogromnym zbiorem danych. Platforma Business Intelligence 

pozawala z pośród tych danych selekcjonować konkretne informacje.  Analizy Data Mining 

charakteryzują się wyższym poziomem agregacji, niż standardowe raporty Business 

Intelligence, bowiem nie tylko prezentują sytuację bieżącą, ale także dają możliwość 

odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości. 

Data Mining w Comarch ERP XL pozwala na „drążenie danych”:  

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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 Koszyk zakupów to analiza pozwalająca na wyselekcjonowanie zestawów 

produktów, które najczęściej sprzedają się w jednej transakcji. Dzięki temu 

jesteśmy w stanie dowiedzieć się, w jakich kombinacjach najczęściej sprzedają się 

produkty i na tej podstawie zaplanować działania handlowe.  

 Prognoza sprzedaży to predykcja wielkości sprzedaży oraz uzyskanej marży na 

podstawie danych historycznych. Znajomość prognozowanej wartości sprzedaży 

pozwala optymalizować zarządzanie zakupami, dostawami oraz innymi zasobami 

w jego przedsiębiorstwie. 

 Segmentacja Klientów polega na wyróżnieniu grup kontrahentów na podstawie 

wskazanych charakterystyk (wielkość sprzedaży, branża itd.). W efekcie możemy 

trafnie określić grupy docelowe dla podejmowanych  działań handlowych 

i marketingowych. Właściwy dobór grupy docelowej zwiększa szanse na 

powodzenie całej akcji oraz zmniejsza jej koszty.  

3.3 LOGISTYKA 

W ramach obszaru Logistyka możliwe jest kompleksowe raportowanie danych 

związanych z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów 

i promocji, stanami i ruchami magazynowymi, transakcjami zamówień, ofert oraz 

zakupów. 

3.4 CRM  

Wszelkie działania kierowane do klientów mają sens jedynie wówczas, gdy przynoszą 

oczekiwane efekty. Kadra zarządzająca musi być w stanie na bieżąco monitorować efekty 

prowadzonych akcji. Dzięki obszarowi CRM w Business Intelligence użytkownik może 

analizować strukturę kontrahentów w etapach kampanii marketingowych, kontrolować 

przychody, koszty i ilość sprzedawanych towarów w ramach kampanii (dzięki powiązaniu 

z dokumentami handlowymi można porównywać wartości oczekiwane, założone przy 

budowaniu kampanii, z rzeczywistymi osiągnięciami). Narzędzie Comarch Business 

Intelligence pozwala także na kontrolę efektywności i planowanie czasu pracy osób 

związanych z daną akcją marketingową (analiza operatorów, akwizytorów, kontrahentów 

itp.). Elastyczność i kompleksowość obszaru CRM pozwala na uzyskanie precyzyjnej 

informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające i kreujące 

całym procesem strategii marketingowej. 
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Obszar pozwala na prowadzenie analiz w zakresie zarządzania kontaktami z klientami oraz  

badaniem skuteczności i struktury kampanii marketingowych wraz z powiązanymi 

dokumentami. 

3.5 WYNIKI OPERACYJNE 

Bieżący dostęp do wyników finansowych przedsiębiorstwa to jedno z najważniejszych źródeł  

informacji kadr zarządzających. Dane te dostępne są w rocznych sprawozdaniach 

finansowych firmy, jednak dla celów zarządzania krótkoterminowego niezbędny jest stały 

monitoring wyników operacyjnych. 

Raport kosztów wg, miejsc powstania: 

 

Obszar Wyniki Operacyjne dostarcza kompleksowych informacji na temat osiąganych przez 

firmę wyników finansowych. Dzięki Business Intelligence osoby uprawnione mogą otrzymać 

dokładne, wyselekcjonowane spośród wielu kategorii wg potrzeb informacje na temat 

przychodów i kosztów zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów. Co więcej, system na 

podstawie dokumentów handlowych dzieli transakcje na kosztowe, niekosztowne, 

przychodowe i nieprzychodowe pozwalając na raportowanie specyficznych kategorii 

finansowych tzw. nie-kosztów (wydatki nie stanowiące kosztu, np. wydatki inwestycyjne) 
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i nie-przychodów (wpływy nie stanowiące przychodu). Daje to pełen obraz zawsze 

aktualnych wyników finansowych firmy i znacznie ułatwia planowanie i rozliczenia 

podatkowe. 

3.6 PŁATNOŚCI 

Analiza danych związanych z płatnościami ma istotne znaczenie dla zarządzania płynnością 

finansową przedsiębiorstwa. Obszar Płatności umożliwia raportowanie i analizę zarówno już 

rozliczonych płatności, jak i  nierozliczonych należności i zobowiązań firmy. 

Poniżej raport TOP 10 należnośći: 

 

Obszar płatności w Business Intelligence pozwala na dokładną kontrolę historycznych 

rozliczeń rejestrowanych w systemie Comarch ERP XL (np. stan należności od odbiorców na 

wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także 

na bieżącą kontrolę należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności 

przeterminowane o 60 dni). Warto podkreślić, że analizy mogą być prezentowane zarówno 

w walucie pochodzącej z umowy, jak i mogą być automatycznie przeliczone na złotówki lub 

inną walutę według aktualnego kursu. Co więcej narzędzie BI może przedstawić 

przewidywane wpłaty i wypłaty na dany okres w przyszłości, wykorzystując dane historyczne 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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i sezonowe. Dzięki czemu kontrola rotacji należności i zobowiązań w firmie staje się bardziej 

przejrzysta i skuteczna. 

3.7 KSIĘGOWOŚĆ 

Obszar Księgowość daje możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz 

tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. 

W ten sposób użytkownik może przeprowadzić dokładne raportowanie obrotów i sald na 

kontach księgowych za dowolny okres w podziale na miesiące, kwartały, lata itd. 

z uwzględnieniem różnych okresów obrachunkowych. Obroty i salda mogą być również 

analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej 

klasy kont, waluty zapisów. Jednocześnie użytkownik ma wgląd do zestawień księgowych 

tworzonych w systemie Comarch ERP XL ,np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 

przepływów pieniężnych. Raporty mogą też zawierać dane pochodzące tylko z dzienników 

księgowych, aby jeszcze bardziej uszczegółowić wybrane informacje, dzięki możliwości 

elastycznego i indywidualnego wyboru pomiędzy zapisami z bufora, z księgi głównej, czy 

wszystkimi dekretami bez względu na status. 

Dane z obszaru Księgowości dzięki narzędziom Business Intelligence znajdują szersze 

wykorzystanie, niż tylko obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Zyskują one 

wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji 

dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Comarch Business Intelligence jest więc 

nieocenionym narzędziem nie tylko dla księgowych, ale przede wszystkim dla audytorów 

i dyrektorów finansowych w każdej firmie. 

3.8 PRODUKCJA 

Firmy produkcyjne charakteryzują się zwiększonymi potrzebami informacyjnymi, szczególnie 

z obszaru zarządzania procesem produkcyjnym, który musi być zgodny z rygorystycznymi 

normami i reżimami technologicznymi. Business Intelligence w Comarch ERP XL umożliwia 

uzyskanie pełnej informacji na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu 

produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich 

zasobów w przedsiębiorstwie. 

Poniżej przykładowy raport techniczny usterek maszyn produkcyjnych w ostatnich sześciu 

miesiącach działalności: 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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W ten sposób użytkownik może precyzyjnie kontrolować ilość poszczególnych pozycji 

zlecenia produkcyjnego, jak np.: ilość potrzebnych surowców, terminy wykonania wyrobów 

gotowych oraz półproduktów, a także stopień realizacji zlecenia wraz z odchyleniami od 

planu. System pozwala także na analizę kosztów materiałowych w oparciu o daną 

technologię (czasochłonność, pracochłonność i obciążenie stanowisk produkcyjnych przy 

wykonaniu poszczególnych operacji  wykorzystując odpowiednie zasoby produkcyjne). 

Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet 

najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko 

zareagować na wszelkie usterki techniczne poszczególnych maszyn, odchylenia od planu, czy 

inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy. 

3.9 WIZYTY I TRANSPORT 

Obszar analityczny Wizyty i transport pozwala na dokładną analizę wysyłek paczek 

i dokumentów oraz wizyt handlowych i wydatków pracowników. W ramach tego obszaru 

użytkownik Business Intelligence może m.in. przeprowadzić analizę wysyłek firmowych 

dokumentów i paczek w oparciu o czas, konkretnego spedytora, rodzaj transportu itp. 

Dodatkowo wspomaga także CRM analizując w bardzo precyzyjny sposób wizyty 

handlowców u klienta. Analizy tego typu dotyczyć mogą wielu czynników opisujących 

działania handlowe prowadzone w terenie, np. koszty i przychody, liczba ofert odrzuconych, 

czasy dojazdu itp. Synchronizacja obszaru Wizyty i Transport z CRM jest także widoczna 

w obrębie analiz pracowników, jak np. wydatki na delegacje. 
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4 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 

Na wynik biznesowy i sukces 

przedsiębiorstwa ma wpływ skuteczne 

zarządzanie przepływami finansowymi, 

śledzenie trendów rynkowych 

i dostosowywanie do nich oferty 

asortymentowej, dbałość o odpowiedni 

poziom zapasów czy optymalizacja kosztów. 

Wszystkie te aspekty są elementami 

zarządzania strategicznego. Decyzje 

podejmowane w ramach wszystkich działów 

w firmie muszą być spójne ze strategią 

całego przedsiębiorstwa. 

Analiza What-if pozwala na symulację scenariuszy biznesowych 

 

 

Zarządzanie strategiczne pozwala na określenie globalnych celów firmy. Przedsiębiorstwo 

z dobrze zdefiniowaną, przemyślaną i konsekwentnie realizowaną strategią nie tylko może 

skuteczniej zarządzać procesami operacyjnymi, które zyskują „wspólny mianownik”, ale 

także łatwiej dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. System Comarch 

ERP XL został wyposażony w profesjonalne rozwiązania wspierające każdy element 

zarządzania strategicznego: 

 Definiowanie strategii – Business Scorecard,  

 Planowanie i stała kontrola stopnia realizacji strategii – Budżetowanie,  

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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 Wykrywanie odchyleń od stanu pożądanego i określanie ich przyczyn – Business 

Intelligence. 

4.1 BUSINESS SCORECARD 

Jedną z najpopularniejszych obecnie metod kontroli, pomiaru efektywności i nowoczesnego 

zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem jest Zrównoważona Karta Wyników (Business 

Scorecard - BSC). BSC to zestawienie, na które składa się od kilku do kilkunastu wskaźników 

pozwalających w każdym momencie określić efektywność całej działalności biznesowej firmy. 

Wskaźniki, o których mowa, nazywane są Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności (ang. KPI – 

Key Performance Indicators). Zarządzanie strategiczne za pomocą BSC składa się z kilku 

etapów: 

1. Dobór wskaźników, których wartości pozwolą określić globalną kondycję firmy. 

Powinny one być dostosowane do specyfiki branżowej – przykładowo w firmie 

usługowej jednym z takich wskaźników może być liczba nowo pozyskanych klientów, 

w firmie produkcyjnej duże znaczenie ma udział produktów wadliwych w ogólnej 

liczbie produktów. 

2. Określenie pożądanych wartości poszczególnych wskaźników. Firma realizując 

strategię powinna dążyć do realizacji mierzalnych celów, np. osiągnięcia określonego 

udziału w rynku, wprowadzenia konkretnej ilości nowych produktów. 

3. Monitoring wartości Kluczowych Wskaźników Efektywności. 

4. Wykrywanie odchyleń od stanu pożądanego i podejmowanie działań korygujących. 

Business ScoreCard 
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Dostępne w systemie Comarch ERP XL narzędzie Business Scorecard (BSC), będące częścią 

platformy analitycznej Business Intelligence, umożliwia tworzenie Kluczowych Wskaźników 

Efektywności. Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników to doskonały sposób na jasne 

zdefiniowanie najważniejszych celów przedsiębiorstwa, a także bieżące monitorowanie 

stopnia realizacji przyjętych przez firmę założeń. Pozwala także synchronizację działań 

wszystkich obszarów firmy oraz indywidualnych pracowników, motywując ich do 

efektywnego działania. 

Zgodnie z koncepcją BSC, osiągnięcia przedsiębiorstwa powinny być mierzone i analizowane 

w czterech płaszczyznach : 

 Finansowej – Określa, w jaki sposób realizowana strategia wpływa na kondycję 

ekonomiczną firmy (np. stan zobowiązań, wskaźniki rentowności, płynności finansowej);  

 Klientów - Celem jej jest określenie segmentów rynku, w których przedsiębiorstwo 

zamierza konkurować. Wykorzystuje się tu mierniki, które pokazują poziom obsługi 

klientów i ich zadowoleni (np. liczba nowo pozyskanych klientów w danym okresie, udział 

stałych klientów w ogólnej liczbie klientów);  

 Procesów wewnętrznych - Przedstawiona za pomocą wskaźników odnoszących się do 

efektywności działalności operacyjnej (np. wskaźniki rotacji zapasów, udział produktów 

wadliwych w ogólnej liczbie produktów);  

 Wiedzy i rozwoju - Przedstawiona za pomocą mierników, które pokazują podstawy 

długoterminowego rozwoju i doskonalenia (np. ilość szkoleń przebytych przez 

pracowników, wydatki na działalność badawczo-rozwojową). 

Rozwiązanie Business Scorecard pozwala nie tylko definiować Kluczowe Wskaźniki 

Efektywności, ale także na bieżąco monitorować ich wartość i porównywać je do wartości 

pożądanej. Narzędzie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie uprościć 

analizę wskaźników. Osoba zarządzająca może łatwo ocenić, czy dana wartość jest korzystna, 

ponieważ status wskaźnika, trend i kształt jego wykresu prezentowane są w formie graficznej 

bezpośrednio na Karcie Wyników. BSC jest narzędziem dla kadr zarządzających, ale 

poszczególne części Strategicznych Kart Wyników mogą być udostępniane pracownikom, 

dzięki czemu mają możliwość na bieżąco śledzić efekty własnej pracy. Jest to kluczowy 

element motywowania przez cele. 

4.2 BUDŻETOWANIE 

Realizacja zdefiniowanej w narzędziu Business Scorecard strategii wymaga określenia planu 

działania przedsiębiorstwa w ramach poszczególnych działów. Narzędzie Budżetowania służy 

do tworzenia planów wykorzystania różnego rodzaju zasobów i monitorowania stanu ich 

realizacji. Plany mogą dotyczyć przydzielania zasobów pieniężnych lub zasobów wyrażonych 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl
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w innych jednostkach do realizacji różnego rodzaju celów. Wykorzystywanie budżetów 

przekłada się na bardziej efektywne zagospodarowanie ograniczonych zasobów 

przedsiębiorstwa. 

 

Comarch ERP XL został wyposażony w narzędzie Budżetowania, które pozwala na: 

 Łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych o scenariusze 

optymistyczne, realistyczne, pesymistyczne,  

 Stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu,  

 Elastyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników – możliwe jest przydzielenie praw 

do odczytu, edycji lub akceptacji budżetów,  

 Ustalanie zróżnicowanych wag dla poszczególnych elementów budżetu,  

 Tworzenie budżetów kroczących, czyli budżetów przygotowanych na kilka kolejnych 

podokresów (np. miesięcy, kwartałów).  

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl


 

 

53 Informacje o Systemie Comarch ERP XL 

 

Funkcjonalność budżetowania porządkuje realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa. 

Narzędzie jest przystępne w wykorzystaniu, dzięki czemu każdy uprawniony pracownik jest 

w stanie samodzielnie przygotować budżety. 

5 INTERNET I MOBILNOŚĆ 

5.1 PULPIT KONTRAHENTA, WSZYSTKO.PL, COMARCH ERP E-SKLEP 

Rozwiązania klasy e-commerce  B2B/ B2C umożliwiające automatyzację obsługi sieci 

sprzedaży oraz Klientów detalicznych  z wykorzystaniem Internetu  w działalności handlowej 

firmy.  

Współpraca z internetową galerią handlową wszystko.pl – wszystko.pl jest to wirtualna 

galeria handlowa, w której Internauci mogą przeszukiwać, porównywać i kupować produkty 

z bogatej oferty sprzedażowej klientów Comarch. Klienci korzystający z systemu Comarch 

ERP XL mogą łatwo udostępnić towary do sprzedaży w wszystko.pl bez jakichkolwiek opłat, 

dzięki czemu poszerzają tradycyjne kanały sprzedaży o kanał internetowy. Zamówienia na  

towary zakupione w wszystko.pl wraz z danymi kupującego są przesyłane do systemu 

Comarch ERP XL. 

ERP e-Sklep - Współpraca z wszystko.pl jest również możliwa za pośrednictwem ERP e-Sklep. 

Wówczas wysyłane i odbierane danych z wszystko.pl do Comarch ERP XL odbywa się poprzez 

sklep internetowy ERP e-Sklep.  

ERP e-Sklep wspiera sprzedaż detaliczną w Internecie. Najważniejsze funkcjonalności to: 

 automatyczna synchronizacja z oprogramowaniem Comarch – sprawna komunikacja 

na linii system-sklep, gwarancja zawsze aktualnych stanów magazynowych,  

 promocja w internetowej galerii handlowej wszystko.pl,  

 integracja z Allegro - największym polskim serwisem aukcyjnym,  

 mechanizmy skutecznego pozycjonowania w Google,  

 integracja z InPost  - wysyłka towarów za pomocą usługi Paczkomaty 24/7,  

 współpraca z porównywarkami cen: Ceneo, Skąpiec, Nokaut, Okazje.info, Radar, 

Sklepy24,  

 integracja z serwisami płatności internetowych, takimi jak: Dotpay, PayPal, 

Płatności.pl, Przelewy24.pl, eCard, mTRANSFER, MultiTransfer,  
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 wielojęzyczność – pięć wersji językowych: polska, angielska, niemiecka, francuska 

oraz ukraińska;  

 raporty i statystyki sprzedaży,  

Pulpit Kontrahenta pozwala na zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu Business to 

Business. Każdy uprawniony przez administratora systemu klient za pomocą przeglądarki 

internetowej ma wgląd do naszej oferty i w wygodny sposób może złożyć zamówienie, 

reklamację, monitorować stan płatności, realizacji zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych, 

serwisowych czy produkcyjnych. 

 

Pulpit Kontrahenta, Oferta sprzedaży. Dodając odpowiednie uprawnienie, umożliwiono 

kontrahentom zalogowanym do Pulpitu Kontrahenta zamawianie tylko wybranych przez 

siebie towarów z ofert. 

 

Baner Pulpitu Kontrahenta – możliwość wyświetlania dodatkowych informacji na banerze 

Pulpitu Kontrahenta. Zmiana ta ma na celu prezentację powyższych informacji zawsze 

i w tym samym miejscu. 
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5.2 COMARCH ERP ROZWIĄZANIA MOBILNE 

Comarch Mobile to nowoczesna platforma współpracująca z systemem Comarch ERP XL, 

która umożliwia wykonywanie codziennej pracy za pomocą  urządzeń mobilnych (telefonów 

komórkowych, smartphonów, kolektorów). 

 

COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ 

Comarch Mobilny Sprzedawca to mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych 

i marketingowych. Jest on nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela 

handlowego. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na 

urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy. 

 

Comarch ERP Mobile Sprzedaż ułatwia pracę przedstawicieli handlowych w poniższych 

obszarach: 

 Pełna wiedza o ofercie towarowej, wraz ze zdjęciami i opisami towarów, 

 Sprawna obsługa klienta dzięki dostępowi do danych kontaktowych oraz historii 

transakcji, informacji o promocjach i płatnościach, a także możliwości wydrukowania 

dokumentów bezpośrednio u Klienta, 

 Obsługa sprzedaży typu preselling (przyjmowanie zamówień u klienta),  

 Wsparcie sprzedaży typu vanselling (realizacja transakcji sprzedaży u klienta),  

 Możliwość drukowania dokumentów z podpisem klienta i wysyłania wydruków 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl


                                     

 

56 Comarch ERP XL Informacje o Systemie 

dokumentów w formacie PDF, 

 Skuteczne planowanie i realizacja wizyt handlowych, z wykorzystaniem wzorców 

wizyt definiowanych w systemie ERP oraz intuicyjnego Terminarza; 

 Możliwość wykorzystania różnych typów elementów wizyt handlowych, m.in.: 

o merchandising, 

o raport obecności towarów, 

o raport konkurencji, 

o ankiety, 

o facing. 

 Możliwość śledzenia tras przejazdów oraz wykorzystania komunikatora do kontaktu 

między pracownikami - Comarch ERP Mobile Flota  

 Sprawne zarządzanie dniem pracy przedstawiciela handlowego dzięki 

funkcjonalnościom rozpoczęcia i zakończenia dnia (m.in. możliwość rozliczenia kasy, 

zaewidencjonowania stanu licznika samochodu). 

COMARCH ERP MOBILE MAGAZYN 

Aplikacja przeznaczona jest do pracy na urządzeniach typu Kolektor danych, wyposażonych 

w system Windows CE/Mobile i komunikuje się online z systemem Comarch ERP XL. Dzięki 

temu Twój pracownik wykonujący swą pracę na magazynie w innej lokalizacji ma na bieżąco 

dostęp do zleconych zadań – przygotowania dokumentów, wysyłek, przyjęcia oraz 

weryfikacji dostawy. 

Szybsza obsługa procesów 

wydań i przyjęć do 

magazynu oraz 

inwentaryzacji. 

Zastosowanie kolektorów 

skraca czas trwania tych 

operacji nawet do 70-80%. 

Za pomocą kolektora 

wyposażonego w czytnik 

kodów kreskowych 

pracownik może 

automatycznie utworzyć 

dokument przyjęcia/wydania towaru skanując kolejne pozycje asortymentu, pobrać 

http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/comarch-erp-rozwiazania-mobilne/mobilna-flota/
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z systemu przygotowane dokumenty magazynowe, na podstawie których ma nastąpić 

przyjęcie/ wydanie towaru oraz natychmiast zweryfikować ich poprawność. W procesie 

wydania surowców z magazynu system zawsze będzie identyfikował je według 

rzeczywistych dostaw. 

 

Eliminowanie ewentualnych pomyłek.   

Na ekranie urządzenia w trakcie przeprowadzania wszelkich   operacji po sczytaniu kodu 

kreskowego wyświetla się nazwa towaru - pozwala to upewnić się operatorowi, że pracuje 

na prawidłowych danych.  

Ograniczenie kosztów.  

Praca odbywa się na danych w formie elektronicznej dzięki czemu ilość wydruków 

ograniczamy do minimum. To z kolei pociąga za sobą m.in. oszczędność papieru, materiałów 

eksploatacyjnych, drukarek itp. 

Szybsze wdrożenie nowego pracownika, optymalizacja czasu pracy magazynierów. 

Nowy pracownik nie musi „uczyć” się magazynu. Kolektor zawsze „prowadzi go za rękę”. 

Praca na jakimkolwiek dokumencie zawsze opatrzona jest informacją, gdzie dany 

asortyment należy zeskładować lub skąd pobrać.  

Pełna informacja o lokalizacji towaru czyli… obsługa Magazynu Wysokiego Składu. 

Na ekranie urządzenia dokładnie widać adres jakim oznaczyliśmy miejsce w naszym 

magazynie. 

COMARCH ERP MOBILE BI 
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Comarch ERP Mobilny BI to narzędzie, które  zostało przygotowane z myślą o usprawnieniu 

pracy szeroko pojętej kadry zarządzającej. Mogą z niego korzystać właściciele firm, prezesi, 

dyrektorowie czy kierownicy. Dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych menadżerowie mogą 

z dowolnego miejsca mieć dostęp do danych o sytuacji firmy.  

W dzisiejszych realiach rynkowych nie sposób ocenić wartość informacji biznesowej. Jest ona 

niezbędną bazą do podejmowania, zarówno operacyjnych jak i strategicznych decyzji. 

Menadżer potrzebuje informacji nie tylko wtedy, kiedy jest w biurze, ale także w trakcie 

podróży służbowej, czy w drodze na spotkanie biznesowe. Comarch ERP Mobile BI umożliwia 

dostęp do niezbędnych raportów bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego, czy 

smartphona. 

 

Właściciel, dyrektor firmy lub inna osoba dedykowana do korzystania z Comarch ERP Mobile 

BI poprzez urządzenie mobilne ma dostęp do wielu analiz zgromadzonych w systemie do 

zarządzania przedsiębiorstwem. Z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie użytkownik może 

przeglądać raporty prezentujące aktualne dane o wielkości sprzedaży, wyniki finansowe czy 

informację o stanie należności. Dane są przedstawiane w czytelny sposób w formie tabel, 

wykresów, mapek. Umożliwia to szybkie podjęcie niezbędnych działań zarządczych. 

Comarch ERP Mobile BI pozwala na dostęp do raportów, które są przygotowywane 

w module Business Intelligence, czy w module Pulpit Menadżera.  Najważniejsze informacje 

są dostępne już nie tylko z poziomu systemu do zarządzania, ale również w nowoczesnej 

mobilnej aplikacji.  
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W razie konieczności wyjazdu prezes, czy kierownik może z dowolnego miejsca nadzorować 

działalność całej firmy, czy określonego działu. Warto podkreślić, że Comarch ERP Mobilny 

BI, mimo szerokich zastosowań, jest niezwykle przyjazny i prosty w obsłudze. 

5.3 COMARCH EDI 

System Comarch ERP XL umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z innymi systemami 

ERP. Elektroniczna wymiana podstawowych dokumentów pomiędzy dostawcą i odbiorcą 

realizowana jest z wykorzystaniem formatu XML, według szablonów najpopularniejszego 

standardu EDI (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Integracja Comarch ERP XL 

z Comarch EDI pozwala wysyłać i przyjmować wiele rodzajów dokumentów (np. zamówienia, 

faktury) w formie elektronicznej.  
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