
Szybki start
Qcadoo MES to Catwy i przyjazny system do zarz�dzania produkcj� w MaCych i [rednich Firmach.

Nie musisz si� obawia� o to, }e zmuszony zostaniesz do zmagania si� z trudnym i skomplikowanym interfejsem.
Przeciwnie! Qcadoo MES, jako jedyna aplikacja on-line w Polsce posiada certyfikat potwierdzaj�cy u}yteczno[� i
Catwo[� obsCugi. Jednak doskonale wiemy, }e czasem potrzebna jest maCa wskazówka. Dlatego wCa[nie powstaC
samouczek <Szybki start=.

Tutorial
pokazuje
w
jaki
sposób,
przy
wykorzystaniu
podstawowych
funkcjonalno[ci
systemu,
rozpocz��

realizowanie
pierwszego
zlecenia
produkcyjnego.

Zach�camy do poznania peCnej funkcjonalno[ci systemu, dlatego ten tutorial bazuje na pakiecie Ultimate.

30
dniowa
wersja
demonstracyjna
dost�pna
jest
po
zalogowaniu
na
stronie
www.qcadoo.comþ.

Tutorial
<Szybki
start=
w
11
punktach
pozwoli
Ci
na:

postawienie pierwszych kroków w poznawaniu qcadoo MES,

przekonanie si� jak dokCadnie i szeroko, a jednocze[nie Catwo i przyjemnie mo}na zarz�dza� produkcj�,

podj�cie decyzji, które funkcjonalno[ci qcadoo b�d� Ci niezb�dne w codziennej pracy.

Zaczynamy?

Chcesz szybciej? ChciaCby[ za 5 minut wprowadzi� swoje pierwsze zlecenie? Skorzystaj z konfiguratora
þ

Krok
1/11:
Wprowad{
surowce,
póCprodukty
i
wyrobyþ

Jest te} [cie}ka alternatywna, szybka, minimalistyczna - zerknij do tego opisu þ.

http://www.qcadoo.com
https://dokumentacja.qcadoo.com/konfigurator
https://dokumentacja.qcadoo.com/krok-1-produkty-1
https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-z-wykorzystaniem-dashboardu


Krok 1 - Produkty
Z pustego, jak wiadomo, i Salomon nie naleje. Dlatego, by mie� z czego produkowa�, na pocz�tek wprowad{

komponenty wykorzystywane w Twojej firmie.

Lista
produktów

Wybierz <Produkty, a nast�pnie zakCadk� >Produkty= i kliknij  Dodaj
nowy. Tutaj wprowadzamy: surowce,

póCprodukty i wyroby gotowe, a tak}e odpady.

Przy ka}dym wpisywanym produkcie wypeCnij pola dotycz�ce >Norm kosztowych=. Dzi�ki temu w kolejnych krokach

b�dziesz miaC mo}liwo[� obliczenia dokCadnych kosztów produkcji.

Nie potrafisz teraz okre[li� kosztów? Nic nie szkodzi - gdy zaczniesz wprowadza� dokumenty, program

b�dzie mógC wyliczy� za Ciebie cen� [rednio wa}on� czy ostatni� cen� zakupu. Wystarczy w tym celu

uruchomi� funkcj� UzupeCnij
koszty
produktów z listy produktów

Poni}ej znajduje si� widok szczegóCów <Produkty=, gdzie dodajemy poszczególne informacje o naszym produkcie.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawowe-%20produkty.png


Lista
produktów

Chcesz szybciej wprowadzi� produkty? Bardzo prosz� - skorzystaj z funkcji importu produktów z pliku XLSX (Excel).

Pobierz szablon, uzupeCnij w nim dane, które maj� si� w qcadoo pojawi� i zaimportuj (wskazuj�c uprzednio zapisany

plik z dysku).

Je[li u}ywasz programu magazynowego lub ksi�gowego mo}esz skorzysta� z zawartych tam danych

poprzez integracj� obu systemów. Dzi�ki integracji programy te b�d� wymienia� si� danymi. System

magazynowy dostarczy qcadoo surowców do produkcji, a qcadoo odsyCaC b�dzie wytworzone póCprodukty i

wyroby gotowe do miejsca ich skCadowania. Nawet je[li nie wykorzystasz wszystkich surowców - zostan�

one zwrócone na magazyn.

Wi�cej o produktach poczytasz tutajþ

Gotowe? Czas na:

Krok
2/11:
Wprowadzenie
magazynówþ

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/2.png
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Krok 2 - Magazyny
Produkty zostaCy ju} zdefiniowane. W kolejnym kroku nale}y okre[li� magazyny, na których produkty b�d�

skCadowane. qcadoo MES umo}liwia prowadzenie dowolnej ilo[ci magazynów. Mog� by� one prowadzone albo w

naszym systemie, albo w zintegrowanym ERPie.

Magazyny b�d� uczestniczyCy w caCym procesie produkcyjnym - to na nie b�dziemy przyjmowa� zakupione od

dostawców materiaCy. To z nich b�dziemy wydawa� produkty do zu}ycia, czy przesuwa� w ramach rezerwacji na

magazyny dziaCowe. I to na nie w koEcu przyjmiemy wyprodukowane wyroby gotowe.

W menu Magazyn wybierz pozycj� Magazyny i kliknij  Dodaj
nowy.

Lista
magazynów

W uruchomionym oknie podaj numer i nazw� magazynu.

W zakCadce Metoda
rozchodu
i
atrybuty
dokumentu mo}esz wybra� wg jakiej metody chcesz wydawa� produkty

z magazynu (FIFO, LIFO, FEFO, LEFO), a tak}e jakie atrybuty dokumentów chcesz koniecznie wypeCnia� (program

wymusi wówczas na u}ytkownikach, by dane pole byCo zawsze wypeCnione).

Po zapisaniu  magazynu b�dziesz mógC:

wystawia� dokumenty magazynowe

kontrolowa� uksztaCtowane dokumentami stany magazynowe oraz analizowa� utworzone zasoby

okre[la� w technologii domy[lny przepCyw mi�dzy magazynami produktów uczestnicz�cych w procesie

produkcyjnym

Magazyny mog� zosta� równie} przypisane do dziaCu - po to by pomóc w okre[leniu sk�d dany dziaC ma czerpa�

zasoby oraz gdzie efekty produkcji maj� by� przyjmowane - ale o tym szczegóCowo w kolejnym kroku.

Zerknij w parametry magazynu (Parametry > Parametry magazynu) i wybierz kolumny, które chcesz mie�

widoczne przy wprowadzaniu pozycji dokumentu.

Po wi�cej informacji zapraszam tutajþ.

Krok
3/11:Wprowad{
struktur�
zakCadu þ
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Krok 3 - Struktura zakCadu
Twój zakCad produkcyjny zapewne ma wydzielone dziaCy produkcyjne, a wykorzystywane maszyny czy stanowiska

robocze s� zgrupowane w gniazda czy linie produkcyjne. PodziaC ten mo}esz wprowadzi� do programu tworz�c

zbudowan� w formie drzewa struktur� zakCaduþ.

W strukturze najwa}niejsze s� te elementy, na które b�dzie planowana produkcja. qcadoo pozwala na dwa

podstawowe kierunki planowania:

1. planowane
s�
caCe
zlecenia - wówczas
najwa}niejszym
elementem
jest
linia
produkcyjna. Zdefiniuj zakCady,

dziaCy i linie prodykcyjne. Je[li caCe zlecenie wykonywane jest na jednej maszynie - jako linie wprowad{ swoje

maszyny. W tym podej[ciu stacje robocze nie musz� by� uzupeCnione. Nie b�d� one brane pod uwag� przy

planowaniu. Mo}esz je zdefiniowa� tylko dla celów dziaCu utrzymania ruchu.

2. planowane
s�
konkretne
operacje
zlecenia - wówczas
najwa}niejszym
elementem
jest
stacja
robocza.

Zdefiniuj zakCady, dziaCy i stacje robocze. Linia produkcyjna musi by� jedna (trzeba przypisa� j� do ka}dego z

dziaCów i wszystkie stacje b�d� przypisane do tej linii) - qcadoo jej potrzebuje w zleceniu produkcyjnym. Ale to

nie linia b�dzie wykonywa� operacje. Poszczególne stacje robocze b�d� przypisywane do zadaE

operacyjnych i to one b�d� realizowa� produkcj�.

Elementy organizacji firmy znajdziesz w menu: Struktura
firmy.

ZakCad

Zacznij od zakCadu. Wybierz Struktura
firmy
>
ZakCady i kliknij przycisk  Dodaj
nowy.

Dodawanie
zakCadu

Koniecznie podaj numer i nazw� i to s� jedyne niezb�dne do wypeCnienia dane (i taka podpowied{: dane wymagane

w systemie oznaczone s� pogrubion�
czcionk�. Warto t� zasad� zapami�ta� - b�dzie pomocna w pracy w

programie).

DziaCy

Nast�pnie wprowad{ dziaCyþ. Wybierz Struktura
firmy
>
DziaCy i kliknij przycisk  Dodaj
nowy.

https://dokumentacja.qcadoo.com/struktura-firmy
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Dodawanie
dziaCu

Podaj numer i nazw� i wska} w jakim zakCadzie dziaC le}y.

Do dziaCów wrócimy jeszcze, aby odpowiednio przypisa� do nich linie i stacje robocze - ale o tym w dalszej cz�[ci

opisu struktury zakCadu.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie linii.

Linie produkcyjne

Pami�taj o informacjach z pocz�tku strony - linie produkcyjne maj� dla Ciebie znaczenie, tylko gdy chcesz planowa�

caCe zlecenia (czyli nie s� dla Ciebie istotne kroki, które trzeba wykona� - wa}ny jest dla Ciebie efekt w postaci

wyprodukowanego wyrobu). Je[li b�dziesz planowa� operacje na maszyny wprowad{ tutaj jedn� lini� i przejd{ od

razu do stacji roboczych.

Aby wprowadzi� lini� produkcyjn�þ wejd{ w struktura
firmy
>
linie
produkcyjne i kliknij przycisk  Dodaj
nowy.

Dodawanie
linii
produkcyjnych

Potraktuj lini� produkcyjn� jako ten obszar, na który chcesz planowa� zlecenia produkcyjne. Je[li zlecasz produkcj�

z dokCadno[ci� do dziaCu - wprowad{ jako linie te dziaCy wCa[nie (wówczas albo powtórz to samo w dziaCach i liniach,

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/krok3Dzial.png
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albo zdefiniuj jeden dziaC ogólny). Je[li chcesz planowa� z dokCadno[ci� do gniazda - wprowad{ jako lini� te

gniazda. Je[li caCe zlecenie planujesz na jedn� maszyn� - niech linia b�dzie maszyn�. Linia - to tylko nazwa w

systemie. To Ty decydujesz, co pod ni� b�dzie si� faktycznie kryCo. Zlecenie produkcyjne ma przypisanie do linii - i

na linie b�dziesz mógC je ukCada� na wykresie Gantta.

Linia produkcyjna wymaga podania numeru i nazwy. Dodatkowo mo}esz doda� dodatkowy opis, podpi��

dokumentacj� do danej linii, czy okre[li� miejsce w zakCadzie, które zajmuje dana linia (miejsca s� do zdefiniowania

w sCownikach). Wska} w zakCadce kalendarz na jakich zmianach b�dzie pracowa� dana linia. Ponadto mo}esz ju}

na tym etapie przypisa� j� do dziaCu i w zakCadce Stacje robocze podpi�� maszyny czy stanowiska znajduj�ce si� w

danej linii - jednak za chwil� poka}emy Ci jak caCe drzewo struktury zakCadu zbudowa� z poziomu dziaCu - zatem

mo}esz si� z tym jeszcze wstrzyma�.

Linia produkcyjna jest bardzo wa}nym elementem w programie - zlecenia produkcyjne wymagaj� podania na

jakiej linii b�d� wykonywane.

Wszelkie operacje w procesie produkcyjnym s� wykonywane na maszynach lub stanowiskach zgromadzonych na

danej linii produkcyjnej. Oprócz zdefiniowania konkretnych jednostkowych stacji roboczych, qcadoo MES umo}liwia

wprowadzenie typu
stacji
roboczych, dla pogrupowania wszystkich maszyn pakuj�cych czy wszystkich frezarek

wykorzystywanych w firmie. Dana stacja robocza musi mie� okre[lony swój typ, dlatego wprowad{ teraz typy stacji

roboczej.

Typy stacji roboczych

Uruchom: Struktura
firmy
>
Typy
stacji
roboczych. Kliknij przycisk  Dodaj
nowy.

Dodawanie
typów
stacji
roboczych

W uruchomionym oknie podaj nazw� i numer oraz ewentualny opis.

Ju} teraz jeste[ gotowy do zdefiniowania najbardziej elementarnych skCadowych struktury zakCadu - stacji

roboczych. W qcadoo MES stacjami roboczymi s� wszystkie maszyny i wszystkie stanowiska produkcyjne

zlokalizowane w zakCadzie, na których prowadzone s� operacje procesu produkcyjnego.

Stacje robocze

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/krok3TypyStacji.png


Stacje robocze

W menu Struktura
firmy wejd{ w Stacje
robocze i kliknij przycisk  Dodaj
nowy.

Dodawanie
stacji
roboczych

W oknie konieczne jest podanie unikalnego numeru , nazwy oraz typu
stacji
roboczej. Mo}esz równie} ju} teraz

okre[li� lini� produkcyjn�, na której stacja jest umiejscowiona. SzczegóCowy opis stacji roboczych znajdziejsz tutaj

þ.

ZdefiniowaCe[ wszystkie elementy - mo}esz je teraz powi�za� ze sob� w drzewiast� struktur� zakCadu. NajCatwiej

uczynisz to z poziomu dziaCu
produkcyjnego.

Linie
i
stacje
robocze
przypisane
do
dziaCu

W danym dziale w zakCadce Linie produkcyjne dodaj wszystkie linie , które w danym dziale si� znajduj�. Nast�pnie

do linii mo}esz doda� jej stacje
robocze (po klikni�ciu w dan� lini� produkcyjn� w tabeli z prawej cz�[ci okna

uaktywni si� przycisk dodawania).
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Magazyny
przypisane
do
dziaCu

Struktura firmy

W ten sposób stworzysz drzewiast� struktur� zakCadu tego typu:

Struktura
firmy

Zdefiniowane elementy struktury zakCadu b�dziesz mógC przypisa� do pojedynczych operacji technologii w zakCadce

Zasi�g w technologii. SzczegóCów dowiesz si� podczas zaznajamiania si� z krokiem 5. - technologieþ.

Dodatkowo do dziaCu mo}esz, w zakCadce Magazyny ,

okre[li�:

z jakiego magazynu b�d� pobierane surowce,

czy i na jaki magazyn b�d� rozchodowane

surowce przesuni�te na magazyn dziaCowy

(pobierania surowców), ale nie zu}yte w

produkcji,

czy produkcja w toku b�dzie rejestrowana na

magazynie czy b�dzie przechodziCa pCynnie w

ramach procesu produkcyjnego,

na jaki magazyn b�d� przyjmowane wytworzone wyroby.

Wprowadzone magazyny program traktuje jako warto[ci domy[lne. B�d� one si� podpowiada� podczas tworzenia

technologii w zakCadce PrzepCywy, ale b�d� mogCy zosta� przez Ciebie zmienione na dowolnie inne. Ale o tym
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dowiesz si� w kroku 5. - opisuj�cym zakCadanie technologiiþ.

Zdefiniowanie struktury zakCadu jest pomocne, ale nie jest konieczne. Je[li nie masz potrzeby

rozplanowywania zadaE ze wskazaniem na miejsce wykonywanych czynno[ci, to mo}esz w tym kroku

zdefiniowa� jedynie jedn� lini� produkcyjn�, na któr� zlecane b�d� wszystkie prace.

Mo}esz teraz przej[� do:

Krok
4/11:
Wprowad{
operacje
jakie
wykonywane
s�
na
Twojej
hali
produkcyjnej.þ
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Krok 4 - Operacje
Masz ju} zdefiniowane produkty i magazyny, na których b�d� one gromadzone, oraz struktur� Twojego zakCadu.

Teraz pora na okre[lenie czynno[ci wchodz�cych w skCad procesu produkcyjnego. W naszym systemie nazywamy

je operacjami.

Zdefiniuj operacje þ wykonywane na produkcji, np. piCowanie, malowanie itd. i przypisz im:

Dodawanie
operacji

1. normy
kosztowe - umo}liwiaj� wprowadzenie godzinowego i akordowego kosztu danej operacji;

2. normy
czasowe - uwzgl�dniaj� ile czasu trwa dana operacja (TPZ, TJ) oraz ile produktów wykonujemy w

danym cyklu.

Wpisanie tych danych nie jest wymagane, jednak podanie ich pozwoli na kalkulacj� kosztów, planowanie produkcji

w czasie oraz pomo}e obliczy� czas trwania (realizacji) danego zlecenia.

O sposobie definiowania norm kosztowych dowiesz si� wi�cej tutajþ. Je}eli jeste[ zainteresowany stworzeniem

norm czasowych dla operacji i potrzebujesz wi�cej informacji na ten temat, wejd{ tuþ.

Dla operacji mo}esz te} poda� produkt, b�d�cy jej efektem. Podpowiemy go przy budowaniu technologii.

W zakCadce Stacje
robocze mo}esz mo}esz przypisa� na jakim dziale, linii, a nawet stacji roboczej operacja mo}e

by� wykonywana.

Operacj� wykonywa� mo}e pracownik, pracownik przy wykorzystaniu maszyny, b�d{ sama maszyna. Do

ka}dej zdefiniowanej operacji mo}esz doC�czy� plik graficzny, np. ze schematem obsCugi maszyny. Plik

graficzny doC�czamy w polu ZaC�cznik

To ju} prawie póCmetek, a teraz jedna z najciekawszych czynno[ci:

Krok
5/11:
Zdefiniuj
technologi�þ

https://dokumentacja.qcadoo.com/operacje
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Krok 5 - Technologie
Masz ju} zdefiniowane produkty, maszyny i operacje, wi�c czas na kolejny krok! Mo}esz teraz utworzy� technologi�

produkcji - model mówi�cy o tym, jak operacja po operacji, z surowców i póCproduktów powstaje gotowy produkt.

DokCadniejsza instrukcja dotycz�ca wprowadzania technologii znajduje si� tutaj

þ

Aby utworzy� technologi� post�puj zgodnie z poni}szymi wskazówkami:

Formularz
technologii

1. Przy pomocy  wybierz produkt, dla którego chcesz stworzy� technologi�.

2. Po dodaniu produktu pola <Numer= i <Nazw�= s� uzupeCniane automatycznie na podstawie nazwy wybranego

produktu. Oczywi[cie mo}esz je zmieni� tak, aby odpowiadaCy Twoim wymaganiom i byCy dla Ciebie jak

najbardziej zrozumiaCe.

3. Je[li wprowadzana technologia b�dzie gCówn� i wiod�c�, po akceptacji b�dziesz mógC zaznaczy� opcj�

>Domy[lna=. Wi�cej ostanach technologii znajdziesz tutaj tutajþ.

4. Zapisz wprowadzone informacje, wybieraj�c  Zapisz.

5. Przejd{ do zakCadki >Drzewo=.

W qcadoo technologi� buduje si� w formie drzewa operacji - ukCadaj�c je od ostatniej (np. malowanie, lub

pakowanie) do pierwszej (np. piCowanie, ci�cie). Aby wprowadzi� model produkcji, wykonaj nast�puj�ce kroki:

1. Dodaj operacje wchodz�ce w skCad technologii. Dla ka}dej dodanej operacji mo}esz zmieni� szereg

parametrów, w tym normy czasowe i kosztowe, czy lista stacji roboczych, na których czynno[� mo}e by�

wykonana. Zmiany te b�d� uwgl�dnione tylko w tej technologii.

https://dokumentacja.qcadoo.com/technologie-szczegoly
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Drzewo
technologii

Wprowadzona przez Ciebie jednostka produktu wyj[ciowego musi by� taka sama jak jednostka

wprowadzona wcze[niej w normach czasowych.

2. Wybieraj�c  Nowy wprowad{ u}ywane w operacji surowce (czyli produkty wej[ciowe) oraz produkty

koEcowe (czyli produkty wyj[ciowe).

qcadoo wymaga, aby produkt wytworzony w danej operacji (wyj[ciowy), byC wykorzystany w kolejnej operacji

(wej[cie). Aby przyspieszy� prac�, wprowad{ póCprodukty tylko jako produkty wyj[ciowe z operacji i kliknij przycisk

Przenie[
produkty
do
kolejnych
operacji - qcadoo odpowiednio podepnie je jako wej[cia do kolejnych operacji.

Mo}e si� zdarzy�, }e na li[cie produktów nie b�dzie wszystkich materiaCów potrzebnych do uzupeCnienia

produktów wej[ciowych i wyj[ciowych. Mo}esz je dopisa� otwieraj�c qcadoo w osobnym oknie przegl�darki i

wchodz�c ponownie w zakCadk� >Produkty= (patrz Krok
1þ).

3. Kliknij przycisk  Zapisz aby zachowa� wprowadzone zmiany.

PRZYKAAD: z deski o wymiarach 6400 x 800 x 40 (produkt wej[ciowy) po operacji >PiCowanie= otrzymujemy wierzch

taboretu nieheblowany (produkt wyj[ciowy) w ilo[ci 1 szt, nast�pnie z 1 szt wierzchu taboretu nieheblowanego

(produkt wej[ciowy) po operacji >heblowanie= otrzymujemy 1 szt produktu wierzch taboretu (produkt wyj[ciowy) itd.

Najci�}sze zadanie masz ju} za sob�. Teraz pozostaCo jeszcze zdefiniowanie zasi�gu technologii oraz przepCywu

produktów w procesie produkcyjnym. Co to takiego?

Zasi�g to przypisanie operacji technologii do jednostek organizacyjnych wystepuj�cych w firmie (patrz: Krok
3
-

Struktura
zakCaduþ). Celem ustalenia zasi�gu jest okre[lenie, które jednostki s� odpowiedzialne za wykonanie

danej operacji technologii. Wszystkie operacje danej technologii mog� by� wykonywane przez jeden dziaC, a nawet

jedn� lini� produkcyjn�. Mo}e równie} by� tak, }e technologia b�dzie skCadaCa si� z operacji wykonywanych przez

ró}ne dziaCy i wiele ró}nych linii produkcyjnych.

Okre[lenie zasi�gu technologii nie jest konieczne. Ale dzi�ki okre[leniu jaka linia danymi czynno[ciami si� zajmuje,

podpowiemy j� przy tworzeniu zlecenia. Czyli b�dzie jeden krok mniej do wykonania podczas rozpisywania

produkcji. Je[li natomiast b�dziesz planowaC ka}d� czynno[� z osobna, lepiej b�dzie wskaza� mo}liwe stacje
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robocze. Dzi�ki temu b�dziesz mógC skorzysta� z planu na stacj� robocz� i pracownikaþ.

Aby zdefiniowa� zasi�g technologii:

Zasi�g
technologii

1. W zakCadce >Zasi�g= wybierz typ zasi�gu technologii w polu <Zasi�g=.

2. Je}eli w poprzednim kroku wybraCe[ opcj� <jeden dziaC=, uzupeCniC pola <DziaC= i <Linia produkcyjna=. Je}eli

wybraCe[ <wiele dziaCów=, pola te b�d� nieaktywne.

3. Przypisz stacje robocze do operacji, wybieraj�c operacj� i klikaj�c  Dodaj
istniej�cy.

Zasi�g dla operacji w technologii mo}esz równie} ustali� podczas edytowania konkretnych operacji w

drzewie.

Kolejny krok to uzupeCnienie zakCadki PrzepCywy. Musisz wskaza� z jakiego magazynu b�d� rozchodowane surowce

i na jaki magazyn b�dzie przyjmowany produkt finalny tego zlecenia. Mo}esz ponadto okre[li�, czy póCprodukty

b�d� skCadowane na magazynie oraz czy nie zu}yte w produkcji surowce maj� by� przesyCane na inny magazyn.

Je[li zasi�g = 1 dziaC, to uzupeCniasz magazyny u góry okna. I funkcj�: uzupeCnij
magazyny
w
produktach

przenosisz je do produktów z technologii. Je[li zasi�g = wiele dziaCów wywoCanie funkcji powoduje pobranie

magazynów zdefiniowanych dla dziaCów. Mo}esz domy[lne warto[ci zmienia� wchodz�c w szczegóCy produktu w

tabeli przepCywów.

Funkcja uzupeCnij
magazyny
w
produktach nie musi by� r�cznie wywoCywana. Mo}esz ustawi� tak

parametry, aby wywoCaCa si� w momencie sprawdzenia poprawno[ci technologii.

https://dokumentacja.qcadoo.com/plan-na-stacje-robocza-i-pracownika
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UzupeCnienie
magazynów
w
technologii

SkoEczyCe[ wprowadza� technologi�. Teraz, aby u}y� jej w zleceniu produkcyjnym, musisz j� jeszcze

zaakceptowa�.

Najpierw upewnij si�, }e dane zostaCy wprowadzone prawidCowo, korzystaj�c z funkcji  Sprawd{
poprawno[�.

Je}eli w którym[ miejscu popeCniCe[ bC�d, qcadoo poinformuje Ci� o tym, wy[wietlaj�c odpowiedni komunikat. Je}eli

za[ wszystkie dane wprowadzone s� poprawnie, nadaj gotowej technologii status >Zaakceptowana=, wybieraj�c

przycisk  Akceptuj.

Nadanie technologii statusu >Zaakceptowana= uniemo}liwia wprowadzanie w niej

zmian.

Warto wiedzie�, }e caCy proces produkcyjny danego wyrobu nie musi by� opisany jedn� technologi�.

Mo}emy j� podzieli� na tzw. technologie na komponenty. Opcja przydatna, gdy produkujesz kilka

elementów, a pó{niej np. montujesz w caCo[�. I ka}dy z tych elementów produkuje inna linia. A nawet - ka}dy

z tych elementów jest zlecany w innym czasie. Wi�cej o technologiach na komponent (i samych

technologiach) przeczytasz w Technologie þ

Technologia zaakceptowana? Teraz sprawd{ ile kosztuje Ci� produkcja tego towaru.

Krok
6/11:
Kalkulacja
kosztówþ
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Krok 6 - Kalkulacja kosztów
Teraz mo}esz ju} sprawdzi� ile kosztuje wyprodukowanie Twojego wyrobu w tej technologii.

Zaznacz technologi� w li[cie i kliknij przycisk  Utwórz
kalkulacj�

W zakCadce GCówna okre[l ilo[� wyrobu, dla jakiej chcesz przeprowadzi� estymat�. Zapisz

Formularz
kalkulacji
kosztów

i przejd{ do zakCadki Dane dla kosztów w celu ustalenia parametrów do wyceny. Podaj m.in. która cena ma by�

pobierana do ustalenia kosztów materiaCu, a tak}e sk�d pobiera� dane do wyznaczenia kosztów robocizny. Mo}esz

tak}e doliczy� narzuty na materiaCy i na koszty operacji oraz inne, dodatkowe koszty.

Po wprowadzeniu danych wybierz  Zapisz i  Generuj
kalkulacj�. Jej wynik poka}e si� w karcie Wyniki

kalkulacji. Mo}esz równie} pobra� raport kalkulacji w formie pliku XLSX 

Dane z kalkulacji mog� posCu}y� do stworzenia oferty handlowej dotycz�cej wyprodukowania danego wyrobu.

Definiowanie
kosztów

Ponadto - wyliczony koszt nominalny wyrobu (a tak}e jego komponentów) mo}e by� z tego poziomu zapisany w

produkcie. W tym celu u}yj funkcji  Zapisz
koszt
nominalny
wyrobu lub 
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Zapisz
koszt
nominalny
komponentów. Je[li przyjmujesz wyroby na magazyn wg ceny ewidencyjnej - ta opcja na

pewno uCatwi Ci prac�.

Bardziej szczegóCowo kalkulacja kosztów opisana jest tutajþ.

Pora na:

Krok
7/11:
ZaCó}
swoje
pierwsze
zlecenie
produkcyjneþ

https://dokumentacja.qcadoo.com/koszty-zlecenia
https://dokumentacja.qcadoo.com/krok-6-zlecenia-produkcyjne


Krok 7 - Zlecenia produkcyjne
Maj�c podstawy produkcji: surowce, lini� produkcyjn� i zdefiniowan� technologi� - mo}esz przyj�� i obsCu}y�

zlecenie produkcyjne.

W tym celu wybierz z gCównego menu <Planowanie=, nast�pnie <Zlecenia produkcyjne= z podmenu, i przycisk 

Dodaj
nowy.

Wybierz produkt, którego dotyczy Twoje zamówienie (<Produkt=), nast�pnie nadaj nazw� Twojemu zleceniu

(<Nazwa=) i podaj ilo[� planowanych do wyprodukowania sztuk wyrobu. Nast�pnie kliknij przycisk  Zapisz , by

zachowa� dane.

Formularz
zlecenia
produkcyjnego

Mo}esz utworzy� zlecenie produkcyjne tylko dla tego produktu, który posiada zdefiniowan�

technologi�.

ZleceE produkcyjnych nie musisz wprowadza� zawsze r�cznie. Jak przyspieszy� i zautomatyzowa� prac�?

Dowiesz si� tutajþ.

Dla wprowadzonego zlecenia produkcyjnego mo}esz wyznaczy� czas realizacji. Mo}esz skorzysta� z kilku

niezale}nych opcji, które daje qcadoo: kalkulacja czasochConno[ci, produkcja na zmian� czy najbardziej zCo}ony

algorytm: plan na stacj� robocz� i pracownika.

1. kalkulacja
czasochConno[ci

Nie musisz r�cznie oblicza� czasu realizacji zlecenia. Zrobi to za Ciebie qcadoo. W tym celu kliknij przycisk

>CzasochConno[�= (kliknij zielon� strzaCk�, która jest widoczna po prawej stronie, by rozwin�� dalsz� cz�[� menu 
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 ). Wprowad{ dat� <Planowanego rozpocz�cia= zlecenia, <Planowan� ilo[�= i wybierz przycisk  Zapisz , a

nast�pnie przycisk  Generuj. W polu <Data zakoEczenia=, w wierszu <Obliczona= pojawi si� wyliczony czas

zakoEczenia zlecenia.

Nast�pnie wybierz >Kopiuj obliczon� dat� do plan. daty zakoEczenia= i ponownie  Zapisz, by zachowa�

wprowadzone zlecenie. System oblicza czasochConno[� bior�c pod uwag�:

parametry i wydajno[� linii produkcyjnej (w tym przykCadzie nie mamy zdefiniowanych warto[ci dla tego

punktu)

czasy wykonania operacji

ilo[ci sztuk do wykonania

godziny pracy Twojego zakCadu (mo}esz to definiowa� w >Danych podstawowych= i zakCadce >Zmiany=).

2. produkcja
na
zmian�

Je[li produkujesz seryjnie i jeste[ w stanie okresli� norm� wydajno[ciow� dla technologii (okre[laj�c� ile produktu

wytworzysz na minut�), to mo}esz wyznaczy� czasy realizacji poprzez rozCo}enie zleconej ilo[ci na zmiany.

Oczywi[cie nie musisz r�cznie liczy� - mo}esz skorzysta� z pomocy qcadoo. Wejd{ w szczegóCach zlecenia do

<Produkcja
na
zmian�= i wywoCaj funkcj� Zaplanuj
produkcj�
na
zmiany. Wi�cej o tym jak dziaCa produkcja na

zmian� oraz jak skonfigurowa� qcadoo, by móc z niej skorzysta�, przeczytasz tutajþ.

3. plan
na
stacj�
robocz�
i
pracownika - opcja ta zakCada, }e chcesz planowa� ka}d� z wykonywanych

czynno[ci. Plan wyci�ga operacje z technologii, przypisuje je do stacji roboczych i pracowników, tworzy

zadania operacyjne i wyznacza ramy czasowe zlecenia produkcyjnego. Funkcjonalno[� opisana jest

szczegóCowo w tej dokumentacjiþ.

Teraz wiadomo ile dokCadnie potrwa realizacja zlecenia oraz którego dnia zostanie sfinalizowana.

Je[li chcesz planowa� ka}d� operacj� zlecenia produkcyjnego musisz zadba� o to, by pojawiCy si� zadania

operacyjne. Ta dokumentacja þ Ci� poprowadzi.

Zanim rozpoczniesz zlecenie produkcyjne, konieczne jest zadbanie o dost�pno[� niezb�dnych do produkcji

surowców. Pomocne oka}� si� dost�pne w qcadoo MES zestawienia zapotrzebowania materiaCowego.

Krok
8/11:
Wydruk
zapotrzebowania
materiaCowegoþ
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Krok 8 - Zapotrzebowanie materiaCowe
Do okre[lenia faktycznej daty startu zlecenia potrzebujesz jeszcze wiedzie�, jakie surowce s� niezb�dne do jego

realizacji. qcadoo MES daje kilka mo}liwo[ci uzyskania informacji o potrzebnych surowcach:

zapotrzebowanie materiaCowe,

dost�pno[� surowców zlecenia,

pokrycie zapotrzebowania.

Formularz
zapotrzebowania
materiaCowego

Zaczniemy od zapoznania si� z >Zapotrzebowaniem
materiaCowym=. Mo}esz je sporz�dzi� nawet wówczas, gdy

zlecenie nie jest jeszcze zaakceptowane.

Wybierz Zaopatrzenie
>Zapotrzebowanie
materiaCowe i  Dodaj
nowy. Nadaj zapotrzebowaniu nazw�,

nast�pnie  Zapisz by zachowa�. Aktywuje si� wtedy pole >Lista zleceE=. Dodaj zlecenie, dla którego chcesz

wygenerowa� <Zapotrzebowanie materiaCowe=. Nast�pnie wybierz  Generuj , by utworzy� dokument. Masz do

dyspozycji dwa rodzaje dokumentów: PDF  i XLS  (arkusz kalkulacyjny). Zapotrzebowanie materiaCowe

mo}esz równie} utworzy� z poziomu listy zleceE produkcyjnych - zaznacz interesuj�ce Ci� zlecenia i wywoCaj

generowanie klikaj�c przycisk  .

Pokrycie zapotrzebowania jest funkcjonalno[ci� bardziej rozbudowan�. Oprócz ustalenia listy niezb�dnych

materiaCów dowiesz si� z niego jakie masz aktualne stany magazynowe produktów, czy produkt jest zamówiony u

dostawcy i kiedy jest planowany termin dostarczenia, a tak}e, czy komponent zostaC zlecony na produkcj� i kiedy

jest planowany termin jego wpCyni�cia na magazyn (data zakoEczenia zlecenia).

Pokrycie zapotrzebowania wywoCywane jest z dwóch miejsc - z menu Zaopatrzenie (sk�d mo}na zbiorczo

sporz�dzi� raport dla wszystkich lub wybranych zleceE przygotowanych do realizacji), a tak}e z poziomu

pojedynczego zlecenia.

W zleceniu produkcyjnym pokrycie zapotrzebowania mogCo schowa� si� pod zielon�

strzaCk�
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Formularz
pokrycia
zapotrzebowania

WypeCnij daty dla których potrzeby materiaCowe maj� by� badane (z zakresu tych dat pobrane zostan� zlecenia

produkcyjne), okre[l magazyny, na których ma by� sprawdzany stan magazynowy, ustaw parametry wg uznania i

kliknij przycisk  Generuj. Tu wskazówka - dane niezb�dne do pokrycia mo}esz ustawi� sobie na staCe w

parametrach, wówczas ka}dorazowo b�d� si� podpowiada�.

W zakCadce Pokrycie
zapotrzebowania pojawi si� lista produktów, które b�d� b�d� zu}ywane w procesie

produkcyjnym analizowanych zleceE. Dla ka}dego produktu mo}esz ustali�:

stan magazynowy (wraz z okre[leniem czy masz pokrycie czy mo}e jednak braki magazynowe),

sum� zaplanowanych dostaw,

sum� zaplanowanej produkcji,

histori� - po wej[ciu w produkt widoczne s� informacj� o tym kiedy planowana jest dostawa produktu, a tak}e

kiedy zaplanowano rozpocz�cie zleceE produkcyjnych korzystaj�cych z tego produktu. Dzi�ki temu wiesz

dokCadnie czy realizacja zlecenia w uzgodnionym terminie jest realna, czy mo}e z braku stanów - zagro}ona a

mo}e nawet niemo}liwa.

Je[li Twój wyrób gotowy skCada si� z komponentów, czyli póCproduktów z osobn� technologi�, to z poziomu

zlecenia na wyrób mo}esz zleci� produkcj� ka}dego z komponentów. Aby to uczyni� wejd{ w pokrycie

zapotrzebowania (kliknij zielon� strzaCk�, która jest widoczna po prawej stronie, by rozwin�� dalsz� cz�[� menu

 ) i kliknij przycisk  Generuj. W zakCadce pokrycie zapotrzebowania mo}esz zobaczy� czy dane komponenty

s� ju} na magazynie czy wymagaj� wytworzenia. Je[li stan nie jest wystarczaj�cy to po klikni�ciu przycisku 

Generuj
zlecenia zostan� utworzone zlecenia produkcyjne na wszystkie komponenty. Mo}esz teraz

rozdysponowa� prace na dziaCy produkcyjne poprzez wydanie kart pracy - szczegóCy znajdziesz w kroku 9. - karty

pracyþ.

Je[li oka}e si�, }e nie wszystkie surowce potrzebne do produkcji, znajduj� si� na magazynie, mo}esz z tego

poziomu wystawi� zamówienie do dostawcy. O szczegóCach poczytasz tutajþ.

Skoro ju} upewniCe[ si�, }e masz niezb�dne zasoby do wykonania konkretnego zlecenia - wró� do >ZleceE

produkcyjnych= (Planowanie Zlecenia produkcyjne), wybierz swoje zlecenie i nadaj mu status <Rozpocz�te=

wybieraj�c przycisk  Rozpocznij.

Mo}esz nast�pnie delegowa� zadanie na hal� produkcyjn� nast�puj�co:

Krok
9/11:
Karty
pracyþ
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Krok 9 - Karty pracy
Do rozpocz�cia prac potrzebujesz jeszcze rozdysponowa� zadania na hal� produkcyjn�. W jaki sposób? Jak to

zwykle bywa w qcadoo - na kilka sposobów. Opiszemy je poni}ej - a Ty wybierz ten, który dla Twojej Firmy b�dzie

najkorzystejszy.

Karty pracy

Karty pracy wskazuj� wszystkie operacje, które maj� by� wykonane w celu realizacji konkretnego zlecenia.

Wybierz >Planowanie= i >Karty pracy=. Post�puj dalej analogicznie jak w wypadku generowania zapotrzebowania

materiaCowego. Nadaj nazw� kartom pracy dla tego zlecenia. Wybierz  Zapisz. Aktywuje si� pole >Lista zleceE=.

Klikaj�c >Dodaj istniej�cy=, wybierz z listy zlecenie produkcyjne, dla którego chcesz stworzy� karty pracy. Kolejno

wybierz wedCug jakiego podziaCu chcesz mie� wyszczególnione operacje: produktu koEcowego, typu stacji roboczej,

dziaCu, b�d{ bez podziaCu. Nast�pnie wybierz  Generuj. Teraz karty pracy s� ju} gotowe do wydruku (przycisk 

 ).

Je[li ustawisz PodziaC operacji wzgl�dem = dziaCu, to b�dziesz miaC do dyspozycji dodatkowy szablon wydruku 3>

PDF do dziaCu. Wypróbuj oba i sprawd{, który bardziej Ci odpowiada.

Formularz
karty
pracy

Karty pracy mo}esz równie} utworzy� bezpo[rednio z listy zleceE - zaznacz zlecenia, które Ci� interesuj� i kliknij 

Dodaj karty pracy. Dalej post�puj wg instrukcji podanej powy}ej.

Wi�cej o kartach pracy i ich parametryzacji przeczytasz tutajþ.

Terminal produkcyjny

Uwa}asz, }e karty pracy generuj� za du}o papieru? I masz mo}liwo[� dostarczenia komputerów / tabletów na dziaCy

produkcyjne? Przeka} informacje o tym co jest do zrobienia przy pomocy terminala produkcyjnego. W terminalu

produkcyjnym widoczne s� zlecenia rozpocz�te zaplanowane na dzi[ (a tak naprawd� na dat� rozpocz�cia zmiany

ustawion� w terminalu). Lista mo}e by� dodatkowo przefiltrowana do dziaCu (a dziaC mo}e si� uzupeCni� na

podstawie przypisania do pracownika). Pracownik widzi co ma do zrobienia, wybiera zlecenie, zaznajamia si� z

opisem. I produkuje.
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O szczegóCach poczyta� mo}na tutajþ.

Lista zleceE produkcyjnych do wykonania

By� mo}e produkcja w Twojej firmie jest powtarzalna i doskonale wiadomo z jakich surowców produkowa� i jakie

czynno[ci trzeba wykona�. I by� mo}e pracownikom wystarczy informacja co produkowa�, w jakiej ilo[ci i na jakiej

linii. Je[li tak - przygotuj dla nich (w PDF lub Excel) list� zleceE. W tym celu ustaw w li[cie planowanych zleceE

kolumny, które chcesz na raporcie zobaczy� i wykonaj eksport do PDF/XLS. Wydrukuj i rozdaj pracownikom.

Dodatkowo - kolumna Kategoria na wydruku PDF mo}e by� oznaczana kolorem, ustawionym w parametrach

(Parametry > Parametry planowania > przycisk Zlecenia > zakCadka Kategorie zleceE). Mo}e to by� przydatne, gdy

chcesz, by pilne zlecenia rzucaCy si� pracownikowi w oczy.

Pracownicy ju} wiedz� co maj� robi� - czas produkowa�. I raportowa� w qcadoo efekty.

Krok
10/11:
Rejestracja
produkcjiþ

https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal
https://dokumentacja.qcadoo.com/krok-10-rejestracja-produkcji


Krok 10 - Rejestracja produkcji
UtworzyCe[ ju} zlecenie produkcyjne i ropocz�Ce[ je. Teraz mo}esz zacz�� produkcj� i rejestracj� jej post�pów.

Podczas definiowania zlecenia w zakCadce <Rejestracja produkcji= okre[liCe[ sposób, w jaki chcesz rejestrowa�

produkcj� na poczet tego zlecenia. W naszym systemie istniej� trzy takie sposoby:

podstawowyþ - rejestracja produkcji jest wykonywana z poziomu zlecenia produkcyjnego, rejestrujemy w niej

zu}yt� ilo[� surowców, wyprodukowan� i zu}yt� ilo[� póCproduktów oraz wyprodukowan� ilo[� produktu

finalnego,

zbiorczy þ - zu}ycie i produkcj� rejestrujemy dla caCego zlecenia, zbiorczo, bez podziaCu na poszczególne

operacje. Oprócz podania ilo[ci zu}ytych i wyprodukowanych produktów, mo}emy równie} zarejestrowa�

czas pracy pracowników oraz maszyn,

dla ka}dej operacjiþ - ró}ni si� od zbiorczego tym, }e ilo[ci zu}yte i wyprodukowane podajemy dla ka}dej

operacji technologii osobno.

Podstawowa rejestracja produkcji

Je}eli wybraCe[ podstawowy typ rejestracji produkcji to, aby poda� ilo[ci zu}ytych i wyprodukowanych materiaCów

oraz wyprodukowan� ilo[� produktu finalnego, nale}y wybra� w zleceniu produkcyjnym opcj� Ilo[ci

wyprodukowane/zu}yte

Podstawowa
rejestracja
produkcji

Jest to podej[cie bardzo minimalistyczne. Z brakiem efektów w postaci dokumentów magazynowych. Tak

rejestrowana produkcja nie pozwoli te} na rozliczenie, czy analizy.

Rejestracja produkcji zbiorcza i <dla ka}dej operacji=

Je}eli w zleceniu wybierzemy jeden z tych sposobów rejestracji produkcji, to mo}emy równie} okre[li�, co dokCadnie

chcemy zarejestrowa�. Czy jeste[my zainteresowani rejestracj�:

produktów wej[ciowych,

produktów wyj[ciowych,

czasu pracy? Dodatkowo dla rejestracji <dla ka}dej operacji= mo}emy zdecydowa�, czy chcemy rejestrowa�

tak}e prac� akordow�.

https://dokumentacja.qcadoo.com/podstawowe-rejestrowanie-produkcji
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Parametryzacja
rekordów
rejestracji
dla
danego
zlecenia

W zleceniu mo}emy równie} okre[li� czy:

ma istnie� tylko jeden meldunek dla ka}dej operacji (je}eli typ rejestracji jest <dla ka}dej operacji=) b�d{ dla

caCego zlecenia (gdy mamy zbiorczy typ rejestracji produkcji),

zlecenie mo}na zamkn�� tylko wtedy, gdy istnieje ostatni meldunek czyli rekord rejestracji,

automatycznie zamkn�� zlecenie, gdy zostanie zarejestrowany ostatni meldunek.

Produkcj� rejestrujemy w Rejestracja
»
Rejestracja
produkcji. Mo}emy równie} u}y� terminala
rejestracji

produkcji - ale i w tym wypadku potwierdzenie rejestracji utworzy zapis w rejestracji produkcji.

Wi�cej o rejestracji produkcji przeczytasz tutajþ, a o terminalu - tutajþ

Wiesz ju}, jak zarejestrowa� produkcj�. Nasze krótkie wprowadzenie Ci� w prac� z naszym system powoli dobiega

koEca. Na zakoEczenie dowiedz si� jeszcze o rozliczaniu produkcji.

Krok
11/11:
Rozliczenie
produkcjiþ

https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal
https://dokumentacja.qcadoo.com/krok-11---rozliczenie-produkcji


Krok 11 - Rozliczenie produkcji
UdaCo Ci si� zarejestrowa� produkcj�. Teraz mo}esz przeanalizowa� poniesione koszty. qcadoo MES wyliczy je dla

Ciebie i przedstawi w prosty i przejrzysty sposób. W jednym miejscu uzyskasz informacje na temat:

planowanej i zu}ytej ilo[ci materiaCów,

planowanej i wyprodukowanej ilo[ci póCproduktów oraz produktu finalnego,

czasu pracy maszyn,

czasu pracy pracowników,

kosztów zu}ytych materiaCów,

kosztów robocizny.

Wybierz z menu opcj� Analizy
»
Rozliczenie
produkcji i dodaj nowe rozliczenie.

Generowanie
rozliczenia
produkcji

Podaj ewentualn� nazw� i opis rozliczenia w zakCadce GCówna. W zakCadce: zlecenia wska}, które z nich chcesz

rozliczy�. Zanim wygenerujesz zestawienie sprawd{ zakCadk� Dane dla kosztów i ustaw kryteria rozliczenia. Kliknij 

 Generuj.

Efekty rozliczenia mo}esz przeanalizowa� w Excelu.

Rozliczenie
produkcji

W kilku arkuszach, takich jak:

ilo[ci wyprodukowane

koszty materiaCów

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/krok11Rozliczenie.png
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czas pracowników

akord

przestoje

koszty robocizny

rozliczenie dla zleceE

rozliczenie z uwzgl�dnieniem komponentów

rozliczenie do wyrobu

dowiesz si� wszystkiego o swojej produkcji: od ustalenia co zostaCo wyprodukowane, jakie s� odchylenia od planu,

jakie ponie[li[cie koszty, kto uczestniczyC w procesie, a} po wyliczenie TKW, ceny ewidencyjnej czy nawet cen�

sprzeda}y.

SzczegóCy odno[nie rozliczenia produkcji znajduj� si� w tym rozdziale þ dokumentacji.

qcadoo MES posiada dodatkowo szereg analiz, które pozwol� na wyci�gniecie wniosków z produkcji. Zajrzyj do

menu > analizy.

qcadoo MES posiada dodatkowo szereg analiz, które pozwol� na wyci�gniecie wniosków z produkcji. Zajrzyj

do menu > analizy.

Gratulacje!
Jeste[
gotowy,
by
zacz��
pracowa�
w
qcadoo.

To
dopiero
pocz�tek.
qcadoo
daje
Ci
znacznie
wi�cej
mo}liwo[ci! Sprawd{ opisy pozostaCych funkcjonalno[ci.

https://dokumentacja.qcadoo.com/rozliczenie-produkcji


Porady i triki
W tym miejscu podpowiadamy, w jaki sposób szybciej i skuteczniej korzysta� z funkcji qcadoo MES.

Dzi�ki opisanym tutaj poradom, poznasz dodatkowe mo}liwo[ci programu, dzi�ki czemu Twoja praca z nim stanie

si� jeszcze Catwiejsza!



AutouzupeCnianie
AutouzupeCnianie w qcadoo jest niezwykle przydatn� funkcj�, dzi�ki której pewne warto[ci pól wypeCniane s�

automatycznie. Takie dziaCanie sprawia, }e z programem mo}na pracowa� du}o szybciej. W qcadoo najcz�[ciej

automatycznie uzupeCniane s� numery lub nazwy.

PrzykCadowo: kiedy zakCadamy technologi� i wybieramy produkt, jakiego ma ona dotyczy�, automatycznie

wypeCniane s� pola <Numer= i <Nazwa=. Mo}na je oczywi[cie zmieni� wedCug wCasnych potrzeb.



Inteligentny filtr
Inteligentny filtr w qcadoo pozwala na szybkie i wygodne wyszukiwanie interesuj�cych nas pozycji. Dzi�ki tej funkcji

nie musimy wertowa� stron z poszczególnymi nazwami, wystarczy wpisa� interesuj�ce nas wyra}enie w pole filtru i

zostanie ono odnalezione.

Filtrowa� mo}emy nie tylko nazwy i numery, lecz tak}e daty. Ten rodzaj filtrowania umo}liwia nam wyszukiwanie dat

na dwa sposoby:

1. Wyszukiwanie konkretnej daty, nawet z dokCadno[ci� do godziny. Po}�dany format daty to: RRRR-MM-DD

gg:mm:ss. Aby filtr zadziaCaC, wymagane jest tylko wpisanie roku. Mo}na wi�c pomin�� np. miesi�c, dzieE i

czas. PrzykCadowo: mo}emy u}y� filtru wpisuj�c tylko rok >2013=, albo dzieE: >2013-01= itd.

2. Wyszukiwanie daty wcze[niejszej (<) lub pó{niejszej (>) od interesuj�cego nas terminu.PrzykCadowo: na li[cie

zleceE chcemy wyszuka� te, które zostaCy rozpocz�te po 1 maja 2013 r. Wystarczy wtedy wpisa� w oknie

filtru: >>2013-05-01= i otrzymamy wówczas interesuj�c� nas list� zleceE.

Do filtrowania warto[ci mo}na równie} wykorzysta� nast�puj�ce znaczniki:

1. =%= - znacznik ten wyszuka wszystkie pozycje, które maj� wprowadzone jakikolwiek ci�g znaków w danej

kolumnie. Mo}na go C�czy� z tektstem np. wyszukuj�c nazw� produktu, mo}emy go wprowadzi� w [rodek

tekstu.

2. <_= - podCoga dziaCa w podobny sposób jak <%=, z tak� ró}nic�, }e zast�puje on pojedynczy znak.

3. Isnull - wyraz ten wyszuka pozycje, które w danej kolumnie nie maj� wpisanej warto[ci.

4. <[nazwa_produktu]= - Domy[lnie filtr wyszukuje wszystko co w danej warto[ci znajdzie, je[li poszukiwany jest

tylko dany wyraz, musimy umie[ci� ci�g znaków w <[]=.



Aatwe uzupeCnianie danych
Program qcadoo daje mo}liwo[� Catwego i szybkiego uzupeCnienia brakuj�cych nam danych. Je}eli przykCadowo

tworzymy now� technologi� i na li[cie brakuje nam jakiego[ produktu, mo}emy go bardzo szybko doda�. Wystarczy

otworzy� zakCadk� <Produkty= w nowej karcie i uzupeCni� list� produktów o te brakuj�ce (Jak doda� nowy produkt?

þ). Takie rozwi�zanie sprawia, }e mo}emy pracowa� du}o szybciej, poniewa} mo}emy wykonywa� pewne

czynno[ci równolegle w osobnych kartach przegl�darki, bez konieczno[ci wracania si� do potrzebnych nam funkcji

programu.

https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty


Dezaktywacja
Dezaktywacja w qcadoo to sposób na ukrycie danego rekordu. Zostaje on w bazie, zawsze mo}esz do niego wróci�

i go aktywowa�, ale nie za[mieca Ci widoku.

Dezaktywacja dost�pna jest niemal z ka}dej listy w qcadoo. Je[li dany rekord (np. produkt) chcesz ukry�, zaznacz to

w tabeli i kliknij  . Znikn�C z listy? I bardzo dobrze - o to wCa[nie chodziCo.

Nad tabel� znajdziesz przyciski, które zmieniaj� ustawienia widoczno[ci rekordów w li[cie:

 -> przy takim ustawieniu w tabeli widoczne s� tylko rekordy aktywne

 -> przy takim ustawieniu w tabeli widoczne s� tylko rekordy nieaktywne

 -> przy takim ustawieniu w tabeli widoczne s� zarówno aktywne jak i nieaktywne rekordy

Je[li chcesz ponownie aktywowa� rekord, zaznacz go w tabeli i kliknij przycisk 



Eksport danych do PDF lub Excel
Zdajemy sobie spraw�, }e czasami b�dziesz musiaC dostarczy� dane z qcadoo szefowi, albo ksi�gowej, albo nawet

klientowi. Cz�sto nie maj� oni dost�p do qcadoo. Najlepsz� opcj� jest wówczas wygenerowanie raportu. Niemal

ka}da lista w qcadoo ma podpi�te opcje eksportu danych do PDF lub CSV. Dzi�ki temu dane widoczne w tabeli

(odpowiednio przez Ciebie przefiltrowane) szybko znajd� si� w PDF-ie lub w Excelu.

Eksport danych

Eksport danych zostanie omówiony na li[cie produktów.

Aby przerzuci� list� produktów do PDFa lub CSV wystarczy wej[� w Podstawowe > Produkt i klikn�� przycisk 

 Zapisz
jako
PDF lub Zapisz
jako
CSV. I tyle - powinien pobra� si� plik, z wyeksportowanymi danymi.

Lista
produktów
w
PDF

Je[li nie zaznaczysz wierszy w tabeli, to zostan� wyeksportowane wszystkie rekordy speCniaj�ce kryteria

filtrowania. Mo}esz te} zaznaczy� wybrane rekordy - wtedy tylko one pojawi� si� w pliku.

Wyeksportowa� mo}esz wszystkie kolumny dost�pne w tabeli, albo tylko kolumny widoczne. Decyduj� o tym

parametry Eksport
do
PDF
tylko
widocznych
na
ekranie
kolumn i Eksport
do
CSV
tylko
widocznych
na
ekranie

kolumn w Parametry > Parametry ogólne > zakCadka Raport þ.

Plik CSV warto otworzy� w Excelu. Aby poprawnie si� wy[wietliC przejd{ krok po kroku poni}sz� instrukcj�.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweProduktyPDF.png
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Otwarcie pliku CSV w Excelu

Pobrany plik otwieramy w Excelu - pocz�tkowo b�dzie wygl�daC tak:

Zaznacz caC� pierwsz� kolumn� (klikaj�c w nagCówek kolumny A) i Dane
>
Tekst
jako
kolumny:

Otworzy si� kreator tekstu na kolumny. Ustaw najpierw: Rozdzielany:

kliknij Dalej. W nast�pnym oknie wprowad{ nast�puj�ce ograniczniki:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/eksportDanychCSV1.png
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I znowu kliknij Dalej. W ostatnim kroku ustaw:

i kliknij ZakoEcz.

Je[li chcemy ustawi� format tekstowy w kolumnie (np. po to, by numer produkt 00123 nie miaC uci�tych

pocz�tkowych zer), to zaznacz kolumn� w tabeli Podgl�d
wybranych
danych i wybierz Format danych kolumny =

tekst.

Dane w Excelu wygl�daj� teraz nast�puj�co:
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Import danych z pliku Excel
W wielu listach w qcadoo znajdziesz funkcj� importu danych z Excel. Funkcja pozwala na szybkie utworzenie

danych w qcadoo, na podstawie przygotowanego arkusza .xlsx. ObsCuga funkcji w ka}dym miejscu jest taka sama

(lub niemal taka sama). Zasady zostan� opisane poni}ej.

Jakie dane mo}esz zaimportowa�? S� to mi�dzy innymi:

produkty þ

pozycje przychodowego dokumentu magazynowego þ

warto[ci atrybutów zasobów i produktówþ

produkty wej[ciowe technologii þ

stacje roboczeþ

pracownikówþ

operacje þ

zamówienia sprzeda}yþ

zlecenia produkcyjneþ

Aby zaimportowa� dane wejd{ do danej listy (np. Podstawowe > Produkty) i kliknij przycisk Importuj z XLSX (np. 

 ):

Okno
importu
danych

Najpierw pobierz szablon, klikaj�c w przycisk  , wypeCnij go danymi i zapisz na dysku (tak by Catwo

byCo Ci plik znale{�).

Teraz wró� do okna importu danych i wczytaj plik 3> kliknij przycisk:

Wczytaj
plik

i w uruchomionym oknie kliknij Wybierz
plik:

https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty.html#jak-zaimportowa%C4%87-produkty-z-excela
https://dokumentacja.qcadoo.com/dokumenty.html#funkcje-do-wywo%C5%82ania-w-dokumencie-magazynowym
https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty.html#import-warto%C5%9Bci-atrybut%C3%B3w-produktu
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https://dokumentacja.qcadoo.com/stacje-robocze.html#jak-zaimportowa%25C4%2587-stacje-robocze-z-arkusza-excel
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Wybierz
plik

odnajd{ plik na dysku, wska} go i kliknij Wczytaj albo Wybierz (obie opcje zadziaCaj� tak samo). Ostatni krok to

klikni�cie przycisku  . O powodzeniu operacji poinformujemy zielonym komunikatem. Brawo! UdaCo si�

zaimportowa� dane.

Je[li natomiast komunikat jest czerwony, to oznacza, }e co[ jest nie tak. WkradCy si� jakie[ bC�dy. Zerknij w okno z

logami (przycisk  ):

Logi

Co
mo}e
by�
nie
tak?

niepoprawne kolumny w arkuszu,

nie mo}na znale{� odpowiedniego rekordu w bazie w qcadoo (np. w arkuszu podaCe[ produkt, którego w

qcadoo nie ma),

w komórce zamiast liczby znajduje si� formuCa, która t� liczb� ma wylicza�,

nie wypeCniono w arkuszu wymaganych kolumn,

nie s� speCnione standardowe walidacje w qcadoo (np. unikalno[� rekordu),

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/oknoImportuWybierzPlik.png
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nie jest zastosowany poprawny format danych w kolumnach (np. koluman typu data).

Popraw dane i zaimportuj ponownie.



PrzykCadowe procesy
Jeste[ ciekaw w jaki sposób qcadoo mo}e zrealizowa� typowe dla Ciebie i Twojej firmy procesy? Przygotowali[my

opis kilku przykCadowych procesów - b�dziesz mógC dzi�ki temu spojrze� caCo[ciowo na mo}liwo[ci systemu. Wiem

jak bardzo uci�}liwe mo}e by� skakanie po dokumentacji i próba ustalenia co z czym jest powi�zane.

Zapoznaj si� z nast�puj�cymi przykCadami dziaCania:

realizacja zamówienia klientaþ 3> czyli jak wygl�da praca w qcadoo w podstawowej [cie}ce od momentu

wpCyni�cia zamówienia sprzeda}y a} po zaraportowanie wykonania

zamowienie surowców þ 3> czyli ustalenie jakich produktów brakuje pod rozpisane zlecenia, zamówienie ich

u dostawców a} po przyj�cie dostawy na magazyn

zu}ycie materiaCów pod zlecenie produkcyjneþ 3> czyli w jaki sposób przeprowadzi� proces zarz�dzania

materiaCami niezb�dnymi do produkcji

wyprodukowanie dodatkowego produktuþ 3> czyli jak zarejestrowa� w qcadoo fakt wytworzenia wi�kszej

ilo[ci ni} zlecono

model pracy bez bie}�cej kontroli zu}ycia surowcówþ 3> czyli jak pracowa� w qcadoo, gdy nie zale}y Ci na

raportowaniu zu}ycia materiaCów

zarz�dzanie zleceniami produkcyjnymi z wykorzystaniem dashboarduþ 3> czyli jak wygl�da szybkie zlecanie

produkcji i jej raportowanie z poziomu dashboardu

zlecanie produkcji na podstawie planu sprzeda}yþ 3> czyli jak tworzy� grupy zleceE na podstawie przyj�tych

planów sprzeda}y

wykorzystanie procesów technologicznych do analizy pracy pracownikówþ 3> czyli jak zarz�dza� prac�

pracowników poprzez procesy technologiczne
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Realizacja zamówienia klienta
Po lekturze tej strony b�dziesz wiedzie� jak wygl�da praca w qcadoo od momentu zCo}enia zamówienia przez

klienta, przez rozpisanie produkcji, przekazanie zadaE pracownikom, po zaraportowanie wykonanych wyrobów.

Opis dotyczy podstawowej [cie}ki. Pami�taj, }e mo}liwo[ci qcadoo s� zdecydowanie wi�ksze.

Zaczynamy?

Klient Modna Helena skCada zamówienie - chce, aby Twoja firma wyprodukowaCa dla niego 10 sukienek waniliowych

i 20 sukienek w kolorze butelkowej zieleni. Potrzebuje tych produktów do koEca czerwca 2019. Ale oczywi[cie - im

szybciej otrzyma tym lepiej. S� to typowe produkty dla Twojej firmy - masz ju} stworzone dla nich technologie þ.

Wprowad{ zamówienie
sprzeda}yþ - czyli odpowiednik zamówienia sprzeda}y. B�dziesz dzi�ki temu wiedziaC

kiedy wpCyn�Co zamówienie, kto zamówiC, jaki jest termin ostateczny i co najwa}niejsze - co zostaCo zamówione.

Wprowadzanie
nagCówkowych
danych
zamówienia
sprzeda}y

Wprowadzanie
produktów
zamówienia
sprzeda}y

OK - zamówienie jest. Teraz trzeba przekaza� zlecenia na produkcj�. Przyjmujemy w qcadoo zaCo}enie, }e w jednym
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zleceniu produkcyjnym wytwarzamy jeden wyrób. Modna Helena zamówiCa dwa produkty - zatem utworzone musz�

by� dwa zlecenia produkcyjne. Aby byCo szybciej skorzystaj z funkcji Utwórz wiele zleceE produkcyjnych þ.

Zaznaczy wszystkie zamówione produkty i kliknij przycisk  Utwórz
wiele
zleceE
produkcyjncyh.

W efekcie utworzymy dla Ciebie dwa zlecenia produkcyjne. Dane zostan� przeniesione z zamówienia sprzeda}y. Do

tego namierzymy dane domy[lne (jak linia produkcyjna - z technologii lub parametrów) i te} je wprowadzimy.

Zlecenia produkcyjneþ, które powstaCy b�d� podpi�te pod zamówienie sprzeda}y - mo}esz je w ka}dej chwili

podejrze� i ustali� co si� z nimi aktualnie dzieje.

Powi�zane
z
zamówieniem
sprzeda}y
zlecenia
produkcyjne

Samo zlecenie produkcyjne wygl�da tak:

Utworzone
zlecenie
produkcyjne

Czyli ju}
wiadomo,
}e
b�dziecie
produkowa� - co, w jakiej technologii, dla kogo i w jakiej ilo[ci. Nie wiesz jeszcze

natomiast kiedy zlecenie b�dzie realizowane. Na szcz�[cie tworz�c technologi� okre[liCe[ normy czasowe, zatem
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wiadomo ile powinny zaj�� operacje do wykonania:

Normy
czasowe
operacji
technologii

Funkcja czasochConno[ci pozwoli na przeliczenie czasu trwania zlecenia. Najszybciej b�dzie wywoCa� j� na wykresie

Ganttaþ przesuwaj�c zlecenie z bufora na lini� - od razu wska}esz dzi�ki temu moment rozpocz�cia zlecenia, a my

wyliczymy czas trwania i ustalimy dat� zakoEczenia.

Umiejscowienie
zlecenia
w
czasie
na
wykresie
Gantta

Dzi�ki uCo}eniu kafelków zleceE w kalendarzu wyznaczyCe[ daty
realizacji:
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Daty
rozpocz�cia
i
zakoEczenia
zleceE

Wygl�da na to, }e zlecenia s� ju} kompletne. Pora zmieni� status na zaakceptowany - b�dzie to znak dla Ciebie i

pracowników, }e dane s� ju} dopi�te na ostatni guzik. I }e niemal na pewno odb�dzie si� produkcja.

Upewnij si� czy
posiadasz
niezb�dne
do
produkcji
surowce. W zleceniu wejd{ w Dost�pno[� surowców:

Analiza
dost�pno[ci
surowców
do
zlecenia

Dost�pno[� peCna - czyli masz z czego produkowa�. Zatem - do dzieCa. Rozpocznij zlecenia i zaczynaj produkcj�.

Sk�d pracownicy maj� wiedzie� co jest do wykonania? NajCatwiej (i bez kr�}�cych po dziaCach papierach) z

terminala þ. Pracownik po zalogowaniu zobaczy w li[cie zleceE co jest zaplanowane do realizacji na dany dzieE i

dan� zmian�. Po wybraniu zlecenia b�dzie mógC wprowadzi� jak� ilo[� wyprodukowaC.
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Analiza
dost�pno[ci
surowców
do
zlecenia

Na tej podstawie mo}emy wyliczy� jakie surowce powinien do produkcji u}y�. Je[li produkcja wymagaCa zu}ycia

innej ilo[ci produktów ni} ta okre[lona w normach - pracownik mo}e je w terminalu zmieni�.

Rejestracja
produkcji
przy
u}yciu
terminala

Efektem potwierdzenia b�dzie utworzenie rekordu
rejestracjiþ - wiesz ju} kto wyprodukowaC, w jakiej ilo[ci, kiedy,

na rzecz jakiego zlecenia i kontrahenta. Wiesz te} jakie produkty zostaCy zu}yte i w jakich ilo[ciach.

Lista
utworzonych
meldunków
z
produkcji
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Produkty
uczestnicz�ce
w
produkcji

Zaakceptuj rekordy rejestracji, aby wywoCa� skutki magazynowe. Co si� wydarzyCo?

powstaCy
dokumenty
magazynoweþ PW i RW

Dokumenty
utworzone
przy
akceptacji
rekordu
rejestracji

w
zleceniu
produkcyjnym
zostaCa
zapisana
ilo[�
wyprodukowana,
wyliczona
ilo[�
pozostaCa
do

produkcji
oraz
ustalony
procent
wykonania
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nformacja
o
ilo[ci
wykonanej
w
li[cie
zleceE

w
zamówieniu
sprzeda}y
ustalona
zostaCa
ilo[�
wykonana
i
wyliczona
ilo[�,
któr�
jeszcze
trzeba

wyprodukowa�

nformacja
o
ilo[ci
wykonanej
w
zamówieniu
sprzeda}y

Informacja
o
ilo[ci
wykonanej
w
w
widoku
pozycji
zamówienia
sprzeda}y
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Gotowe! Sukienka waniliowa dla Modnej Heleny wyprodukowana. WysyCasz czy czekasz a} skoEcz� si� prace na

rzecz caCego zamówienia? Ta decyzja nale}y do Ciebie - w niej ju} Ci nie pomo}emy.



Zamówienie surowców
Jednym z podstawowych kwestii, które warto pilnowa� podczas produkcji, jest dost�pno[� surowców. Wa}ne aby

odpowiednio wcze[niej zamówi� produkty brakuj�ce, by nie dopu[ci� do opó{nienia czy przestojów w pracy.

Je[li jeste[ ciekawy jak ustali� co trzeba zamówi� i przeprowadzi� caCy proces dostawy - przeczytaj opisany poni}ej

przykCad.

W qcadoo zawsze podstaw� do analizy dost�pnych do produkcji wyrobów s� przede wszystkim:

otwarte zlecenia produkcyjneþ

Lista
otwartych
zleceE
produkcyjnych

aktualny stan magazynowy þ

Aktualny
stan
magazynowy

Planista wprowadziC zlecenia produkcyjne, które b�dziecie w najbli}szym czasie realizowa�. Osoba odpowiedzialna

za magazyn lub za zaopatrzenie, dzi�ki funkcji pokrycia zapotrzebowaniaþ jest w stanie ustali� jakie
produkty
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musz�
znale}�
si�
na
magazynie
i
w
jakim
momencie,
aby
móc
uruchomi�
produkcj�.

Ustawienia
pokrycia
zapotrzebowania

W pokryciu zapotrzebowania wprowad{ zakres czasowy, z jakiego chcesz pobra� zlecenia (bo przecie} zamawianie

surowców w maju pod zlecenie w grudniu nie jest najlepszym pomysCem) oraz na jakich magazynach maj� by�

zbadane stany magazynowe. Po wywoCaniu funkcji generowania, poka}emy wszystkie produkty wej[ciowe

uczestnicz�ce w zleceniach z danego okresu i poka}emy przy ka}dym czy
b�dzie
dost�pny,
czy
te}
nie.

Produkty
niezb�dne
do
produkcji

Pami�taj, }e mo}esz dla ka}dego produktu przeprowadzi� analiz� szczegóCow� - np. po to by ustali� w jakim

momencie produktu zabraknie. W tym celu wystarczy wej[� w podlinkowany w tabeli produkt.
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SzczegóCy
dotycz�ce
pokrycia
zapotrzebowania
danego
produktu

Kolumna stan mówi, }e jersey waniliowy skoEczy si� 10 czerwca 2019 r., na etapie realizacji zlecenia 000002.

Jak wida� - pokrycie zapotrzebowania podpowie Ci te} od jakiego dostawcy þ zamawiasz produkty. To co? Chyba

trzeba
zCo}y�
zamówienie. Polecam skorzysta� z funkcji tworzenia dostaw do produktów z pokryciaþ - zaznacz

produkty, które chcesz zamówi� i kliknij przycisk Utwórz dostaw�:

Tworzenie
dostawy
z
poziomu
pokrycia
zapotrzebowania

I w ten sposób w bardzo szybki sposób utworzyCe[
dostaw�þ, czyli zamówienie zakupu:
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Utworzona
dostawa

Na li[cie zamówionych produktów widoczne s� wszystkie te, które zaznaczyCe[ w pokryciu zapotrzebowania. Ilo[�

zostaCa uzupeCniona na podstawie ilo[ci brakuj�cej. Oczywi[cie mo}esz caCo[� zmodyfikowa�.

Zamówione
produkty
w
utworzonej
dostawie

UzupeCnij dostaw� - podaj na jaki magazyn produkty b�d� przyjmowane i jaki jest spodziewany termin realizacji.

Mo}esz wskaza� ceny, czy dodatkowe opisy. Je[li uzyskasz ksztaC ostateczny - przygotuj j� lub potwierd{ (czym si�

ró}ni? Je[li jeste[ umówiony z dostawc�, }e ka}dorazowo potwierdza on realizacj�, ustaw status przygotowane, a

potwierdzone dopiero po jego uzyskaniu od kontrahenta. Je[li dostawca realizuje ka}de otrzymane zamówienie -

mo}esz od razu ustawi� status potwierdzone), wygeneruj PDF:
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Wydruk
w
PDF
zamówienia
do
dostawcy

i wy[lij
do
dostawcy.

Teraz pozostaje Ci czeka�. Gdy nadejdzie dzieE dostawy zapewne sprawadzisz z list� zamówionych produktów czy

wszystko si� zgadza. I przyjmiesz
produkty
na
magazyn. Ale oczywi[cie nie r�cznie - za du}o czasu by Ci to

zaj�Co. Wykorzystaj mechanizmy odbioru, wbudowane do dostawy. Kliknij skopiuj proudkty zamówione do

odebranych z ilo[ci� i cen�. Tabela dostarczonych produktów si� uzupeCni:

Produkty
odebrane
z
dostawy
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Je[li wszystko przyszCo zgodnie z zamówieniem - wystarczy, }e teraz dostaw� odbierzesz. Je[li co[ si� nie zgadza -

popraw w odebranym produkcie ilo[� czy cen�. Mo}esz te} wskaza� czy jakie[ produkty byCy wadliwe. I dopiero

teraz odebra�.

Odbiór dostawy od razu utworzy zaakceptowany dokument PZþ.

Dokument
PZ
przyjmuj�cy
produkty
na
stan

I stan
magazynowy
zostanie
odpowiednio
zwi�kszony. Je[li teraz wykonasz ponownie pokrycie zapotrzebowania

zobaczysz, }e przyj�ta dostawa zostaCa uwzgl�dniona - mo}emy zacz�� produkowa�: stan tkanin jest ju}

wystarczaj�cy.

Pokrycie
zapotrzebowania
po
odbiorze
dostawy

Ju} wiesz jak zadba� o dost�pno[� surowców do produkcji, prawda?
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Zu}ycie materiaCów pod zlecenie produkcyjne
MateriaCy zu}ywane w trakcie produkcji s� cz�sto sporym narzutem kosztowym caCego procesu. Cz�sto zarz�dzanie

materiaCami stanowi nie lada wyzwanie - nie wiadomo jakie surowce b�d� potrzebne, na kiedy, gdzie nale}y je

wyda�, kto i ile zu}yC i ile w sumie nas to kosztowaCo. Sporo tematów do opanowania. Na szcz�[cie qcadoo MES

wesprze Ci� w ka}dym elemencie.

Opisany proces zakCada, }e magazyn surowców i magazyny produkcyjne s� odseparowane. Zanim pracownik

produkcyjny rozpocznie prace - magazynier przesuwa odpowiednie surowce na dziaC. PosCu}� do tego wydania

wewn�trzne - w parametrach ustawione s� takie warto[ci:

Parametry
wydaE
wewn�trznych

Zacznijmy zatem przykCad od ustalenia jakie zlecenia produkcyjne b�dziesz wykonywa�. Lista otwartych zleceEþ

jest nast�puj�ca:

Lista
otwartych
produkcyjnych

Do tych zleceE potrzebne b�d� nast�puj�ce surowceþ:
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Lista
potrzebnych
do
produkcji
surowców

Wida�, }e masz wystarczaj�c� ilo[� produktów, aby zacz�� realizacj� zleceE. Sk�d magazynier ma wiedzie� jakie

produkty
i
na
kiedy ma przygotowa�?

Wygenerujemy dla Ciebie wydanie wewn�trzne na tyle dni przed rozpocz�ciem zlecenia, ile ustawisz w parametrach

þ. Najwygodniejsz� list� do pracy magazyniera jest widok produktów do wydania wewn�trznego þ.

Produkty
do
wydania
wewn�trznego

U}yj filtrowania po magazynie i dacie - a dowiesz si� co, gdzie i w jakiej ilo[ci masz dzi[ przesun��.

Je[li w profilu u}ytkownika przypiszesz sobie magazyn, to w li[cie od razu b�d� widoczne planowane

przesuni�cia z Twojego magazynu

Mo}esz posortowa�
/
przefiltrowa�
po
produkcie - dzi�ki temu przygotujesz od razu caCy materiaC pod wszystkie

dzi[ rozpoczynane zlecenia. Mo}esz posortowa�
/
przefiltrowa�
po
miejscu
skCadowania - dzi�ki temu

zminimalizujesz bezcelowe spacery po magazynie. Mo}esz posortowa�
/
przefiltrowa�
po
magazynie

docelowym - dzi�ki temu od razu mo}esz przyszykowa� wózek na dany magazyn i jecha� z nim tylko raz. Mo}esz

posortowa�
/
przefiltrowa�
po
dacie
(i
godzinie)
rozpocz�cia
zlecenia i wydawa� w kolejno[ci w jakiej zadania

b�d� realizowane. Jak wida� - mo}liwo[ci wiele. Mo}esz dostowowa� dziaCanie do swoich potrzeb.

Jak ju} wiesz co chcesz wydawa� i chcesz zarejestrowa� wydanie, zaznacz produkty w tabeli i kliknij 
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 Kopiuj
produkty
do
wydania i ewentualnie popraw dane (np. ilo[� - bo przecie} nawet jak

pod zlecenie potrzebne jest 10 ml farby, to i tak wydasz caC� puszk�) i wydaj (u}ywaj�c przycisku  Wydaj). W

efekcie powstan� dokumenty þ MM lub para WZ - PZ (w zale}no[ci od tego co ustawisz w parametrach):

Utworzony
dokument
MM

Pozycje
utworzonego
dokumentu
MM

a stany
magazynowe
zostaCy
odpowiednio
uksztaCtowane. Magazyn dziaCowy zasilony - produkcja ma z czego

wytwarza� wyroby.

Aby zaewidencjonowa� co
faktycznie
zostaCo
zu}yte, trzeba wprowadzi� meldunek - albo wprost z listy rekordów

rejestracjiþ albo korzystaj�c z terminala þ.
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Zaraportowanie
zu}ytego
materiaCu
do
zlecenia

Mo}esz r�cznie podawa� ilo[� zu}yt� dla ka}dego zaplanowanego do zlecenia produktu. Ale mo}esz te} zaznacz

parametr þ Zu}ycie surowców na podstawie norm, a ilo[� b�dzie wyliczona po wprowadzeniu ilo[ci

wyprodukowanej (do wyliczeE wykorzystamy dane wprowadzone w technologii). Mo}esz te} u}y� przycisku

kopiowania ilo[ci planowanej do podanych - przydatne przy zaCo}eniu, }e caC� zlecon� ilo[� produkujesz od razu,

bez dzielenia na etapy.

W kolejnym kroku konieczne jest zaakceptowanie rekordu rejestracji - co si� stanie? Do podanych zu}ytych ilo[ci

utworzymy
dokument
(lub
dokumenty)
RW. Od razu zaakceptowane, aktualizuj�ce stan magazynowy.

Dokument RW zawiera informacje o:

zu}ytych produktach,§

ilo[ci zu}ytych produktów,

magazynie, z którego nast�piC rozchód,

dobranych, na podstawie metody wyceny okre[lonej w magazynie, zasobach,

atrybutach zasobu, takich jak: cena, data wa}no[ci, data produkcji, nr partii, miejsce skCadowania, nr palety

itp.

zleceniu, na rzecz którego realizowane byCy prace.

Pozycje
utworzonego
dokumentu
RW

Efekty zu}ycia materiaCów mo}esz prze[ledzi� te} z poziomu samego zlecenia produkcyjnego. Wchodz�c w 

Ilo[ci
wyprodukowane/
zu}yte ustalisz co na danym etapie zostaCo ju} zu}yte i wyprodukowane.

Ogólny
post�p
produkcji

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji
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Przechodz�c krok dalej, w:  SzczegóCowe
zapotrzebowanie
i
post�p b�dziesz mógC przeanalizowa� zu}ycie z

dokCadno[ci� do operacji (a tak}e zmieni� planowane zu}ycie, np. wprowadzaj�c zamienniki - ale o tym wi�cej

przeczytasz tutajþ).

SzczegóCowe
zapotrzebowanie
i
post�p

O zu}ytych ilo[ciach surowców pod dane zlecenie wiesz ju} niemal wszystko. Do peCnego obrazu brakuje Ci jeszcze

cen pobranych zasobów. Owszem - analizuj�c dokumenty takie informacje mo}na wyci�gn��. Jednak dane te

mo}esz wyci�gn�� te} z poziomu zlecenia produkcyjnego. Wejd{ w:  Cenyþ

Ceny
materiaCów
zu}ywanyh
w
zleceniu

Jakie informacje mo}esz tutaj uzyska�? Przede wszystkim ró}ne uj�cia cen - ustalisz zapisane w produktach þ

https://dokumentacja.qcadoo.com/zmiana-stanu-zapotrzebowania
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ceny ostatniego zakupy czy [rednio wa}one, a tak}e faktyczne ceny zasobów zu}ytych na rzecz danego zlecenia

(kolumna: cena dla zlecenia). Wchodz�c w szczegóCy produktu w tabeli zobaczysz tak}e wystawione dokumenty RW

(zarówno w qcadoo jak i w systemie zewn�trznym).

ZostaCa do omówienia wisienka na torcie - rozliczenie produkcji. W raporcie kosztom materiaCów zostaC po[wi�cony

osobny arkusz
Koszty
materiaCów:

Koszty
materiaCów
w
rozliczeniu
produkcji

Dowiesz si� tutaj jakie produkty miaCy by� zu}yte i w jakich ilo[ciach, wraz z porównaniem faktycznego zu}ycia

zarejestrowanego po produkcji. Ustalisz i porównasz koszt planowany z kosztem rzeczywistym. Wyliczone zostan�

te} odchylenia ilo[ciowe i warto[ciowe.

Poniesiony koszt zu}ycia materiaCów b�dzie wykorzystany w rozliczeniu caCkowitych kosztów zlecenia, w arkuszach:

rozliczenie do zleceE,

rozliczenie z uwzgl�dnieniem komponentów,

rozliczenie do wyrobu.

file://rozliczenie-produkcji
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Wyprodukowanie dodatkowego produktu
Czy zdarza Ci si�, }e podczas produkcji, niejako przy okazji, powstaj� produkty pierwotnie nie zaplanowane? Warto

byCoby przyj�� go przy okazji raportowania produkcji na magazyn. Przeczytaj poni}szy opis a dowiesz si� jak to

uczyni�.

Rozpocznij od standardowego rejestrowania produkcjiþ - wybierz zlecenie, operacj� i ewentualnie uzupeCnij dane o

datach produkcji, pracowniku, dziale czy stacji.

Dodanie
rejestracji
produkcji
do
zlecenia

W zakCadce Produkty we./wyj. widoczne s� wszystkie produkty, które zaplanowano wyprodukowa�. Póki co - nie

widzisz tu tego, który wyprodukowaCe[ dodatkowo. Aby go doda� musisz przej[� do szczegóCowego

zapotrzebowania. Kliknij ten przycisk:

Przej[cie
do
szczegóCowego
zapotrzebowania

Uruchomi si� szczegóCowe zapotrzebowanie þ. Dodaj nowy produkt klikaj�c:

https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
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Dodanie
nowego
produktu
do
szczegóCowego
zapotrzebowania

uzupeCnij operacj�, produkt, który wyprodukowaCe[, ilo[�, któr� chcesz wytworzy� w tym zleceniu i podaj:

rola = wyprodukowany

typ = odpad

Dodanie
nowego
produktu
do
szczegóCowego
zapotrzebowania
-
okno

a w zakCadce PrzepCyw w polu Magazyn przyjmowania wyrobów podaj na jaki magazyn ma by� utworzony PW z tym

produktem:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/procesyWyprodukowanieDodatkowegoProduktuSzczegoloweLista.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/procesyWyprodukowanieDodatkowegoProduktuSzczegoloweDodaj.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/procesyWyprodukowanieDodatkowegoProduktuSzczegoloweMagazyn.png


Dodanie
nowego
produktu
do
szczegóCowego
zapotrzebowania
-
magazyny

Zapisz i kliknij Powrót aby wróci� do rejestracji produkcji:

Powi�kszona
lista
produktów
o
nowo
dodany

Twój dodatkowy produkt pojawi si� na li[cie produktów wyj[ciowych. Teraz mo}esz go traktowa� jak standardowy

wytworzony produkt - uzupeCnij ilo[� wytworzon�. Zarejestruj te} dodatkowe informacje, które chcesz w meldunku

umie[ci�. I zaakceptuj rejestracj�. W efekcie utworzy si� dokument magazynowy PW przyjmuj�cy nowy produkt na

magazyn:

Dokument
PW
przyjmuj�cy
nowy
produkt
na
magazyn

I stan magazyny zostanie odpowiednio zwi�kszony.
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Model pracy bez bie}�cej kontroli zu}ycia
surowców
ZaCó}my, }e gCównym Twoim celem jest pCynna realizacja produkcji. Masz maC� firm�, produkujesz niewielk� ilo[�

staCych wyrobów, pracownicy ci�gle si� komunikuj�, wiadomo kiedy mo}na wykonywa� kolejne czynno[ci.

Pracownik powienien wiedzie� jakie produkty trzeba wykona� na jego dziale. Jakie s� planowane terminy. I jak�

ilo[� trzeba wyprodukowa�. Zale}y Ci na tym, by praca ka}dej linii produkcyjnej planowana byCa osobno - czyli aby

ka}da linia miaCa swoje odr�bne zlecenie i aby na wykresie Gantta ka}dy etap prac miaC swój odr�bny kafelek.

Zale}y Ci te} na tym aby pracownicy raportowali efekty pracy oraz to jakie surowce zu}yli, ale nie zale}y Ci na tym,

aby robili to bezpo[rednio po wykonaniu zadania. Je[li jest im wygodniej aby zanotowa� co[ na kartce i wprowadzi�

jutro czy w pi�tek - niech tak b�dzie. By� mo}e umówisz si� z pracownikami, by do koEca tygodnia zawsze

zaewidencjonowane byCy meldunki z produkcji. A by� mo}e - zawsze na koniec dnia. Decyzja nale}y do Ciebie.

Poni}szy opis przedstawi jak mo}e wygl�da� proces w qcadoo w opisanym wy}ej modelu pracy.

Produkujemy Cawk� z mi�kkim siedziskiem. Niezale}nie powstaj� nogi (najpierw surowe, pó{niej s� lakierowane) i

siedzisko. Elementy te spotykaj� si� na monta}u. I ju} gotowy mebel jest pakowany. Kompletna struktura wyrobu

wygl�da nast�puj�co:

Technologia

Jak wida� - proces zostaC podzielony na technologie na komponenty. Etapy produkowane przez ka}d� z linii s�

obj�te osobnymi technologiami (w zasi�gu ka}dej z technologii uzupeCniona jest linia produkcyjna - dzi�ki temu przy

tworzeniu zleceE z automatu si� uzupeCni). Operacje nie s� rozdrobnione - je[li jest potrzeba w opisie technologii

mo}na zawrze� informacje o tym jakie czynno[ci trzeba wykona� (je[li chcesz, aby opis technologii przeniósC si� do

zlecenia zaznacz parametr UzupeCniaj
opis
zlecenia
na
podstawie
opisu
technologii w zakCadce GCówna þ

parametrów zlecenia). Pracownik ma zrealizowa� caCo[� prac i z caCo[ci si� rozliczy�. W technologiach zostaCa

przyj�ta rejestracja zbiorcza. Je[li jeszcze nie wiesz jak definiuje si� technologie z podziaCem na komponenty zajrzyj

tutajþ

Warto wspomnie� te} o tym jak zostaCa zdefiniowana struktura firmyþ - zlecenia w firmie s� planowane z

dokCadno[ci� do dziaCu. Ale poniewa} w zleceniach produkcyjnych w qcadoo najwa}niejsza jest linia produkcyjna i

wykres Gantta opiera si� o linie produkcyjne, dziaCy zostaCy opisane jako linie produkcyjne (jeden zakCad, jeden dziaC,

linie nast�puj�ce: obróbka drewna, lakiernia, tapicernia, monta}, pakowalnia). Stacje robocze nie zostaCy

wprowadzone - bo nie s� one potrzebne przy realizacji produkcji. Nie jest wa}ne na jakiej maszynie czy stanowisku

praca zostaCa wykonana. Nie jest te} wa}ne, który pracownik zajmie si� produkcj�. Wa}ne jest jaki dziaC ma zadanie

zrealizowa� - reszta zostanie dograna na bie}�co.
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Rozpisanie produkcji rozpoczyna si� od dodania zlecenia produkcyjnego. Dodajmy je r�cznie z poziomu planowanie

> planowanie zleceE. Ale mo}esz równie dobrze rozpocz�� od zamówieE sprzeda}y þ i wykorzysta� automatyczne

tworzenie wielu zleceE produkcyjnych.

Zlecenie produkcyjne dodajemy na wyrób gotowy (w przykCadzie - Cawa z mi�kkim siedziskiem) - wg instrukcji

opisanej tutajþ. Wa}ne jest, aby poda� dat� rozpocz�cia zlecenia - pó{niejsz� ni} dat� aktualn�.

Utworzenie
zlecenia
na
wyrób
gotowy

Na razie wiemy, }e linia pakowania ma spakowa� gotowy produkt. Brakuje nam jeszcze zleceE na obróbk� drewna,

lakierni�, tapicerni� i monta}. Trzeba zatem wywoCa� funkcj� generowania zleceE na komponenty. W tym celu nale}y

klikn�� przycisk Pokrycia zapotrzebowania:

Przycisk
pokrycia
zapotrzebowania

wygenerowa� pokrycie:
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Generowanie
pokrycia
zapotrzebowania

i wygenerowa� zlecenia na komponenty.

Generowanie
zleceE
na
komponenty
z
pokrycia
zapotrzebowania

Je[li w zleceniu gCównym data rozpocz�cia nie byCaby podana lub byCaby wcze[niejsza od daty aktualnej - zlecenia

na kompomenty nie wygenerowaCyby si�, poniewa} nie mogliby[my ustali� czy w danym momencie komponenty

byCyby dost�pne na magazynie, czy zachodziCaby konieczno[� ich wyprodukowania.

W efekcie lista zleceE o numerze 000117 wydCu}yCa si� do nast�puj�cej:

Zlecenia
potrzebne
do
wyprodukowania
wyrobu
gotowego
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Ka}da linia, zgodnie z technologi�, ma osobne zlecenie produkcyjne. Ka}de ze zleceE na komponenty ma dat�

rozpocz�cia tak� jak w zleceniu gCównym. I }adne ze zleceE nie ma daty zakoEczenia. Trzeba poukCada� zlecenia wg

kolejno[ci realizacji.

Je[li w zleceniu gCównym podasz obie daty - to b�d� one razem przekazane do generowanych zleceE na

komponenty

Mogliby[my do tego celu u}y� kalkulacji czasochConno[ciþ wywoCanej ze zlecenia gCównego - ale mo}e nie mamy

zdefiniowanych norm czasowych w technologii, bo by� mo}e nie s� nam one potrzebne. U}yjemy zatem wykresu

Ganttaþ.

Planowanie
na
wykresie
Gantta

Zlecenia produkcyjne bez daty rozpocz�cia, daty zakoEczenia lub linii prodykcyjnej trafiaj� do bufora. Zadaniem

planisty jest przesuni�cie ich do obszaru kalendarza. I tak jest w naszym przypadku - r�cznie wrzucamy zlecenia na

odpowiedni� lini�, r�cznie ustawiaj�c ich kolejno[� i czas trwania. Po zapisaniu aktualizuj� si� daty w zleceniach

produkcyjnych. Aby móc rozpocz�� produkowa� nale}y zmieni� ich statusy na: zaakceptowane i rozpocz�te. W tym

celu najlepiej w li[cie planowanych zleceE przefiltrowa� po numerze 000117, zaznaczy� wszystkie i klikn�� najpierw

akceptuj a pó{niej rozpocznij.

Nie musisz u}ywa� wykresu Gantta - mo}esz ustawi� daty takie jak chcesz w szczegóCach

zlecenia

Gotowe - etap planowania zostaC ukoEczony. Przechodzimy do produkcji i rejestracji jej efektów. Je[li chcesz -

wydrukuj karty pracyþ dla pracowników. Ale nie musisz tego robi� - pracownicy mog� korzysta� z terminala þ.

Aby si� zalogowa� - trzeba u}y� numeru pracownika.
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Je[li wprowadzaj�c pracownika do qcadoo, przypiszesz do niego dziaC - zostanie on wczytany po

zalogowaniu pracownika do terminala. I do niego zostan� ograniczone zlecenia w oknie wyboru

Pracownik pozna list� zadaE do wykonania klikaj�c Wybierz
zlecenie

Wybór
zlecenia
w
terminalu
rejestracji
produkcji

W uruchomionym oknie sprawdzamy co zostaCo zaplanowane do realizacji. Jako, }e pracownik wie, co ju} czeka na

dalsz� obróbk� (bo: albo kolega ze stanowiska obok go poinformowaC, albo zostaCy mu na stanowisko przywiezione

póCprodukty, albo po prostu pracownicy pracuj� rami� w rami� i po przetworzeniu ka}dej sztuki przekazuj� sobie do

dalszych prac), Catwo znale{� mu wCa[ciwe zlecenie. Po wybraniu odpowiedniego wiersza mo}e:

pozna� szczegóCy zlecenia

zaraportowa� efekty swoich prac
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Terminal
rejestracji
produkcji

W przyj�tym modelu pracownik rejestruje ilo[� wyprodukowan�. Ilo[� zu}yta wylicza si� wg norm (do ustawienia w

parametrach rejestracji produkcji þ). Po potwierdzeniu meldunku tworzy si� rekord rejestracjiþ. Nikt na ten

moment ich nie weryfikuje, nikt nie obrabia i nie akceptuje. Zostaj� w szkicu. Stany magazynowe si� nie zmieniaj�.

Ilo[ci wyprodukowane w zleceniu nie zostaj� ustawione. Pracownik na doprecyzowanie szczegóCów swojej pracy

ma jeszcze czas. Takie podej[cie sprawia, }e mo}na zaraportowa� zmontowanie caCej Cawki mimo, i} dziaC obróbki

drewna nie wprowadziC jeszcze do systemu wyprodukowanych nóg.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/procesyBezKontroliZuzyciaTerminal.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji


Utworzone
podczas
pracy
rekordy
rejestracji
produkcji

Gdy nadejdzie czas rozliczeE - osoba odpowiedzialna akceptuje istniej�ce rekordy rejestracji. To utworzy

dokumenty, uksztaCtuje stany magazynowe i ustawi wCa[ciwe ilo[ci w zleceniach produkcyjnych. I b�dzie mo}na

przeprowadzi� rozliczenie produkcji czy analizy.
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Zarz�dzanie zleceniami produkcyjnymi z
wykorzystaniem dashboardu
Stworzyli[my dashboard po to, by Catwiej byCo zaprzyja{ni� si� z qcadoo. Po to, by móc szybko zacz�� prac�, bez

konieczno[ci przeczytania caCej dokumentacji i wielogodzinnego definiowania danych pocz�tkowych. Dzi�ki

dashboardowi mo}esz w póC godziny po pierwszym zalogowaniu si� zacz�� prawdziw� prac� w qcadoo. Nie

wierzysz? Po przeczytaniu tego rozdziaCu dokumentacji - zmienisz zdanie.

Pola DobroE prowadzi firm� Polanka. Zajmuje si� szyciem ubraE. ChciaCaby ewidencjonowa� to co zostaCo

wyprodukowane wraz z materiaCami, które w procesie produkcyjnym zu}yto. Zale}y jej na ustaleniu kosztów

materiaCowych produkcji.

Zaczyna prac� w qcadoo. Loguje si� po raz pierwszy i widzi:

Dashboard
-
widok
po
pierwszym
zalogowaniu

Od czego zacz��? Od szybkiej konfiguracji. Nie potrzeba wiele:

1. zdefiniowanie magazynów 3> wchodzi do Magazyn
>
Magazyny i wprowadza dwa: osobny dla skCadowania

surowców, osobny dla wyrobów gotowych:

Zdefiniowane
magazyny
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2. zdefiniowanie operacji (wystarczy jedna ogólna czynno[� - nie na planowaniu ka}dej operacji zale}y Poli,

zatem wystarczy zlecenie zbiorczo raportowane z jedn� operacj� w drzewie technologii) 3> wchodzi do

Technologie
>
Operacje i wprowadza operacj�: produkcja (podaje tylko numer i nazw�, reszt� danych

pozostawia niewypeCnione):

Zdefiniowana
operacja

3. ustawienie parametrów dashboardu 3> wchodzi do Parametry
>
Parametry
ogólne
>
przycisk
Dashboard i

ustawia zdefiniowane w krokach poprzednich magazyny i operacj�:

Ustawione
parametry
dashboardu

W zasadzie z wymaganych danych pocz�tkowych to byCoby wszystko. Pola wie natomiast, }e b�dzie chciaCa

rejestrowa� produkcj� poprzez terminal i przyjmowa� dostawy, zatem definiuje jeszcze dwie rzeczy:

4. zdefiniowanie pracownika - Pola pracuje sama, wi�c wprowadza tylko swoje dane. Wchodzi w Pracownicy
>

Pracownicy i dodaje:
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Zdefiniowany
pracownik

i przypisuje go do swojego u}ytkownika (to jest mo}liwe dzi�ki temu, }e Pola korzysta z u}ytkownika o

uprawnieniach Admina). W tym celu wchodzi w Administracja
>
U}ytkownicy, wchodzi w szczegóCy swojego

u}ytkownika, przechodzi do zakCadki Pracownik i wybiera wCa[ciwego z listy:

Przypisanie
pracownika
do
u}ytkownika

Do terminala loguje si� pracownik, a nie u}ytkownik. Dzi�ki temu ograniczamy konieczne do wykupienia

licencje

5. zdefiniowanie
dostawców - aby mo}na byCo ewidencjonowa� w qcadoo dostawy (i przyjmowa� dzi�ki nim

surowce na stan) konieczne jest wprowadzenie listy firm, z którymi wspóCpracujemy. Pola wprowadza na

pocz�tek jednego - z którym wspóCpracuje najcz�[ciej. Wchodzi w tym celu w Podstawowe
>
Firmy i dodaje

nast�puj�ce dane:
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Zdefiniowany
dostawca

Parametry ustawione. Czas rozpocz�� zarz�dzanie produkcj�!

Pola przechodzi do dashboardu (wybieraj�c  qcadoo z lewej strony okna) i klika przycisk 

 Dodaj
zlecenie:

Dodawanie
zlecenia
z
dashboardu
-
krok
1.

Jako, }e nie ma zdefiniowanego }adnego produktu, klika przycisk  Zdefiniuj
nowy

produkt i wprowdza pierwszy produkt, który chciaCaby zleci�:
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Dodawanie
zlecenia
z
dashboardu
-
definiowanie
nowego
wyrobu

Po klikni�ciu przycisku  Zapisz uzupeCnia ilo[� do wyprodukowania. MogCaby te} zostawi� dodatkowe

informacje w polu Opis - ale Pola nie ma takiej potrzeby:

Dodawanie
zlecenia
z
dashboardu
-
uzupeCnienie
niezb�dnych
danych
w
kroku
1.

Przechodzi do kolejnego kroku, klikaj�c przycisk  Dalej. Czas okre[li� gdzie i kiedy ma by�

realizowana produkcja. qcadoo podpowiedziaCo zarówno lini� produkcyjn� jak i zakres dat:
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Dodawanie
zlecenia
z
dashboardu
-
krok
2.

Linia produkcyjna rozumiana jest jako miejsce wykonania danego zlecenia. Je[li chcesz wprowadzi� ich

wi�cej i przypisa� to zlecenie do innej linii - kliknij przycisk Dodaj
lini�
produkcyjn� i j� zdefiniuj.

Pola zmienia dat� zakoEczenia na jutrzejsz� i przechodzi Dalej. Krok 3. to okre[lenie z jakich surowców produkcja

jest wykonywana. Pola klika  Dodaj
surowiec i przycisk  Plus w wierszu tabeli. Chce

zdefiniowa� pierwszy z potrzebnych materiaCów:
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Dodawanie
zlecenia
z
dashboardu
-
krok
3.

I tak post�puje dla wszystkich wykrzystywanych produktów, tworz�c kompletn� list� materiaCów:

Dodawanie
zlecenia
z
dashboardu
-
caCa
lista
surowców
definiowanych
w
kroku
3.

Pola przechodzi  Dalej i w ostatnim kroku upewnia si�, czy wszystko wprowadziCa jak nale}y.

Nie pomyliCa si�, nie ma potrzeby wraca� do poprzednich kroków, zatem klika  Zapisz
i

akceptuj.

Wraz ze zleceniem utworzyCa si� te} technologia produktu - zatem kolejne zlecanie do produkcji biaCej

koszulki basic S b�dzie jeszcze szybsze.

Zlecenie si� tworzy. Widoczne jest na dashboardzie.
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Utworzone
zlecenie
produkcyjne
w
sekcji
Oczekuj�ce

Pola od razu chce produkowa�. Przeci�ga zatem kafelek zlecenia do sekcji Realizowane:

Utworzone
zlecenie
produkcyjne
w
sekcji
Realizowane

I ju} teraz mogCaby zacz�� raportowa� efekty wykonanej produkcji. Ale najpierw koniecznie trzeba przyj�� na stan

potrzebne surowce. Pola wykorzysta do tego celu dostawy. Przechodzi do Zaopatrzenie
>
Dostawy i wprowadza

dostaw� podaj�c w nagCówku informacj� o: dostawcy, magazynie na jakim produkty b�d� skCadowane oraz terminie

dostawy:
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NagCówek
dostawy

Dost�pny stan magazynowy potrzebny jest do tego, by móc zaakceptowa� rejestracj� produkcji. To wtedy

tworz� si� dokumenty RW. Je[li dopiero testujesz qcadoo i nie chcesz zaj[� a} na sam koniec [cie}ki - nie

musisz robi� tego kroku.

W zakCadce Zamówione produkty dodaje wszystkie surowce, które zamówiCa u tego dostawcy:

Zamówione
produkty
w
dostawie

I j� potwierdza, klikaj�c  Potwierd{. Dostawa ta w rzeczywisto[ci ju} zostaCa dostarczona, zatem Pola od razu

przyjmuje produkty na stan klikaj�c przycisk <Skopiuj produkty zamawiane do odebranych=  Z
ilo[ci�
i
cen�:
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Dostarczone
produkty
w
dostawie

Jako, }e dostawca nie popeCniC bC�du i przysCaC wszystko to co zostaCo zamówione, Pola nic nie poprawia i obiera

dostaw� klikaj�c  Odbierz. W efekcie - na magazyn zostaCy przyj�te zasoby dokumentem PZ:

Przyj�te
na
magazyn
zasoby

Stan magazynowy zapewniony. Pola wyprodukowaCa caC� planowan� ilo[� i chciaCaby zaraportowa� to co zu}yCa i to

co zostaCo wytworzone. Wraca zatem na dashboard i kafelku zlecenia klika przycisk  Poka}
terminal
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Terminal
rejestracji
produkcji

Podaje jak� ilo[� wyprodukowaCa (co powoduje wyliczenie ilo[ci zu}ywanych produktów - na wszelki wypadek

weryfikuje dane w zakCadce Produkty wej[ciowe) i potwierdza przyciskiem  Potwierd{. Nast�pnie

przechodzi do Rejestracja
>
Rejestracja
produkcji i akceptuje utworzony meldunek.

W parametrach terminala mo}esz ustawi�, aby meldunek akceptowaC si� od razu po potwierdzaniu z

terminala.

I pora na ostatni krok, wieEcz�cy proces w qcadoo. Pola wraca do dashboardu i przesuwa zlecenie do sekcji

Gotowe.
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Dashboard
-
widok
po
ukoEczeniu
procesu

Zlecenie zostaCo ukoEczone, dane z produkcji zarejestrowane, dokumenty magazynowe wystawione. Ile czasu zaj�Co

Ci przej[cie caCego procesu?

Na koniec wa}na informacja! 

Opisany przykCad to podej[cie minimalistyczne. Pami�taj, }e qcadoo potrafi du}o wi�cej.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/zleceniaZDashboarduKoniec.png


Zlecanie produkcji na podstawie planu sprzeda}y
ZaCó}my,
}e
planujesz
produkcj�
w
oparciu
o
przyj�te
plany
sprzeda}y.
OgCaszasz
plan
-
np.
w
oparciu
o
histori�

sprzeda}y
i
przez
pewien
czas
przyjmujesz
zamówienia
od
klientów.
Konfrontujesz
ilo[ci
planowane
z
zamówionymi.
I

w
oparciu
o
te
dane
zlecasz
produkcj�.
Je[li
chcesz
wiedzie�
jak
wspiera
qcadoo
w
tym
zakresie
-
przeczytaj
ten

rozdziaC
dokumentacji.

Nasza firma produkuje ubrania - koszulki i sukienki. Dla ka}dej nowej kolekcji przyjmowany jest plan sprzeda}y. W

planie widoczne s� ilo[ci dla konkretnego modelu ubrania, ale bez rozbicia na rozmiary. O tym w jakich rozmiarach

ubrania b�d� produkowane, decyzja zostanie podj�ta ju} po wpCyni�ciu zamówieE od klientów.

Wprowadzamy plan sprzeda}y (instrukcja jak to wykona� krok po kroku znajduje si� tutaj: Plan sprzeda}yþ).

SzczegóCy
planu
sprzeda}y

Wszystkie produkty planu s� rodzinami produktów - nie s� konkretnymi, produkowanymi wyrobami.

W planie produkcji mog� znale{� si� zarówno rodziny produktów jak i konkretne produkty.

Na bie}�co rejestrujemy wpCywaj�ce od klientów zamówienia sprzeda}yþ - klienci zamawiawiaj� produkty ze

wskazaniem na rozmiar.

W omawianym przykCadzie dany model produktu w danym kolorze jest rodzin� produktu. Na rodzin�

produktu tworzona jest technologia. Do rodziny produktu przypisane s� konkretne produkty, b�d�ce

modelem w danym kolorze o danym rozmiarze. I te konkretne rozmiary produktów korzystaj� z technologii

produktu-rodziny.

https://dokumentacja.qcadoo.com/plany-sprzedazy
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Zamówienia
sprzeda}y
do
planu

O tym jak maj� si� ilo[ci planowane do zamówionych dowiadujemy si� klikaj�c w planie sprzeda}y przycisk 

 Pobierz
zamówione
ilo[ci

Aktualizacja
ilo[ci
zamówionych
w
planie
sprzeda}y

Je[li Twoje qcadoo ma uruchomion� integracj� z systemem zewn�trznym, to zamówienia sprzeda}y mog�

wpCywa� do qcadoo z ERP. W qcadoo wystarczy je powi�za� z planem sprzeda}y.

Wiadomo zatem, czy zaCo}one w planie sprzeda}y ilo[ci, znajd� swoich nabywców. Teraz trzeba zdecydowa� -

produkujemy to to przyj�li[my w planie, czy to zostaCo zamówione przez klientów?

Czas na zlecenie produkcji. U}yjemy grup zleceE, ale mo}na z poziomu planu utworzy� normalne zlecenia

produkcyjne - o czym przeczytasz tutaj: Tworzenie zleceE produkcyjnych do planu sprzeda}y þ.

Tworzymy grupy zleceE po kolei - zaznaczamy w planie te produkty, które maj� znale{� si� w jednej grupie, klikamy

przycisk  Utwórz
grup�
zleceE, podajemy ilo[ci, które chcemy zleci� i potwierdzamy przyciskiem
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 Utwórz
grup�
i
zlecenia.

Ilo[ci w oknie generowania s� domy[lnie uzupeCnione - albo na podstawie ilo[ci planowanej (gdy w planie

znajduje si� konkretny produkt), albo na podstawie ilo[ci zleconej (gdy w planie znajduje si� rodzina

produktów). Zweryfikuj je i popraw na takie, jakie chcesz produkowa�.

Ka}da z utworzonych grup:

Utworzona
grupa
zleceE

ma podpi�te zlecenia produkcyjne - po jednym do ka}dego z produktów:

Utworzona
grupa
zleceE

Zostaje tylko akceptacja (przycisk:  Zaakceptuj
zlecenia) i rozpoczenie (przycisk: 
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 Rozpocznij
zlecenia). I zaczynamy produkcj�!



Wykorzystanie procesów technologicznych do
analizy pracy pracowników
ZaCó}my,
}e
jeden
z
dziaCów
wykonuje
szereg
czynno[ci,
w
celu
wytworzenia
wyrobu.
Nie
chcesz
planowa�
ka}dej
z

tych
czynno[ci
-
to
byCoby
zbyt
skomplikowane
i
niepotrzebne.
Zale}y
Ci
jednak
na
tym,
aby
pracownicy
wiedzieli
co

trzeba
po
kolei
zrobi�
oraz
aby
potwierdzili,
}e
to
zrobili.
W
tym
rozdziale
dokumentacji
dowiesz
si�
jak
zarz�dza�

procesami
technologicznymi
w
qcadoo.

Nasza firma produkuje ubrania. Na szwalni pracuje wielu pracowników, przy wielu maszynach. Po wykonaniu jednej

z czynno[ci praca przekazywana jest na kolejn� maszyn� i tam produkt jest dalej przetwarzany. Nie ma

szczegóCowego planowania na ka}d� z maszyn czy pracownika. Wiadomo tylko jakie produkty szwalnia ma

wytworzy� i w jakiej ilo[ci. RozdziaCem prac zajmuje si� brygadzista. Pracownicy szwalni wynagradzani s� za

wykonan� prac�.

Ka}da z tych drobnych czynno[ci do wykonania na szwalni to proces technologicznyþ:

Proces
technologiczny

Wiadomo co trzeba zrobi�, na jakiej stacji lub typie stacji, a tak}e ile czasu powinno zaj�� wykonanie czynno[ci.

Dodatkowo - proces ma przypisan� stawk� godzinow� - b�dziemy potrafili wyliczy� dzi�ki temu warto[�

wynagrodzenia. Niektóre procesy traj� dCu}ej, gdy wykonywane s� na rzecz produktów o wi�kszych rozmiarach.

Z procesów technologicznych stworzona jest lista þ - czyli opis wykonania danego typu produktów:

https://dokumentacja.qcadoo.com/procesy-technologiczne
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Lista
procesów
technologicznych

A ta lista przypisywana jest do technologii þ:

Lista
procesów
w
technologii
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Zlecamy produkcj�. Zlecenie raportowane b�dzie zbiorczo - na magazyn przyjmowany b�dzie dopiero spakowany

wyrób. CaCa ilo[� zlecona b�dzie podzielona na paczki - tak by jednocze[nie wielu pracowników mogCo szy� ten

sam wyrób. W ramach ka}ej paczki (10 szt.) b�dzie do wykonania szereg procesów technologicznych.

Wprowadzamy zlecenieþ:

Zlecenie
produkcyjne

akceptujemy je i rozpoczynamy. Dzi�ki temu, }e w parametrach þ mamy zaznaczon� opcj� automatycznego

generowania paczek, zlecenie zostaje podzielone na paczkiþ:

Paczki
zlecenia
produkcyjnego

Do paczek generujemy etykiety:

https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-produkcyjne
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Etykieta
paczki

i oznaczamy nimi ka}d� z paczek. Etykieta przyda si� do Catwego namierzania zlecenia np. w termialu.

Rozpoczynamy prac� na szwalni - brygadzista wybiera jakie zlecenie b�dzie realizowane, przechodzi do niego i

generuje procesy þ:

Procesy
zlecenia
produkcyjnego

W dziale szwalnia s� stanowiska komputerowe z dost�pem do qcadoo. Pracownik korzysta z terminala

potwierdzania procesów þ. Loguje si� i skanuje numer paczki z etykiety. Pojawiaj� si� wszystkie procesy do

wykonania:
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Terminal
potwierdzania
procesów

Po wykonaniu czynno[ci zaznacza te, którymi si� zajmowaC i potwierdza realizacj�. W efekcie kierownik produkcji

b�dzie widziaC w li[cie procesów technologicznych zleceniaþ na jakim etapie prac jest szwalnia, jakie czynno[ci

zostaCy zakoEczone, czy jest ryzyko, }e pracownicy nie wyrobi� si� z produkcj�.

Procesy
technologiczne
zlecenia
w
rejestracji
produkcji

Podsumowanie prac pracowników szwalni mo}liwa jest poprzez analiz� wykonania procesów technologicznych.

Szybko mo}na ustali� wysoko[� wynagrodzenia za zrealizowan� prac�.

Po szyciu produkt przechodzi do pakowania. Pracownik pakuje wyroby w ramach paczek. W terminalu rejestracji

produkcjiþ skanuje kod paczki, zapisuje ilo[� spakowan� i potwierdza. Po akceptacji rekordu rejestracjiþ wyrób

przyjmowany jest na magazyn dokumentemþ PW. Spakowanie caCej zleconej produkcji oznacza zakoEczenie prac

nad zleceniem produkcyjnym.
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Je[li zlecach produkcj� wykorzystuj�c grupy zleceE nie musisz przyjmowa� wyrobów po akceptacji ka}dego

rekordu rejestracji produkcji. Zaraportowana produkcja mo}e si� odkCada� w grupie zleceE, a na magazyn

trafi dopiero po wywoCaniu funkcji przyj�cia w ramach grupy.



Dashboard
Loguj�c si� do qcadoo wia Ci� dashboard. B�dziesz jednak wracaC na ni� cz�[ciej - bo proponuje kilka ciekawych

rozwiazaE, o których poczytasz poni}ej.

Je[li logujesz si� po raz pierwszy i masz uprawnienia administratora pojawi si� konfigurator þ, który pozwoli

w szybki sposób ustawi� dane niezb�dne do rozpocz�cia pracy w qcadoo.

Zaczn� od tego, }e caCy dashboard jest konfigurowalny. Wejd{ w Parametry
>
Parametry
ogólne
>
przycisk

Dashboardþ i wska} co chciaCby[ zobaczy� na stronie startowej.

Pami�taj, }e w ka}dej chwili mo}esz przej[� do dashboardu klikaj�c w lewym górnym rogu ekranu w przycisk 

 qcadoo).

Dashboard dzieli si� na 3 obszary:

1. obszar przycisków szybkiego wybierania

2. obszar wykresu dziennej produkcji

3. obszar dzisiejszych zleceE produkcyjnych lub zadaE operacyjnych

Dashboard

Przyciski szybkiego wybierania

Masz mo}liwo[� ustawienia maksymalnie 6 przycisków z oferowanych w parametrach. Dzi�ki temu najcz�[ciej

https://dokumentacja.qcadoo.com/konfigurator
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-dashboard
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u}ywane funkcjonalno[ci b�dziesz mie� zawsze pod r�k� i szybko b�dziesz mógC je wywoCa�.

W parametrach mo}esz te} ustawi� kolejno[� w jakiej wy[wietlane s�

przyciski.

Wykres dziennej produkcji

Wykres przedstawia dane z dzisiejszej produkcji. SkCada si� z trzech grup:

produkcja nie rozpocz�ta

produkcja aktualnie realizowana

produkcja ukoEczona

Analizowane s� wszystkie zlecenia produkcyjne z dzi[. Z ka}dego zlecenia pobierany jest procent wykonania. I to

procent wykonania kwalifukuje zlecenie do danej grupy na wykresie. Je[li w zleceniu nie ma ilo[ci wyprodukowanej

(czyli procent wykonania = 0) to zlecenie ksztaCtuj� grup� produkcji nie rozpocz�tej. Je[li produkcja zostaCa

rozpocz�ta i zarejestrowano ju} ilo[� wyprodukowan�, a procent wykonania jest wi�kszy od 0 ale nie przekroczyC

jeszcze 100%, to zlecenie wskakuje do grupy aktualnie realizowanych. Je[li natomiast produkcja zostaCa

zrealizowana w peCni, czyli wykonano 100% albo ustawiono status 8zakoEczone9 to dane ze zlecenia zwi�kszaj�

grup� produkcji ukoEczonej.

Obszar zleceE produkcyjnych lub zadaE operacyjnych

O tym co b�dziesz widzie� na dashboardzie decyduj� parametry - je[li raportujesz zlecenia produkcyjne, ustaw

widoczno[� zleceE. Je[li natomiast raportujesz wykonanie ka}dej operacji - ustaw widoczno[� zadaE operacyjnych.

Ten element dashboardu ma na celu szybkie pokazanie Ci co masz zaplanowane do realizacji na dzi[. I tu znowu 3

grupy:

oczekuj�ce

realizowane

gotowe 

Je[li chcesz, aby obszar zleceE/zadaE rozci�gni�ty byC na caC� wysoko[� ekranu, wyC�cz w parametrach

Wykres
dzienny
produkcji i dla ka}dego przycisku ustaw, by byC niewidoczny.

W zale}no[ci od statusu zlecenie wskakuje do wCa[ciwej grupy::

je[li zlecenia maj� status zaakceptowane lub przerwane to prezentowane s� w grupie oczekuj�ce

je[li zlecenia maj� status rozpocz�te to pojawiaj� si� w grupie realizowane

je[li zlecenia maj� status zakoEczone to ksztaCtuj� grup� gotowe 

Przeci�gaj�c zlecenia mi�dzy grupami (z lewej strony na praw�) mo}esz zmienia� ich statusy:

z grupy oczekuj�ce do realizowane 3> zlecenie dostaje status rozpocz�te

z grupy realizowane do gotowe 3> zlecenie dostaje status zakoEczone 



Natomiast o tym w jakiej grupie zostanie zaprezentowane zadanie operacyjne [wiadczy stopieE jego realizacji,

interpretowany w nast�puj�cy sposób:

je[li zadanie nie ma zarejestrowanej produkcji i jego procent wykonania to 0, pojawia si� w grupie

oczekuj�ce,

je[li zadanie ma co najmniej jeden meldunek z produkcji, a procent wykonania ksztaCtuje si� mi�dzy 0 a 100

procent, to widoczne jest w grupie realizowane

je[li zadanie jest w peCni wykonane i jego procent = 100 albo status to zakoEczone to zadanie b�dzie

zaprezentowane w grupie gotowe

Zadania operacyjne nie mog� by� przesuwane mi�dzy grupami. Statusy zadaE musz� by� zmieniane z

poziomu listy zleceE produkcyjnychþ.

Dodatkowe funkcje dost�pne z poziomu obszaru zleceE / zadaE operacyjnych

Z poziomu zleceE produkcyjnych widocznych na dashboardzie mo}esz wykona� nast�puj�ce funkcje:

1. klikaj�c w numer zlecenia (czarna belka) przejdziesz do szczegóCów zlecenia produkcyjnego. I z tego poziomu

mo}esz wykona� wszystko to, co jest mo}liwe w standardzie dla zlecenia o danym statusie

2. w obszarze realizowane z poziomu zlecenia raportowanego zbiorczo mo}liwe jest przej[cie do terminala

rejestarcji produkcji (przycisk  Poka}
terminal). Dane z automatu zostan� zaczytane, wystarczy,

}e wprowadzisz efekty wykonanej produkcji i potwierdzisz meldunek

3. klikaj�c w przycisk  Dodaj
zlecenie utworzysz w bardzo intuicyjny sposób zlecenie

produkcyjne. Poczytasz o tym tutajþ

4. w obszarze realizowane z poziomu zlecenia mo}liwe jest wydrukowanie etykiet. Etykieta drukowana jest w

PDF w formacie: 104 x 160 mm. Na etykiecie, oprócz danych ze zlecenia, umieszczane jest logo firmy -

mo}esz je podpi�� w parametrach ogólnychþ systemu 

Z poziomu zadaE operacyjnych widocznych na dashboardzie mo}esz wykona� nast�puj�ce funkcje:

1. klikaj�c w numer zadania (czarna belka) przejdziesz do szczegóCów zadania operacyjnego

2. klikaj�c w numer zlecenia (widoczny w tre[ci kafelka) przejdziesz do szczegóCów zlecenia produkcyjnego

3. klikaj�c przycisk  Poka}
terminal przejdziesz do terminala rejestracji produkcji i b�dziesz mógC

zaraportowa� efekty swojej produkcji (dane zostan� z automatu wczytane, zostaje Ci podanie ilo[ci, czasu i

potwierdzenie meldunku).

Je[li u}ytkownik, z którego korzystasz, ma przypisanego pracownika, to zostanie on z automatu wypeCniony

po przej[ciu do terminala. Je[li nie ma - b�dziesz musiaC pracownika r�cznie zalogowa� i dopiero wówczas

wczytaj� si� dane o zadaniu / zleceniu.

Dodatkowo zarówno zlecenia jak i zadania mog� by� filtrowane po nast�puj�cych danych:

numer produktu

https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-produkcyjne
https://dokumentacja.qcadoo.com/dashboard-dodawanie-zlecen
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-glowna.html#g%C5%82%C3%B3wna


nazwa kontrahenta

opis

kategoria zlecenia

numer linii produkcyjnej

numer stacji roboczej

pracownik

numer zlecenia

Aby przefiltrowa� nale}y wpisa� kryterium w pole Szukaj i nacisn�� Enter.



Konfigurator
Zaczynasz przygod� z qcadoo! Gratulacje! Je[li chcesz szybko sprawdzi� mo}liwo[ci systemu, albo Twoja firma jest

maCa i nie prowadzi skomplikowanej produkcji, skorzystaj z konfiguratora, który w mniej ni} 5 minut (czasami nawet

mniej ni} minut�!) tak ustawi niezb�dne dane w qcadoo, }e b�dziesz mógC utworzy� pierwsze zlecenie produkcyjne.

Aby konfigurator si� pojawiC musz� by� speCnione nast�puj�ce warunki:

musisz mie� uprawnienia administratora

musisz logowa� si� do qcadoo po raz pierwszy (je[li cho� raz rozpocz�Ce[ konfiguracj� lub uznaCe[, }e jej nie

potrzebujesz, musisz poradzi� sobie sam, opieraj�c si� np. o t� dokumentacj� þ)

DziaCanie konfiguratora jest nast�puj�ce:

po pierwszym zalogowaniu pojawia si� ekran:

Pierwsze
logowanie

je[li chcesz skorzysta� z konfiguratora, wybierz opcj�:  . Je[li wolisz samodzielnie

ustawi� dane wej[ciowe, kliknij 

wówczas zaCaduje si� standardowy dashboardþ, a propozycja konfiguracji wi�cej si� nie pojawi.

Konfiguracj� zacznij od wypeCnienia danych o sobie:

https://dokumentacja.qcadoo.com/introduction
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Konfigurator
-
Twoje
dane

podaj koniecznie numer i nazw� (mog� by� takie same). Mo}esz poda� te} dane szczegóCowe takie jak:

NIP

telefon

email

strona www

oraz dane adresowe jak:

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod pocztowy

miasto

województwo

kraj 

i przejd{ Dalej.

W drugim kroku okre[l [cie}k�
pracy
w
qcadoo

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/konfigurator1.png


Konfigurator
-
planowanie

masz do wyboru dwie opcje:

1. caCe
zlecenia - interesuje Ci� realizacja caCego zlecenia. Nie ma znaczenia, jakie czynno[ci maj� by�

wykonane. Pracownicy raportuj� efekty pracy i zu}ycie surowców pod caCe zlecenie.

2. ka}da
operacja - technologia jest wielooperacyjna. Chcesz planowa� ka}d� operacj� z osobna, przypisuj�c

j� do maszyny czy pracownika. Pracownicy raportuj� efekty produkcji z dokCadno[ci� do wykonanej

czynno[ci. 

Kolejne kroki konfiguracji zale}ne s� od tego kroku. Je[li wybierzesz prowadzenie caCych zleceE - od razu

przejdziesz do ostatniego etapu. Nic wi�cej nie musisz ju} podawa�. ZaCo}yli[my dla Ciebie:

zakCad

dziaC

lini� produkcyjn�

operacj�

magazyny i odpowiednio ustawili[my parametry qcadoo.

Je[li natomiast b�dziesz planowaC ka}d� z operacji z osobna, przejd{ dalej w celu zdefiniowania
stacji
roboczych:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/konfigurator2.png


Konfigurator
-
stacje
robocze

Je[li chcesz wskazywa� na jakiej maszynie czy stanowisku roboczym ma by� wykonywana operacja, zdefiniuj tutaj

posiadane stacje robocze. Klijnij w przycisk  i w uaktywnionym wierszu tabeli podaj

numer,
nazw�
i
typ
stacji. Je[li nie znalazCe[ typu na li[cie kliknij przycisk  i wprowad{ jego numer i nazw�:

Konfigurator
-
typy
stacji
roboczych

Przejd{ dalej, aby doda�
operacje, które wykonujecie:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/konfigurator3.png
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Konfigurator
-
operacje

kliknij przycisk  i w aktywnym wierszu tabeli podaj: numer i nazw� operacji. Mo}esz te}

przypisa� do operacji stacj� robocz�, która mo}e t� czynno[� wykona�. Wi�cej, ni} jedna maszyna mo}e zaj�� si�

tym zadaniem? Kliknij przycisk  i wybierz kolejn� stacj� z listy.

Po wprowadzeniu ostatniej operacji przejd{ dalej. I to w zasadzie koniec. ZaCo}yli[my dla Ciebie:

zakCad

dziaC

lini�

stacje robocze podane przez Ciebie

magazyny

operacje podane przez Ciebie i odpowiednio ustawili[my parametry qcadoo.

Mo}esz zacz�� zarz�dza� produkcj� za pomoc� qcadoo. Je[li chcesz wprowdzi� pierwsze zlecenie w pi�tym kroku

konfiguratora:
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Konfigurator
-
podsumowanie

wybierz opcj�: Wprowad{
pierwsze
zlecenie
produkcyjne.

Formularz
dodawania
zlecenia
z
dashboardu

Ale o tym procesie wi�cej przeczytasz:

tutajþ, gdy w drugim kroku konfiguratora wybraCe[ opcj� CaCe zlecenia

tutajþ, gdy w drugim kroku konfiguratora wybraCes opcj� ka}da operacja

I na koniec jeszcze kilka informacji:

pami�taj, }e to tylko maCy skrawek qcadoo. Pozwala na szybkie wprowadzenia zleceE nieskomplikowanych.

Ale qcadoo sprzyja te} produkcji bardzo zCo}onej i rozbudowanej. Zach�cam do zapoznania si� z reszt�

dokumentacji

je[li chcesz raportowa� produkcj� za pomoc� terminala þ zdefiniuj pracowników i przypisz je do u}ytkownika

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/konfigurator5.png
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(lub po pro[ o to osob� maj�c� uprawnienia administratora).

produkcja to nie tylko wytwarzanie wyrobów, ale te} zu}ywanie materiaCów. Zanim zaczniesz raportowa�

produkcj� przyjmij na stan posiadane materiaCy. Mo}esz wykorzysta� dostawy þ lub dokumenty magazynowe

þ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/dostawy
https://dokumentacja.qcadoo.com/dokumenty


Dodawanie zleceE z dashboardu
Dodawanie zlecenia produkcyjnego z poziomu dashboardu jest dedykowane dla u}ytkowników z nieskomplikowan�

produkcj�. Je[li interesuje Ci� zlecenie jako caCo[�, bez wyró}niania poszczególnych czynno[ci do wykonania i nie

potrzebujesz mechanizmów wyliczaj�cych czas trwania zlecenia, mo}esz w ten sposób tworzy� plany produkcyjne.

Tworz�c ten sposób pracy my[leli[my te} o u}ytkownikach rozpoczynaj�cych przygot� z qcadoo. Chcesz zacz��

szybko rejestrowa� produkcj� i nie bardzo wiesz od czego zacz��? Docelowo planujesz rozpozna� dost�pne w

qcadoo funkcjonalno[ci i pewnie z nich korzysta� w peCni, ale na pocz�tek wystarczy, }e zlecenie zostanie

utworzone i pracownik b�dzie wiedziaC co zrobi� i do czego zaraportowa� produkcj�? Zacznij od dashboardu. Nie

b�dziesz musiaC bC�dzi� po menu - w kilku krokach powiemy Ci w jaki sposób zaplanowa� produkcj�. 

Jakie s� atuty tworzenia zlecenia z poziomu dashboardu?

1. przejrzysto[� - przechodzisz ekran po ekranie i wypeCniasz wszystkie dane, które pozwalaj� na istnienie

zlecenia.

2. kompleksowo[� - nie musisz najpierw tworzy� produktów. Pó{niej technologii. I dopiero pó{niej w innym

miejscu - zlecenia produkcyjnego. Mo}esz wszystko na raz stworzy� przechodz�c tych kilka kroków, o których

poczytasz ni}ej.

3. szybko[� - nie tracisz czasu na definiowanie danych w kilku miejscach w qcadoo. Mo}esz doda� zlecenie w

kilkana[cie sekund z poziomu dashboardu.

Zanim zaczniesz dodawa� z dashboardu zlecenie produkcyjne razem z technologi� ustaw nast�puj�ce parametry:

parametry dashboardu þ - wska} operacj�, która ma by� podpi�ta do drzewa technologicznego oraz

magazyny, które b�d� uczestniczyCy w procesie (musimy wiedzie� sk�d chcesz pobiera� surowce do produkcji

i gdzie chcesz skCadowa� wytworzone wyroby)

parametry technologiiþ - zaznacz UzupeCniaj
magazyny
dla
produktów
w
przepCywie
podczas
sprawdzania

technologii. Dzi�ki temu technologia b�dzie mogCa by� zaakceptowana z automatu.

Teraz mo}esz zacz��! Kliknij przycisk:  Dodaj
zlecenie

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-dashboard
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-technologia


Pierwszy
krok
dodawania
zlecenia
produkcyjnego
z
dashboardu
-
co
chcesz
produkowa�?

Podaj:

produkt, który chcesz wyprodukowa�. Nie znalazCe[ go na li[cie? Kliknij przycisk 

 Zdefiniuj
nowy
produkt i podaj jego numer, nazw� i jednostk�

ilo[�, któr� nale}y wyprodukowa�. 

Mo}esz ponadto zamie[ci� dodatkowe informacje uszczegóCawiaj�ce zlecenie w polu Opis. Je[li masz zdefiniowan�

technologi� wska} j� (co wi�cej - je[li istnieje technologia domy[lna, to si� podpowie i nie musisz o tym pami�ta�). A

je[li nie - przejd{ dalej klikaj�c w przycisk  Dalej

Je[li raz dodasz zlecenie produkcyjne na dany produkt z dashboardu, to przy kolejnym zlecaniu technologia

b�dzie ju} istniaCa, podpowie si� na ekranie 1. i kolejne dane zostan� z niej uzupeCnione. A zatem - b�dzie

jeszcze szybciej!
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Drugi
krok
dodawania
zlecenia
produkcyjnego
z
dashboardu
-
gdzie
i
kiedy
chcesz
produkowa�?

UzupeCnij:

lini�
produkcyjn� - podpowie si� z parametrów. Je[li to zlecenie b�dziesz realizowa� w innym miejscu -

zmieE na wCa[ciw�. Je[li nie znalazCe[ na li[cie tej odpowiedniej, kliknij w przycisk 

 Dodaj
lini�
produkcyjn� i podaj numer i nazw� linii, na której chcesz

produkowa�,

dat�
rozpocz�cia
zlecenia,

dat�
zakoEczenia
zlecenia. 

I przejd{ dalej znowu klikaj�c w przycisk  Dalej.

Je[li chcesz zmodyfikowa� dane podane wcze[ciej u}yj przycisk Wstecz by powróci� do poprzednich

kroków.

Kolejny krok to okre[lenie z czego b�dziesz produkowa�. Zacznij od przycisku  Dodaj

surowiec. Do tabeli zostanie dodany wiersz, w którym musisz wypeCni� nast�puj�ce dane:

surowiec - na dwa sposoby: je[li dodaCe[ go wcze[niej do qcadoo, wybierz z listy u}ywaj�c przycisku 
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Szukaj. Je[li natomiast nie znalazCe[ interesuj�cego Ci� produktu dodaj go u}ywaj�c przycisku  Dodaj i

nadaj�c mu numer, nazw� i jednostk�

ilo[�
zu}ywana - czyli podaj ile surowca musisz u}y� aby wyprodukowa� zlecon� ilo[� wyrobu

ilo[�
na
jednostk� - podpowiemy tutaj ile jednostek surowca trzeba zu}y� aby wytworzy� 1 jednostk�

wyboru. Po co? Wraz ze zleceniem utworzymy technologi�. Ale technologia b�dzie utworzona na 1 jednostk�

wyrobu. Dzi�ki temu b�dziesz mógC zleca� ten produkt w dowolnych ilo[ciach w pó{niejszym terminie

W taki sam sposób podaj pozostaCe produkty, które w procesie produkcyjnym b�d� zu}ywane. Je[li si� pomyliCe[ -

zaznacz wiersz z surowcem (kwadrat z lewej strony tabeli) i usuE go, wykorzystuj�c przycisk 

UsuE
surowiec

Je[li w pierwszym kroku wypeCniCe[ technologi�, to tabela ta b�dzie wypeCniona. Aby zmodyfikowa� jej

zawarto[� usuE wiersz i dodaj kolejny.

Po klikni�ciu  Dalej przejdziesz do ostatniego kroku: Podsumowania wprowadzonych do

zlecenia danych.

Czwarty
krok
dodawania
zlecenia
produkcyjnego
z
dashboardu
-
podsumowanie
danych

Sprawd{, czy wszystko jest tak jak nale}y (je[li nie: wró� do odpowiednich ekranów i popraw dane). I potwierd{
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utworzenie zlecenia klikajac przycisk  Zapisz
i
akceptuj.

I gotowe. Zlecenie utworzone - pojawi si� ono w obszarze zleceE oczekuj�cych na dashboardzie, wi�c mo}esz od

razu przeci�gn�� je do obszaru Realizowane i przej[� do terminala aby zarejestrowa� produkcj�.

Wa}ne jest te} to, }e przy okazji dodawania zlecenia wprowadzasz produkty i technologie, które przy kolejnym

zlecaniu b�d� ju} istniaCy i b�dziesz mógC je wykorzysta�, zatem tworzenie zlecenia b�dzie jeszcze szybsze.



Dodawanie zadaE z dashboardu
Dodawanie zadaE operacyjnych z dashboardu skierowane jest do osób, które chc� zaplanowa� do realizacji ka}d� z

wykonywanych na produkcji czynno[ci. Produkcja nie jest skomplikowana. A firma nie oczekuje algorytmów

planowania przypisuj�cych operacj� do najlepszej maszyny czy kolejkuj�cych je w najbardziej optymalny sposób.

Funkcja, któr� proponujemy, pozwoli Ci szybko doda� zlecenie i utworzy do niego zadania operacyjne wg Twoich

wskazaE. Ka}de z tych zadaE b�dzie miaCo takie same daty jak podany zakres czasowy dla zlecenia produkcyjnego.

Pracownicy b�d� widzieli je na dashboardzie i b�d� mogli z tego poziomu zaraportowa� efekty produkcji w

terminalu.

Plusem tego podej[cia jest tak}e to, }e nie musisz nic (lub prawie nic - o tym za chwil�) najpierw zrobi�. Nie

potrzebna Ci technologia, nie potrzebne Ci produkty, nie potrzebne Ci maszyny. Wszystko zrobisz przy okazji

wprowadzania zlecenia i zadaE.

Aby mo}na byCo doda� zlecenie i zadania z dashboardu musisz ustawi� kilka parametrów:

1. parametry
>
parametry
ogólne
>
przycisk
Dashboardþ:

widoczne = zadania operacyjne

wypeCnione pola: magazyn
pobrania
surowców i magazyn
przyjmowania
wyrobów. Je[li nie masz

zdefiniowanych magazynów wprowad{ je (co najmniej jeden) zgodnie z t� instrukcj�þ.

2. parametry
>
parametry
technologii
>
zakCadka
GCówna:

UzupeCniaj
magazyny
dla
produktów
w
przepCywie
podczas
sprawdzania
technologii = tak

Przeno[
produkty
do
kolejnych
operacji
podczas
sprawdzania
technologii = tak

Je[li b�dziesz chciaC przypisywa� zadania do konkretnych stacji roboczychþ, zerknij dla pewno[ci czy masz

zdefiniowany cho� jeden typ stacji roboczej þ.

Jeste[ gotowy, do wprowadzenia z dashboardu swojego pierwszego zlecenia i utworzenia do nich zadaE

operacyjnych. Przejd{ do dashboardu klikaj�c w lewym górnym rogu ekranu w przycisk 

qcadoo). I wywoCaj funkcj�:  Dodaj
zadania).

Zlecenie i jego zadania operacyjne dodasz w 6. krokach. Mi�dzy ekranami mo}esz przechodzi� klikaj�c w przycisk 

 Dalej, w przycisk  Wstecz, a tak}e klikaj�c w poszczególne kroki (ju}

wcze[niej wykonane) na pasku u góry:

Etapy
dodawania
zlecenia
i
zadaE
operacyjnych

Krok 1. Co chcesz produkowa�?

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-dashboard
https://dokumentacja.qcadoo.com/magazyny
https://dokumentacja.qcadoo.com/stacje-robocze
https://dokumentacja.qcadoo.com/typy-stacji-roboczych
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Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
krok
1.

Zacznij od podania produktu þ. Je[li przeszukuj�c lupk� nie znalazCe[ odpowiedniego - dodaj go klikaj�c przycisk 

 Zdefiniuj
nowy
produkt i podaj jego numer, nazw� i jednostk�.

Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
definiowanie
nowego
produktu

Koniecznie wprowad{ ilo[� jak� chcesz wyprodukowa�.

W kroku pierwszym mo}esz poda� te} dodatkowy opis zlecenia oraz technologi�. Je[li nie masz technologii -

przejd{ dalej. W kolejnych krokach uzupeCnisz niezb�dne dane.

Je[li raz dodasz zlecenie produkcyjne na dany produkt z dashboardu, to przy kolejnym zlecaniu technologia

b�dzie ju} istniaCa, podpowie si� na ekranie 1. i kolejne dane zostan� z niej uzupeCnione. A zatem - b�dzie

jeszcze szybciej!

PrzykCadowo wypeCniony ekran mo}e wygl�da� tak:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/dashboardZadaniaNoweEkran1.png
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Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
krok
1.
z
wypeCnionymi
danymi

Krok 2. Kiedy chcesz produkowa�?

W kolejnym kroku musisz wskaza� kiedy b�dzie realizowana produkcja. Aby byCo szybciej podpowiemy dla Ciebie

dat� rozpocz�cia na podstawie momentu aktualnego, a data zakoEczenia na podstawie daty zakoEczenia

najbli}szej zmianyþ przypisanej do linii produkcyjnej z parametrówþ.

Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
krok
2.

Krok 3. Jak chcesz produkowa�?

PrzyszCa pora na opisanie procesu produkcyjnego. Wypisz wszystkie czynno[ci, które s� konieczne do wykonania,

aby wyprodukowa� wyrób gotowy.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/dashboardZadaniaNoweEkran1Dane.png
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Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
krok
3.

Kliknij przycisk  Dodaj
operacj� i wybierz czynno[� z dost�pnej listy. Nie znalazCe[ wCa[ciwej

operacji? Nic straconego. Kliknij w plus  i podaj numer i nazw�.

Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
definiowanie
nowej
operacji

UkCadaj operacje od ostatniej do najwcze[niej wykonywanych. PrzykCadowo wypeCnione okno mo}e wygl�da�

nast�puj�co.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/dashboardZadaniaNoweEkran3.png
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Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
krok
3.
z
wypeCnionymi
danymi

Krok 4. Z czego chcesz produkowa�?

Kolejny krok to wskazanie jakich surowców b�dziesz u}ywa� w ka}dej z operacji.

Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
krok
4.

Lista operacji jest ju} wypeCniona. Pozostaje klikn�� przy czynno[ci przycisk Dodaj produkt, wybra� z listy i poda�

ilo[�. Masz do dyspozycji dwa pola:

ilo[� zu}ywana - to ilo[� potrzebna pod caCe zlecenie, na ilo[� wyrobu podan� na ekranie 1.

ilo[� na jednostk� - to ilo[� przeliczona na jednostk� wyrobu. Taka ilo[� zostanie zapisana w technologii

I tu podobnie jak na ekranie 1. - je[li nie masz zdefiniowanych produktów mo}esz doda� je z tego poziomu. Kliknij w

przycisk plus  w wierszu surowca i podaj numer oraz nazw� produktu.

Okno z wypeCnionymi surowcami mo}e wygl�da� nast�puj�co:
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Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
krok
4.
z
wypeCnionymi
danymi

Pami�taj, }e nie ka}da operacja musi mie� podany surowiec. Operacja mo}e tylko przetwarza� wcze[niej

przygotowany produkt.

Krok 5. Gdzie chcesz produkowa�?

Je[li chcesz wskaza� na jakich maszynach czy stanowiskach maj� by� wykonywane operacje, to podaj dla ka}dej

operacji wCa[ciw� stacj� robocz�.

Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
krok
5.

Je[li nie masz stacji, mo}esz j� doda� klikaj�c w plus  w wierszu operacji.

PrzykCadowo wypeCnione dane mog� wygl�da� nast�puj�co:
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Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
krok
5.
z
wypeCnionymi
danymi

Krok 6. Podsumowanie

Ostatni krok to podsumowanie. Nic tu nie b�dziesz definiowa� - sprawd{ tylko, czy wszystko poprawnie podaCe[

wcze[niej. Je[li nie - mo}esz si� cofno[� i skorygowa� dane.

Formularz
dodawania
zadaE
operacyjnych
-
podsumowanie

Je[li wszystko jest jak nale}y kliknij w przycisk  Zapisz
i
akceptuj. Utworzone zadania

operacyjne b�d� widoczne na dashboardzie:
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Utworzone
zadania
operacyjne

Zlecenie, z którym zadania s� powiazane, dostanie status Zaakceptowane. Aby móc wystartowa� produkcj� musisz

przej[� do zlecenia (mo}esz to zrobi� z kafelka zadania, klikaj�c w podlinkowany numer zlecenia) i zmieni� status na

rozpocz�te.

Wa}ne jest te} to, }e przy okazji dodawania zlecenia wprowadzasz produkty i technologie, które przy kolejnym

zlecaniu b�d� ju} istniaCy i b�dziesz mógC je wykorzysta�, zatem tworzenie zlecenia b�dzie jeszcze szybsze.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/dashboardZadaniaNoweKafelek.png


Zmiany
W <Zmianach= okre[lamy godziny i terminy pracy Twojego zakCadu (oraz wyj�tki od nich, np. [wi�ta). W tym miejscu

zaplanujesz system pracy zarówno jedno-, jak i wielozmianowy. Okre[lamy tutaj tak}e wyj�tki od reguC, jak np. dni

wolne (z okazji [wi�t, b�d{ koniecznych remontów) lub odwrotnie: nadprogramow� prac�.

Jak doda� now� zmian�?

Formularz
zmiany

Kalendarze
»
Zmiany
»  Dodaj
nowy

1. W lewej cz�[ci witryny podajemy nazw� zmiany (mo}e to by� tak}e jej numer)

2. Okre[lamy godziny pracy wrozCo}eniu na dni tygodnia.

3. Nast�pnie zatwierdzamy wprowadzone dane wybieraj�c przycisk  Zapisz

4. Po prawej stronie uaktywni si� pole: <Wyj�tki=. Aby doda� niestandardowe godziny (terminy) pracy danej

zmiany wybieramy przycisk  Nowy. Nadajemy nazw� wyj�tku, np. <Pracuj�ca Sobota= i wybieramy daty

oraz godziny.Nast�pnie okre[lamy rodzaj wyj�tku. Mamy do dyspozycji dwa: wolne lub praca. Wprowadzone

wyj�tki mo}liwe s� do wgl�du w postaci listy jak na zaC�czonym obrazku. Ponownie klikamy  Zapisz

Formularz
wyj�tku

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Podstawowe-%20zmiany.png
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5. Dodawane zmiany b�d� pojawia� si� w formie listy.

6. Dodane zmiany mo}na podejrze� w  Kalendarzu
zmian.

Na podstawie godzin pracy zakCadu wyliczany jest czas realizacji zlecenia produkcyjnego (czas potrzebny dla

Twojego zakCadu na wyprodukowanie danego towaru wokre[lonej ilo[ci) iwyliczany jest jego termin koEcowy.

Kalendarz zmian

Kalendarz
zmiany

 Kalendarz
zmian prezentuje na wykresie, w formie graficznej godziny pracy wszystkich zmian funkcjonuj�cych

wTwojej firmie.

Kalendarz prezentuje widok w wybieranym przez Ciebie zakresie dat.

Mo}emy wybra� za pomoc� kwadratów (punkt 2) rodzaj przybli}enia widoku wg. jednostek godzinowych (1

godzina, 2 godziny, 6 godzin i 1 dzieE)

Po wskazaniu kursorem na jedn� z pozycji, w kalendarzu pojawi� si� jej dane szczegóCowe.
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Wyj�tki dla linii

Czym s� wyj�tki dla linii?

Wyj�tki to odst�pstwa od standardowego czasu pracy okre[lonego za pomoc� zmian þ. Mo}emy za ich pomoc�

zdefiniowa� przerwy produkcyjne lub nadgodziny na konkretnych liniach produkcyjnych w danych okresach

czasowych.

W qcadoo mamy dwa rodzaje wyj�tków:

wolne - u}ywamy go, gdy chcemy okre[li� przerwy w produkcji,

praca - korzystamy z niego, kiedy chcemy zdefiniowa� nadgodziny.

Dodanie nowego wyj�tku dla linii

Kalendarze
>
Wyj�tki
dla
linii   Dodaj
nowy

1. Na pocz�tku okre[l <Nazw�= wyj�tku.

2. Potem wybierz przedziaC czasowy, dla którego ma obowi�zywa� wyj�tek - wypeCnij dat� <Od= i <Do=.

3. Zdecyduj jaki <Rodzaj= wyj�tku chcesz stworzy�.

4. Kliknij  Zapisz, }eby utrwali� wprowadzone dane.

5. Dodaj linie produkcyjneþ, dla których ma obowi�zywa� wyj�tek, wybieraj�c  Dodaj
istniej�cy.

6. Wybierz zmianyþ, których dotyczy wyj�tek przez klikni�cie  Dodaj
istniej�cy.

PrzykCad
wyj�tku
typu
wolne

PrzykCady wykorzystania wyj�tków

Najlepszym sposobem wyja[nienia zagadnienia wyj�tków dla linii b�dzie przedstawienie przykCadów ich u}ycia.

https://dokumentacja.qcadoo.com/zmiany
https://dokumentacja.qcadoo.com/linie-produkcyjne
https://dokumentacja.qcadoo.com/zmiany
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Planowanie-%20wyjatki%20dla%20linii.png


Rozwa}my taki przypadek: Nasza firma pracuje na jedn� zmian� od poniedziaCku do pi�tku w godzinach 7:00 -

15:00.

Dni [wi�teczne od 24 do 26 grudnia s� w niej dniami wolnymi od pracy, ale w tym roku wypadaj� w dni

powszednie. Aby produkcja nie byCa planowana na te dni, nale}y zdefiniowa� wyj�tek typu wolne. Wyj�tek ten ma

dotyczy� wszystkich linii w naszym zakCadzie. B�dzie wygl�daC nast�puj�co:

Wyj�tek
typu
wolne

Teraz wyobra{my sobie inn� sytuacj�. Mamy bardzo du}o zamówieE i niestety mimo dobrej organizacji pracy nie

wyrabiamy si� z produkcj�. Decydujemy, }e w najbli}szy weekend niektóre linie b�d� wyj�tkowo pracowa�. Praca

nie b�dzie trwaCa caC� zmian�, tylko od 9:00 do 14:00. W tym celu tworzymy wyj�tek typu praca:

Wyj�tek
typu
praca
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Powielanie wyj�tków

Je[li codziennie od 10:00 do 10:30 produkcja ma przerw� [niadaniow�, albo co poniedziaCek mi�dzy 07:00 a 09:00

wszyscy maj� spotkanie organizacyjne, warto zadba� o naniesienie tych informacji do kalendarza. Aby przyspieszy�

prac� mo}esz skorzysta� z funkcji powielania wyj�tków. Dodaj pierwszy wyj�tek, standardowo, tak jak opisano

wy}ej. I kliknij przycisk  Powiel
wyj�tek

Powielanie
wyj�tku

Wska}:

rodzaj
powielenia - czyli czy dany wyj�tek ma wyst�powa� codziennie, co tydzieE, co miesiac, czy co rok

dat�
zakoEczenia - czyli do jakiej daty wyj�tek ma zosta� zaCo}ony. Zastanów si�, czy warto od razu

generowa� wyj�tki do <koEca [wiata=. Je[li oka}e si�, }e za dwa lata przerwa obiadowa b�dzie krótsza,

b�dziesz miaC sporo wyj�tków do usuni�cia. Lepiej funkcj� wykonywa� wielokrotnie co jaki[ czas.

Wyj�tki wygeneruj� si� po klikni�ciu przycisku Wykonaj.
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ZaCoga
ZaCoga to nic innego jak grupa pracowników. Je[li wykorzytujesz moduC utrzymania ruchu w qcadoo, to stwórz

zaCog� i podepnij do niej pracowniów DUR - a tylko oni b�d� widoczni w kalendarzu zdarzeE. ZaCoga mo}e si� te}

przyda� przy tworzeniu przydziaCu do zmian - ka}da zaCoga mo}e mie� takie przypisanie tworzone z osobna. Dzi�ki

temu liderzy zaCóg mog� by� odpowiedzialni za uCo}enie kalendarza pracy swojego zespoCu.

Aby doda� zaCog� wejd{ w Pracownicy
>
ZaCoga

Lista
zaCóg

i kliknij  Dodaj
nowy

Formularz
dodania
nowej
zaCogi

Podaj numer zaCogi oraz wska} kto jest jej liderem. Zapisz. Dla tak stworzonej zaCogi dobierz
pracowników w

tabeli z prawej strony okna.

Je[li zaCoga ma mie� przypisywane zdarzenia planowane z poziomu kalemdarza, zaznacz w zakCadce Utrzymanie

ruchu parametr Kalendarz
zdarzeE
planowanych
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ZakCadka
Utrzymanie
ruchu
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Pracownicy
Ka}dy pracownik ma w systemie przypisany swój identyfikator, imi� i nazwisko oraz (pole niewymagane)

stanowisko, na którym pracuje. Ostatnie pole nie jest wymaganym, poniewa} wiemy, }e zdarzaj� si� sytuacje, gdy

jeden pracownik posiada kompetencje do wypeCniania zadaE na wi�cej ni} jednym stanowisku. Dodatkowo

ka}demu pracownikowi mo}emy przypisa� zmian�, na której pracuje oraz dziaC. Te pola równie} nie s� wymagane,

poniewa} w zale}no[ci od zlecenia pracownicy mog� pracowa� na ró}nych zmianach lub w ró}nych dziaCach.

Jak doda� r�cznie pracownika?

Baz� pracowników uzupeCniamy wybieraj�c:

Pracownicy
»
Pracownicy
»  Dodaj
nowy

Dodanie
pracownika

uzupeCnij:

numer - mo}e istnie� tylko jeden pracownik o danym numerze. Numer posCu}y przy logowaniu pracownika w

terminalu rejestracji produkcjiþ. Zadbaj zatem o to, by numery byCy takie, aby pracownik miaC szanse je

zapami�ta�. Rozwi�zaniem jest te} przygotowanie identyfikatorów dla pracownika z zaszytym numerem w

kodzie kreskowym i skanowanie ich czytnikiem kodów kreskowych na stanowisku z terminalem. Pami�taj, }e

zawarcie w kodzie kreskowym znaków specjalnych (jak np. polskie litery) znacz�co wydCu}a kod, przez co

umieszczenie ich na maCym identyfikatorze mo}e by� albo niemo}liwe, albo sprawi, }e kod nie b�dzie czytelny

imi�
i
nazwisko

Mo}esz zachowa� te} informacje szczegóCowe:

e-mail

telefon

dla jakiej firmy pracuje

stanowisko

Pracownik mo}e zosta� te} przypisany do:

zmiany

dziaCu - przypisany dziaC b�dzie podpowiadaC si� po zalogowaniu do terminala, a to ograniczy widoczne

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawowePracownicyDodaj.png
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zlecenia czy zadania operacyjne

stacji roboczej - tu podobnie: je[li przypiszesz pracownikowi stacj� robocz�, to po zalogowaniu do terminala

lista zadaE operacyjnych b�dzie ograniczona do tej stacji (pracownik zobaczy te} zadania bez przypisanej

stacji roboczej)

zaCogi - dzi�ki temu b�dziesz mógC wyszuka� wszystkich pracowników Twojej zaCogi podczas tworzenia

przydziaCu do zmian þ

Jak doda� pracowników poprzez import z arkusza Excel?

Nie musisz wprowadza� ka}dego z pracowników r�cznie do systemu. Mo}esz przygotowa� dane w arkuszu Excel i

zaci�gn�� caC� list� na raz do qcadoo. Jak tego dokona�? Zacznij od zapoznania si� z t� dokumentacj� þ - ka}dy

import danych z pliku .xlsx dziaCa wg takich samych zasad. Pobierasz szablon, wypeCniasz go danymi i zaci�gasz do

qcadoo. W tym przypadku w arkuszu mo}esz poda� nast�pujace informacje:

numer (kolumna A) - kolumna musi by� wypeCniona. Numer mo}e by� zarówno liczb� jak i dowolnym tekstem.

Wa}ne, aby dany numer wyst�piC tylko raz,

imi� (kolumna B) - koniecznie podaj jak pracownik ma na imi�,

nazwisko (kolumna C) - nazwisko równie} jest dan� wymagan�,

e-mail (kolumna D) - dana opcjonalna, je[li chcesz mo}esz zapisa� adres e-mail swojego pracownika. E-mail

b�dzie potrzebny, je[li pracownik ten b�dzie miaC otrzymywa� powiadomienia mailowe, np. o automatycznym

utworzeniu dostawy,

telefon (kolumna E) - dana opcjonalna,

pracuje
dla (kolumna F) - w kolumnie mo}esz wpisa� dla kogo pracuje dana osoba. Wpisz w tym celu numer

firmy zdefiniowanej w qcadoo. Je[li korzystasz z portalu podwykonawców, to zdefiniuj w qcadoo równie}

pracowników kooperanta, którzy maj� mie� dost�p do portalu,

stanowisko (kolumna G) - dana opcjonalna, mo}esz opisa� jakie stanowisko pracownik zajmuje,

dziaC (kolumna H) - dana opcjonalna, je[li chcesz przypisa� pracownika do dziaCu, podaj numer

zdefiniowanego dziaCu w qcadoo,

stacja
robocza (kolumna I) - dana opcjonalna, je[li chcesz mo}esz przypisa� pracownika do stacji roboczej,

podaj�c numer stacji zdefiniowanej w qcadoo. Stacja ta musi by� przypisana do dziaCu podanego wy}ej,

zaCoga (kolumna J) - je[li pracownik jest cz�[ci� zdefiniowanej w qcadoo zaCogi, podaj w kolumnie jej numer.

Je[li plik ma posCu}y� aktualizacji danych pami�taj o zaznaczeniu w oknie importu opcji Czy
aktualizowa�

istniej�ce
dane?.

ZASTOSOWANIE Pracownicy w systemie rejestrowani s� na potrzeby przynajmniej dwóch sytuacji:

by ustali� kto jest odpowiedzialny za wykonanie danego produktu lub danej partii towaru

by móc nagrodzi� danego pracownika za sumienne/szybkie wykonanie zadania

Co gdy koszt godziny pracy pracownika jest ustalany indywidualnie?

https://dokumentacja.qcadoo.com/przydzial-do-zmian
https://dokumentacja.qcadoo.com/import-z-excel


Dodawanie
umiej�tno[ci
pracownika

Co gdy koszt godziny pracy pracownika jest ustalany indywidualnie?

System jest przygotowany na taki przypadek. Indeks pracownika mo}na zaktualizowa� i jego koszt okre[li� na

podstawie Grupy pCacowej þ lub ustali� indywidualnie.

Je[li indywdualnie, to zaznaczamy checkbox <Ustalony
indywidualnie=, po czym odblokuje si� nam pole do

wprowadzania kwoty, a dla przypisania grupy pCacowej za pomoc� przycisku  wybieramy odpowiedni� grup�,

nast�pnie klikamy  Zapisz i wprowadzone warto[ci b�d� uwzgl�dniane np w Rozliczeniu produkcjiþ.

Koszt
godziny
pracy

Jak przypisa� do pracownika posiadane umiej�tno[ci?

Dzi�ki przypisaniu pracownikowi umiej�tno[ci, b�dziesz potrafiC ustali� kto mo}e wykonywa� dan� operacj�.

Funkcjonalno[� jest wykorzystywana przy tworzeniu planu na stacj� robocz� i pracownikaþ

Aby móc przypisa� umiej�tno[� pracownikowi musisz

zacz�� od zdefiniowania listy umiej�tno[ciþ.

Je[li lista gotowa, wejd{ w szczegóCy pracownika i w

zakCadk� Umiej�tno[ci
pracownika i kliknij przycisk

Nowy. Wybierz z listy umiej�tno[�. Na jej podstawie

wypeCnione zostanie pole Maksymalny poziom. Teraz

podaj na jakim poziomie pracownik wCada dan�

umiej�tno[ci� - nie mo}e by� on wy}szy od

maksymalnego poziomu umiej�tno[ci.

Jak wydrukowa� identyfikatory pracownikom?

Pracownicy zdefiniowani w qcadoo mog� korzysta� z terminala rejestracji produkcji. Aby si� zalogowa� trzeba u}y�

numeru pracownika. Je[li numery s� dCugie - pracownicy mog� mie� problem z ich zapami�taniem. Wtedy warto

przygotowa� identyfikatory z kodem kreskowym i zaopatrzy� stanowisko, na którym rejestrowana jest produkcja w

skaner.

Aby wygenerowa� identyfikatory wej[� w Pracownicy
>
Pracownicy

https://dokumentacja.qcadoo.com/grupy-placowe
https://dokumentacja.qcadoo.com/rozliczenie-produkcji
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/pracownicy-koszt-godziny-pracy.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/plan-na-stacje-robocza-i-pracownika
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawowePracownicyUmiejetnosci.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/umiejetnosci


Drukowanie
etykiet
z
listy
pracowników

zaznaczy� wybranych pracowników i klikn�� w przycisk  Drukuj
etykiety
pracowników

Etykiety
pracowników

Etykiety mieszcz� si� w standardowych uchwytach na identyfikatory.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/pracownicyPracownicyZaznaczeni.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/pracownicyPracownicyEtykietyPracownikow.png


Grupy pCacowe
Aby uCatwi� prac� z definiowaniem wynagrodzeE pracowników na poszczególnych stanowiskach system Qcadoo

stworzyC mo}liwo[� grupowania pracowników. Tutaj mo}emy pogrupowa� pracowników wedCug takiej samej stawki

godzinowej dzi�ki czemu b�dziemy mogli w Catwy i szybki sposób dodawa� informacje odno[nie wynagrodzenia

pracownika przypisuj�c go do konkretnej grupy pCacowej.

Jak doda� now� grup� pCacow�?

Aby stworzy� now� grup� pCacow� nale}y wybra�: Pracownicy
»
Grupy
pCacowe
»  Dodaj
nowy

Tutaj ustalamy <Numer= grupy oraz <Koszt godzinowy pracy w grupie=, s� to pola wymagane. Dodatkowo mo}emy

wprowadzi� <Nazw�= i wybra� <Nadrz�dn� grup� pCacow�= (Nadrz�dne grupy pCacowe definiujemy w

PODSTAWOWE
»
SCowniki). Po wprowadzeniu danych wybieramy  Zapisz. Wprowadzone grupy pCacowe

wy[wietlaj� si� w formie listy.

Formularz
grupy
pCacowej

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Podstawowe-%20grupy%20p%25C5%2582acowe.png


PCace
W tej zakCadce wprowadzamy dane dotycz�ce kosztu godziny pracy ka}dego pracownika.

Formularz
pCacy
pracownika

Aby okre[li� koszty godziny pracy nale}y wej[� w Pracownicy
»
PCace , a nast�pnie z listy wybra� interesuj�cego

nas pracownika.

Pojawi si� okno, w którym b�dziemy mie� 2 zakCadki: <GCówna= i <Koszt
godziny
pracy=.

Dane w zakCadce <GCówna= kopiuj� si� samodzielnie. B�d� tam widoczne wszystkie informacje, które

wprowadzili[my wcze[niej dla danego pracownika w Pracownicy
»
Pracownicy.

Formularz
kosztu
godziny
pracy

Kolejn� zakCadk� uzupeCniamy samodzielnie. Mo}emy:

1. Przypisa� pracownika do konkretnej grupy pCacowej, wówczas koszt godziny pracy uzupeCni si�

automatycznie.

2. W lewym górnym rogu zaznaczy� Ustalony
indywidualnie. Wówczas Indywidualny godzinowy koszt pracy

uzupeCniamy r�cznie.

3. Po wprowadzeniu danych wciskamy  Zapisz.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Podstawowe-%20p%25C5%2582ace-%20g%25C5%2582%25C3%25B3wna.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawowe-%20p%25C5%2582ace-%20koszt%20godziny%20pracy.png


Umiej�tno[ci
Umiej�tno[ci to kwalifikacje, które pozwalaj� na wykonanie operacji. Umiej�tno[ci wykorzystywane s� w qcadoo do

sporz�dzania planu na stacj� i pracownikaþ - dzi�ki nim wiadomo, który pracownik jest odpowiedni do wykonania

danego zadania.

Zdefiniowanie umiej�tno[ci realizowane jest w trzech krokach:

1. wprowadzenie listy umiej�tno[ci w podstawowe > umiej�tno[ci (opisane na tej stronie)

2. okre[lenie jakie s� wymagane umiej�tno[ci do wykonania operacjiþ

3. okre[lenie jakie umiej�tno[ci posiada pracownikþ

Aby zdefiniowa� list� mo}liwych umiej�tno[ci wejd{ w Pracownicy
>
Umiej�tno[ci i kliknij  Dodaj
nowy

Dodanie
umiej�tno[ci

Wprowad{:

nazw� - pole wymagane. Zadbaj aby podana nazwa byCa unikalna - czyli aby nie byCo innej umiej�tno[ci o

takiej samej nazwie

opis - je[li chcesz dopisa� dodatkowe szczegóCy umiej�tno[ci, to to jest odpowiednie do tego miejsce

maksymalny
poziom - musisz okre[li� w jakiej skali b�dziesz wyra}a� stopieE zaawansowania. Je[li podasz

<3= to oznacza, }e pracownik mo}e wCada� dan� umiej�tno[ci� na poziomie 1, 2 lub 3. Przy czym 3 to jest

poziom wysoki, a 1 - niski.

Z poziomu zdefiniowanej umiej�tno[ci mo}esz w zakCadkach dokona� przypisania do operacji i pracownika. Zasada

dokCadnie taka sama jak w instrukcjach: wymagane umiej�tno[ci do wykonania operacjiþ i umiej�tno[ci

pracownikaþ

https://dokumentacja.qcadoo.com/plan-na-stacje-robocza-i-pracownika
https://dokumentacja.qcadoo.com/wymagane-umiejetnosci-operacji
https://dokumentacja.qcadoo.com/pracownicy.html#jak-przypisa%C4%87-do-pracownika-posiadane-umiej%C4%99tno%C5%9Bci
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweUmiejetnosciDodaj.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/wymagane-umiejetnosci-operacji
https://dokumentacja.qcadoo.com/pracownicy.html#jak-przypisa%C4%87-do-pracownika-posiadane-umiej%C4%99tno%C5%9Bci


Stawki za procesy technologiczne
Procesy technologiczne wykonywane przez pracowników mog� mie� wyznaczon� stawk� godzinow� - dzi�ki temu

b�dziesz w stanie ustali� jaki jest koszt robocizny. Dodatkowo - mo}esz te} w ten sposób wyznaczy�

wynagrodzenie pracowników realizuj�cych procesy technologiczne.

W ramach jednej stawki (nazwijmy to: w ramach jednego rodzaju stawki) mo}emy definiowa� wiele kwot, w ró}nych

okresach czasowych. Je[li w 2020 r. za przyszywanie guzików do koszuli pCaciCe[ 22 zC za godzin�, a w 2021 r.

b�dziesz pCaci� ju} 23 zC, to nie musisz tworzy� nowej stawki i zminia� przypisanie do wszystkich korzystaj�cych z

niej procesów. Wystarczy, }e w ramach danej stawki wprowadzisz now� kwot� obowi�zuj�c� od danej daty.

Aby doda� stawk� za procesy technologiczne wejd{ w Pracownicy
>
Stawki
za
procesy
technologiczne

Lista
stawek
za
procesy
technologiczne

i kliknij  Dodaj
nowy  

Formularz
dodawania
stawki
za
procesy
technologiczne

Podaj nazw� i zapisz stawk�. Zostanie nadany jej unikalny numer. Z prawej cz�[ci okna uaktywni si� tabela, w

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/pracownicyStawkiZaProcesyLista.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/pracownicyStawkiZaProcesyNowa.png


której definiowane s� wCa[ciwe stawki za ró}ne okresy czasu. Kliknij przycisk  Nowy:

Definiowanie
stawki

Podaj kwot� (pole aktualna
stawka) i dat�, od której ta stawka ma obowi�zywa� (pole: data
rozpocz�cia). Je[li

istnieje poprzednia stawka to zostanie ona zamkni�ta dat� o dzieE wcze[niejsz�.

Usuwanie stawek w ramach danego rodzaju zacznij od koEca - mo}esz usun�� tylko t� stawk�, która nie jest

zamkni�ta dat� zakoEczenia.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/pracownicyStawkiZaProcesyNowyStawka.png


Podstawowe
Prawda jest taka, }e w menu Podstawowe znajdziesz wszystko to, czego wprost nie daCo si� podporz�dkowa� do

moduCów pozostaCych. S� to dane pocz�tkowe - takie, które musz� by� zdefiniowane, aby móc w peCni korzysta� z

funkcjonalno[ci dost�pnych w qcadoo.

Znajdziesz tutaj:

typy usterek - potrzebne aby zaCo}y� zlecenie naprawy lub zdarzenie (np. awari�) w dziale utrzymania ruchu.

numery wCasne palet þ - wykorzystywane na magazynie. Mo}esz generowa� wCasn� numeracj� palet, na

których przechowujecie produkty,

firmy þ - zawiera list� kontrahentów, z którymi wspóCpracujesz,

sCowniki þ - to Twoje wCasne listy warto[ci typu: jednostki, kolory, kaategorie zleceE czy produktów. SCowniki

w qcadoo to takie listy, których warto[ci maj� tylko nazwy. Wi�cej danych nie potrzebuj�,

czynno[ci þ - potrzebne do opisania dziaCaE koniecznych do wykonania w ramach zdarzenia planowanego

(np. remont) w dziale utrzymania ruchu,

cz�[ciþ - produkty / cz�[ci zamienne wykorzystywane w realizacji zdarzeE (np. awarii) i zdarzeE planowanych

(np. remontów) w dziale utrzymania ruchu,

atrybuty þ - pozwalaj�ce na uj�cie charakterystycznych dla Ciebie szczegóCów w produkcie, czy zasobie, a

tak}e na realizowanie kontroli jako[ci wytwarzanych wyrobów,

przyczyny przestojówþ - wykorzystywane podczas rejestrowania przestoju, który pojawiC si� w trakcie

realizacj zlecenia produkcyjnego,

i kilka innych. RozwiE menu > podstawowe i sprawd{ podpi�te rozdziaCy.

file:///var/folders/45/z_fmswkj1c54k8t8k54_v7kc0000gn/T/typy-usterek
https://dokumentacja.qcadoo.com/numery-wlasne-palet
https://dokumentacja.qcadoo.com/firmy
https://dokumentacja.qcadoo.com/slowniki
https://dokumentacja.qcadoo.com/czynnosci
https://dokumentacja.qcadoo.com/czesci
https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty
https://dokumentacja.qcadoo.com/przyczyny-przestojow


Firmy
W tym miejscu wprowadzamy dane klientów i kontrahentów, je[li chcemy mie� o nich informacj� np. przy okazji

[ledzenia Genealogii þ (wiemy, dzi�ki temu kto dostarczyC wadliwy towar) albo przy planowaniu zleceE

produkcyjnych (wiemy dla kogo produkujemy i te zlecenia mo}emy Catwo C�czy� w grupy). Kontrahenta wska}esz te}

w zamówieniu sprzeda}y czy w dostawie.

Jak doda� firm�?

W celu dodania firmy nale}y przej[� do Podstawowe
»
Firmy i klikn�� Dodaj
nowy 

Formularz
dodawania
nowej
firmy

W zakCadce <GCówna= nadajemy numer i nazw� firmy oraz przypisujemy jej dane adresowe. Firmy mo}esz te}

pogrupowa� po kategoriiþ. B�dzie ona widoczna w lookupach firm w dostawie i zamówieniu sprzeda}y.

Dodatkowo - w li[cie dostaw b�dzie widoczna kategoria kontrahenta, dzi�ki temu b�dziesz mógC ustali� od

jakich kategorii dostawców co i kiedy kupujesz. Mo}esz te} przypisa� 8wa}no[�9 danego klienta pod k�tem

sprzeda}owym - u}ywaj�c pola Analiza ABC. Dane pewnie jeste[ w stanie wyci�gn�� z Twojego systemu

wspierajacego w sprzeda}y

W zakCadce <Adresy= okre[lamy dodatkowe dane adresowe. Kontrahent mo}e mie� zdefiniowanych wiele

adresów. Adres gCówny widoczny jest w zakCadce GCówna. Mo}esz zdefiniowa� w sCowniku dodatkowe typy

adresów (np. dostawy, korespondencyjny itp.) i wprowadzi� je w zakCadce Adresy

W zakCadce <Sprzedaje= mo}emy okre[li� jakie produkty b�d{ rodziny produktów sprzedaje firma, w ten

sposób jeste[my w stanie wprowadza� podpowiedzi podczas tworzenia dostaw, lub w pokryciu

zapotrzebowania wskaza� dostawc�. Zaznacz przy firmie <domy[lny= je[li to ten kontrahent jest gCównym

dostawc� danego produktu lub rodziny produktów. Dzi�ki temu podpowiemy go w raporcie stanów

minimalnych oraz przy automatycznym tworzeniu dostaw (np. do stanów minimalnych). Mo}esz przypisywa�

produkty pojedynczo, produkty z z rodziny lub wiele produktów na raz, korzystaj�c z przycisku: Dodaj
wiele

domy[lnych
produktów. W zakCadce tej zdefiniujesz te} minimaln� ilo[� zamówienia (podpowiemy j� przy

tworzeniu zamówienia u dostawcy i zweryfikujemy czy ilo[�, któr� zamierzasz zamówie� jest powy}ej

wymaganego poziomu), a tak}e bufor dla terminu dostaw dla tego produktu (który wykorzystamy w pokryciu

zapotrzebowania, aby[ wiedziaC kiedy powinienie[ zamówi� produkt, by zd�}y� przed rozpocz�ciem

produkcji)

https://dokumentacja.qcadoo.com/genealogia
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweFirmyNowa.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/slowniki


ZakCadka <Dostawy= sCu}y okre[leniu warunków na jakich realizowane s� zamówienia zakupu u kontrahenta.

Mo}na poda� bufor dla terminu dostaw, czyli minimalny czas jaki mo}e wyst�pi� pomi�dzy dostaw�

produktów od firmy, a faktycznym zapotrzebowaniem na te produkty. W tym miejscu okre[lasz czas dostawy

dla caCej firmy. Je[li który[ z oferowanych przez dostawc� produktów ma inny czas realizacji - okre[l go w

zakCadce Sprzedaje. W zakCadce Dostawy mo}esz zapisa� te} ustalon� form� pCatno[ci, a tak}e walut�, w

jakiej nast�puje rozliczenie.

W zakCadce <Wykonuje= mo}emy przypisa� operacje b�d{ grupy operacji jakie wykonuje firma, je[li jest

naszym podwykonawc�.

Je}eli nasz system jest zintegrowany z zewn�trznym systemem ERP, to istnieje mo}liwo[� pobrania listy

klientów bezpo[rednio do Qcadoo MES.

Jak zaimportowa� firmy z arkusza Excel?

qcadoo MES pozwala na zaci�gni�ciu wielu danych z arkusza Excel. Sposób dziaCania w ka}dym z miejsc jest

dokCadnie taki sam - opis znajdziesz w tej dokumentacjiþ. Poszczególne funkcjonalno[ci ró}ni� si� tylko

szablonem, który trzeba wypeCni�.

Aby zaimportowa� firmy (i pobra� szablon do wypeCnienia) wejd{ w Podstawowe
>
Firmy i kliknij przycisk 

 Importuj
firmy
z
XLSX.

Arkusz do importu zawiera nast�puj�ce kolumny:

numer (kolumna A) - dana wymagana. Mo}e istnie� tylko jeden kontrahent o danym numerze

nazwa (kolumna B) - dana wymagana,

NIP (kolumna C) - dana opcjonalna. Wprowad{ NIP w prawidCowym formacie

kod
kraju (kolumna D) - dana opcjonalna. PosCu} si� obowi�zuj�cymi kodami kraju, np.: PL (Polska), DE

(Niemcy), CZ (Czechy) itp. Je[li masz w�tpliwo[ci, wejd{ do okna dodawania firmy w qcadoo i wywoCaj list�

lupk� przy polu Kraj,

ulica (kolumna E) - dana opcjonalna,

nr
domu (kolumna F) - dana opcjonalna,

nr
mieszkania (kolumna G) - dana opcjonalna,

kod
pocztowy (kolumna H) - dana opcjonalna,

miasto (kolumna I) - dana opcjonalna,

województwo (kolumna J) - dana opcjonalna,

telefon (kolumna K) - dana opcjonalna,

email (kolumna L) - dana opcjonalna,

adres
www (kolumna M) - dana opcjonalna,

osoba
kontaktowa (kolumna N) - dana opcjonalna.

https://dokumentacja.qcadoo.com/import-z-excel


SCowniki
SCowniki pomagaj� indywidualnie zdefiniowa� poj�cia dla wielu opcji, które napotkasz w qcadoo. Przejdziesz do

nich z dwóch poziomów: Podstawowe
>
SCowniki Administracja
>
SCowniki

Dost�pne s� nast�puj�ce sCowniki:

Kategorie
produktów - stosowane w Produktachþ

Przyczyny
braków - wykorzystywane podczas raportowania produkcji w terminalu þ i rejestracji

standardowej þ, a tak}e podczas zgCaszania braku do procesu technologicznego þ

Jednostki - jednostki miar i wag stosowane w Produktachþ

Miejsca
linii
produkcyjnych - stosowane przy definiowaniu Linii produkcyjnych þ

Miejsca
linii
produkcyjnych
przesyCane
do
SCADY

Typy
adresów
kontrahenta - wykorzystywane w firmach þ

Kategoria
kontrahenta - pozwalaj�ca na pogrupowanie firm þ

Kolory - przyporz�dkowywane do kategorii zleceE w parametrach zleceE þ

Rodzaje
opisu - u}ywane w asortymencie þ

Zamówienie
sprzeda}y
-
status
pozycji - do wykorzystania w zamówieniach sprzeda}yþ, do opisu etapu

prac nad zamówion� pozycj�

Opisy
realizacji
zamówieE
sprzeda}y - do zastosowania w zamówieniach sprzeda}yþ, np. w celu

okre[lenia na jakim etapie jest realizacja zamówienia

Typy
zaj��
na
zmianie - u}ywane przy tworzeniu kalendarza pracy pracowników (przydziaC do zmian þ])

Kategoria
zlecenia - wykorzystywane w zleceniach produkcyjnych þ do grupowania zleceE, czy okre[lenia

ich pilno[ci

Forma
pCatno[ci - okre[lana dla firmy þ i prezentowana w dostawie þ

Przyczyny
odst�pstw
od
planowanej
produkcji - u}ywane w zleceniu produkcyjnym þ do zachowywania

informacji o tym z jakiego powodu zmieniona zostaCa data czy ilo[�

Nadrz�dne
grupy
pCacowe - do wykorzystania w grupach pCacowychþ

Typy
palet - u}ywane w dokumentach þ

Rodzaje
podzespoCu - podpi�te w podzespoCach

Rodzaje
wyrobu - sCu}�ce do doprecyzowania modelu þ

Ocena
jako[ci - wykorzystywana do ustalenia jak wygl�da efekt kontroli jako[ci þ

Przyczyny
braków - do wykorzystania w terminalu rejestracji produkcjiþ do okre[lenia co byCo przyczyn�

wyprodukowania wyrobu niepeCnowarto[ciowego

Metody
próbkowania - wykorzystywany w karcie jako[ci þ do okre[lenia co ile produktów ma by�

poddanych testom

Edytowa� mo}emy dane w obr�bie tych opcji. Aby to zrobi�: wybierz jedn� z nich, a nast�pnie  Dodaj
nowy.

Warto[ci sCownikowych nie mo}na edytowa� i usuwa�. Je[li istniej�ca nie jest Ci potrzebna - zdezaktywuj j�.

https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal
https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/procesy-technologiczne-zlecenia.html#zg%C5%82oszenie-braku-do-procesu
https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty
https://dokumentacja.qcadoo.com/linie-produkcyjne
https://dokumentacja.qcadoo.com/firmy
https://dokumentacja.qcadoo.com/firmy
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-zlecen.html#kategorie-zlece%C5%84
https://dokumentacja.qcadoo.com/asortymenty
https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-nadrzedne
https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-nadrzedne
https://dokumentacja.qcadoo.com/przydzial-do-zmian
https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-produkcyjne
https://dokumentacja.qcadoo.com/firmy
https://dokumentacja.qcadoo.com/dostawy
https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-produkcyjne
https://dokumentacja.qcadoo.com/grupy-placowe
https://dokumentacja.qcadoo.com/dokumenty
https://dokumentacja.qcadoo.com/modele
https://dokumentacja.qcadoo.com/kontrola-jakosci
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal
https://dokumentacja.qcadoo.com/karty-jakosci


Podstawowy
zestaw
poj��
w
sCowniku
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Przeliczniki
Przeliczniki w qcadoo to funkcja pozwalaj�ca na wygenerowanie mo}liwych przeliczników dla produktów. Globalne

przeliczniki peCni� rol� wyC�cznie informacyjn� i nie s� bezpo[rednio wykorzystywane w przeliczeniach.

Jak doda� przeliczniki?

PODSTAWOWE
»
Przeliczniki

Klikaj�c ikonk�  mo}emy doda� kolejne warto[ci przeliczników.

Lista
zdefiniowanych
przeliczników

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Przeliczniki.png


Dodawanie
nowego
numeru
wCasnego
palety

Dodawanie
wielu
numerów
wCasnych
palety

Numery wCasne palet
SkCadujesz produkty na magazynie na paletach? Czy proces skCadowania wygl�da mniej wi�cej tak:

przyje}d}a dostawa

ukCadasz produkty (kartony/worki) na paletach

palety umieszczasz w regale?

Je[li chcesz poszukiwa� produktów po palecie, to koniecznie trzeba te palety oznaczy�. qcadoo w tym celu

umo}liwia wygenerowanie numerów wCasnych. Oklej nim palet� i wprowad{ numer do dokumentu podczas

przyjmowania na magazyn.

Numery wCasne mo}esz albo dodawa� r�cznie (pojedynczo), albo skorzysta� z generatora. Dla obu opcji wejd{ w

Podstawowe > Numery wCasne palet.

Je[li chcesz dodawa� pojedynczo - kliknij  Dodaj

nowy. Otworzy si� okno, w którym zostanie

uzupeCniony kolejny numer palety. Wystarczy zapisa� 

 i wydrukowa�  .

Zastanawiasz si� zapewne czym jest data
wydania w

numerze palety. W momencie, gdy paleta b�dzie

opró}niona (czyli wystawiony b�dzie dokument

rozchodowy, który wyda ostatni zasób tej palety do

zera, albo produkty z palety zostan� w caCo[ci

przeniesione na inn� palet�) program uzupeCni dat�

wydania. B�dzie ona przydatna przy tworzeniu raportu

rozliczenia paletþ. Mo}esz t� dat� uzupeCni� r�cznie.

Drukowanie jednego numeru wCasnego palety mija si�

jednak z celem. Zdecydowanie bardziej polecam

utworzy� i wydrukowa� zbiorczo wiele numerów.

Przekaza� na magazyn - niech pracownicy maj� je

zawsze pod r�k�.

Aby doda� wiele numerów wCasnych palety w

Podstawowe > Numery wCasne palet wybierz przycisk 

 Dodaj
wiele
numerów
wCasnych,

okre[l ile numerów chcesz uzyska�, zapisz  i

wydrukuj.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweNumeryWlasnePaletDodaj.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/rozliczenie-palet
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Wydrukowane numery palet wygl�daj� tak:

Wydruk
numerów
wCasnych
palety

Z poziomu listy numerów wCasnych palet mo}esz wydrukowa� te}:

kart�
palety - po to, by pracownicy nie maj�cy dost�pu do systemu mogli zapisa� jakie produkty poCo}yli na

jakiej palecie. Wydruk ten jest dedykowany raczej jednorodnym produktom na danej palecie

paleta
mix - po to, by pracownicy mogli zapisa� list� ró}norodnych produktów umieszczonych na palecie o

danym numerze.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweNumeryWlasnePaletWydruk.png


Typy usterek
Typy usterek wykorzystywane s� w qcadoo w module utrzymania ruchu oraz w zleceniu napraw. ZgCaszaj�c

zdarzenie, trzeba okre[li� co si� dzieje z danym obiektem. Mo}esz przygotowa� list� typowych usterek czy

problemów, a nawet przypisac je jako domy[lne do typów stacji czy stacji roboczych. Je[li wydarzy si� co[

nieprzewidzianego - u}ytkownik b�dzie mógC wskaza� typ usterki = inne i w polu opis uszczegóCowi� sytuacj�.

Aby zdefiniowa� list� typowych usterek wejd{ w Podstawowe > Typy usterek

Lista
typów
usterek

i kliknij  Dodaj
nowy

Formatka
dodawania
nowego
typu
usterki

Definicja typów usterek jest bardzo prosta. Wystarczy poda� nazw� i wskaza� czego dotyczy dana usterka - stacji /

podzespoCu, typu stacji czy produktu. Od ustawieE pola Dotyczy zale}y aktywno[� zakCadek Stacje / podzespoCy i

Typy stacji.

Typy usterek dla stacji / podzespoCu i typu stacji wykorzystywane s� w dziale utrzymania ruchu, natomiast typ

usterek dla produktu przyda si� przy realizacji zleceE naprawyþ.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweTypyUsterekLista.png
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Przypisanie
domy[lej
stacji
lub
typu
stacji
do
typu
usterki

To w tych zakCadkach mo}esz przypia� w jakiej maszynie czy typie maszyn mo}e tego typu usterka wyst�pi�. Dzi�ki

tym wskazaniom b�d� si� podpowiada� odpowiednie dane przy dodawaniu zdarzeE þ.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweTypyUsterekStacje.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/zdarzenia


Czynno[ci
Czynno[ci, to kroki trzeba wykona�, aby zrealizowa� zdarzenie planowaneþ. Zdefiniuj list� czynno[ci i wykorzystuj

j� przy planowaniu remontów czy przegl�dów.

List� czynno[ci znajdziesz w Podstawowe
>
Czynno[ci.

Lista
czynno[ci

Aby doda� czynno[� kliknij  Dodaj
nowy

Formularz
dodawania
czynno[ci

Okre[l nazw�
czynno[ci oraz to, czy dotyczy stacj roboczej / podzespoCu czy typu stacji. W zale}no[ci od

ustawieE pola dotyczy aktywuj� si� przyciski dodawania albo w zakCadce Stacje / podzespoCy, albo w zakCadce

Typy stacji. Przypisz na jakich obiektach czynno[ci mog� by� wykonywane - dzi�ki temu szybciej odnajdziesz

wCa[ciwe kroki przy planowaniu zdarzeE.

https://dokumentacja.qcadoo.com/zdarzenia-planowane
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweCzynnosciLista.png
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Przypisanie
do
czynno[ci
stacji,
podzespoCu
lub
typu
stacji

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweCzynnosciStacjeTypy.png


Formularz
dodawania
nowej
cz�[ci

Cz�[ci
Aby móc zapewni� nieprzerwalno[� prac w parku maszynowym, czasami niezb�dne jest dokonanie remontów,

podczas których wymieniane s� elementy skCadowe maszyn. Czasami te} przydarzy si� awaria - a jej rozwi�zanie

bez cz�[ci zamiennych nie jest mo}liwe. Je[li chcesz ewidencjonowa� na magazynie cz�[ci i rozlicza� ich zu}ycie z

dokCadno[ci� do zdarzeE þ czy zdarzeE planowanych þ, konieczne jest stworzenie listy cz�[ci.

Cz�[ci w qcadoo traktowane s� jako specyficzne produkty - znajdziesz je z reszt� te} w[ród listy produktów.

Jednak ich wprowadzenie musi odbywa� si� z poziomu Podstawowe > Cz�[ci. Wówczas zostan� odpowiednio

oznaczone i b�d� mogCy by� odfiltowane przy dodawaniu w utrzymaniu ruchu.

Aby doda� cz�[� wejd{ w Podstawowe
>
Cz�[ci

Lista
cz�[ci

i kliknij  Dodaj
nowy

Wprowad{ dane, które pozwol� Ci dan� cz�[�

zidentyfikowa�:

numer - unikalny numer (który mo}e by� równie}

dowolnym tekstem). Je[li nie masz

specyficznego numeru, którym oznaczacie

cz�[ci, mo}esz wprowadzi� to samo co w polu

nazwa

nazwa

jednostka
podstawowa - jednostka w jakiej

b�d� prowadzone stany magazynowe tej cz�[ci

jednostka
dodatkowa - dla cz�[ci mo}esz okre[li� te} jednostk� dodatkow� (pole aktywuje si� po zapisie).

Dzi�ki temu stany magazynowe b�dziesz widzie� w dwóch jednostkach (np. komplet i sztuka). Je[li

decydujesz si� na tego typu ewidencj� - musisz zdefiniowa� przelicznik mi�dzy jednostkami

kod
EAN

kategoria - mo}esz wprowadzi� swoj� list� kategorii (w podstawowe > sCowniki) i oznaczy� warto[ci� dan�

cz�[�. Mo}esz traktowa� to pole jako Twoje wCasne grupowanie cz�[ci

opis - to pole jest wa}ne. Uznali[my, }e pracownik naprawiaj�cy maszyny nie wie jak dokCadnie nazywaj� si�

cz�[ci, których u}ywa. Tzn. wie, }e to jest siCownik
manualny
du}y. Ale nie wie, }e dostawca nazwaC go SiCownik

https://dokumentacja.qcadoo.com/zdarzenia
https://dokumentacja.qcadoo.com/zdarzenia-planowane
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweCzesciLista.png
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kompaktowy
bez
magnesu,[r
100,skok
25mm. Dlatego w zdarzeniachþ i zdarzeniach planowanychþ

wpisuj�c tekst w pole wyszukiwania cz�[ci, szukamy takiej, której opis pasuje do wyszukiwania. Po numerze i

nazwie nadal mo}na filtrowa� - ale w tym celu trzeba wej[� do podpi�tego do pola okna z cz�[ciami

producent

nr
katalogowy
producenta

nr
rysunku

Wymagane pola to: numer, nazwa i jednostka podstawowa. PozostaCe dane - je[li chcesz: uzupeCnij je, je[li nie:

mog� zosta� puste.

Dla cz�[ci mo}esz w osobnych zakCadkach zdefiniowa� te}:

przypisanie
do
rodziny - pozwala to na zdefiniowanie grup i przypisanie do nich cz�[ci. A pó{niej

znajdywanie wszystkich cz�[ci nale}�cych do danej rodziny. Jak to zrobi�? Zdefiniuj pierwsz� cz�[�, która

b�dzie grup�, np. sterowniki i oznacz j� jako rodzina (reprezentuje = rodzin� produktów). Teraz wprowad{

wszystkie sterowniki, których u}ywasz i w zakCadce Rodzina oznacz je jako konkretny produkt (reprezentuje =

konkretny produkt), a w polu Nale}y do rodziny wska} sterowniki.

zamienniki - mo}esz wskaza� jakich cz�[ci mo}na u}y� jako substytuty do danego

przeliczenia
jednostek - szczególnie wa}ne, gdy ilo[� cz�[ci na magazynie ma by� widoczna w jednostce

podstawowej i dodatkowej. Ale, je[li nawet chcesz ewidencj� magazynow� w jednej jednostce, ale produkt

przychodzi od dostawcy czasami w metrach, czasami w metrach kwadratowych, a czasami na sztuki, to warto

zdefiniowa� przeliczniki mi�dzy tymi jednostkami - pó{niej w dokumentach b�dziesz mógC wprowadzi� ilo[� w

innej jednostce ni} dodatkowa, a dzi�ki przelicznikowi zostanie odpowiednio wyznaczona ilo[� w jednostce

podstawowej produktu

dostawcy - zdefiniuj, od kogo kupujesz cz�[�. B�dziesz wiedzie�, gdzie zamówi�, gdy cz�[ci zabraknie.

Dodatkowo - je[li dla cz�[ci oznaczysz domy[lnego dostawc�, uzupeCnimy go przy automatycznym tworzeniu

dostaw do stanów minimalnych þ

Z poziomu szczegóCów danej cz�[ci mo}esz te} zobaczy� jakie s� jej stany magazynowe. Wystarczy klikn��

przycisk:  Poka}
stany
magazynowe

Stan
magazynowy
cz�[ci

https://dokumentacja.qcadoo.com/zdarzenia
https://dokumentacja.qcadoo.com/zdarzenia-planowane
https://dokumentacja.qcadoo.com/dostawy.html#generowanie-dostawy-do-stan%C3%B3w-minimalnych
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Formularz
definiowania
atrybutów

Atrybuty
Atrybuty pozwol� na opisanie produktów i zasobów dokCadnie w taki sposób jaki chcesz. Je[li nie widzisz w[ród

standardowych pól produktu czy zasobu w qcadoo takiego, jakie Ci jest potrzebne - wykorzystaj atrybuty i dodaj

tym samym nowe pola, bez konieczno[ci zlecania nam ich obsCugi. Jak to dziaCa? ZaCó}my, }e chcesz zapisa� w

wytwarzanych produktach wymiary i kolor. Dodaj atrybuty: dCugo[�, szeroko[� i kolor i przypisz je do produktu

podaj�c jakie warto[ci przyjmuje. Je[li dodatkowo chcesz zapisywa� nr serii dla wytwarzanych produktów (i

zapisywa� je w zasobach) - dodaj atrybut 8nr serii9 i okre[laj jego warto[� przy okazji raportowania produkcji. A

mo}e chcesz dla przyjmowanych z dostawy surowców zachowywa� nr atestu - stwórz taki atrybut i podawaj

warto[ci na etapie przyjmowania dostawy.

Prac� z atrybutami rozpocznij od utworzenia ich definicji. Wejd{ w Podstawowe
>
Atrybuty:

Lista
atrybutów

i kliknij  Dodaj
nowy

Podaj:

numer - inaczej symbol, kod atybutu.

Oczywi[cie nie musi by� liczb�. Wa}ne, }eby

mówiCo Tobie i Twoim pracownikom có} to za

atrybut jest

nazwa

typ
danych - do wyboru wyliczeniowy lub

ci�gCy. Je[li wybierzesz wyliczeniowy, to w tabeli

obok b�dziesz musiaC zdefiniowa� dost�pne

warto[ci, z których pracownicy b�d� mogli

wybiera� podczas opisywania atrybutami

produktów czy zasobów. Je[li wybierzesz ci�gCy, to warto[� atrybutu b�dzie okre[lana ka}dorazowo na etapie

przypisywania atrybutu do produktu czy zasobu - pracownik b�dzie wpisywaC wówczas dowolny tekst. Dla

przykCadu - je[li atrybut gatunek b�dzie wyliczeniowy i w definicji okre[lisz warto[ci 819 i 829 to produkty i/lub

zasoby b�d� mogCy mie� albo gatunek = 1, albo gatunek = 2. Aatwo b�dzie pó{niej dane analizowa�. A i

pracownikom Catwo okre[la� warto[ci - nie b�d� musieli si� zastanawia� co trzeba wpisa�. Czasami jednak

nie jeste[ w stanie stworzy� listy warto[ci, z której pracownik b�dzie wybieraC. Np. numery atestów surowców

s� ka}dorazowo inne - wówczas lepszym rozwi�zaniem jest typ ci�gCy. Podczas okre[lania warto[ci atrybutu

pracownik wpisze w polu dokCadnie taki nr atestu jaki odczyta z dokumentu dostawy.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweAtrybutyLista.png
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rodzaj
warto[ci - albo tekstowy albo liczbowy. Je[li wybierzesz tekstowy - b�dziesz mógC wpisa� cokolwiek.

Je[li liczbowy - sprawdzimy, czy na pewno podana warto[� jest liczb�. Ponadto dla rodzaju liczbowego

mo}esz poda�: precyzj� i jednostk� (opisane ni}ej)

precyzja - okre[l ile miejsc po przecinku maj� mie� warto[ci liczbowe danego atrybutu. Je[li podasz 0 to

b�dziesz mógC wpisa� tylko liczby caCkowite. Je[li podasz 5 - b�dzie mo}liwe okre[lanie warto[ci 0,99999.

jednostka - podaj w jakiej jednostce warto[� liczbowa ma by� okre[lana. Pracownikowi Catwiej bedzie wpisa�

dCugo[�, gdy b�dzie wiedziaC, }e ma j� poda� w mm.

abrybut
produktu, atrybut
zasobu i atrybut
kontroli
jako[ci - zaznacz co dany atrybut ma opisywa�. Jedna

definicja mo}e okre[la� jednocze[nie produkty, zasoby i kontrol� jako[ci. Ale zapewne przewa}nie b�dzie

albo charakrystyk� jednego z nich. Je[li dany produkt niezale}nie od dostawy czy produkcji zawsze ma dany

kolor - to b�dzie to atrybut produktu. Je[li jednak warto[� atrybutu mo}e by� inna w zale}no[ci od tego co

udaCo si� wytworzy�, albo co dostawca przysCaC - np. czasami waga to 150 kg a czasami 148 kg, to b�dzie to

atrybut zasobu. Je[li atrybut ma by� elementem sprawdzanym na etapie kontroli produktu - b�dzie to atrybut

kontroli jako[ci.

Aby zachowa� definicj� kliknij  Zapisz.

Je[li atrybut jest w typie wyliczeniowym przejd{ do tabeli warto[ci i dodaj mo}liwe warto[ci danego atrybutu

u}ywaj�c przycisku  Nowy.

Formularz
dodawania
warto[ci
atrybutów

Okre[l warto[� i ewentualnie opis. Pami�taj, }e je[li definicja atrybutu mówi, }e ma rodzaj liczbowy, to sprawdzimy,

czy na pewno podaCe[ liczb� w zadanej precyzji. I w taki sam sposób okre[l caC� list� warto[ci atrybutu.

Gotowe - atrybut istnieje. Teraz mo}esz go wykorzysta� do uszczegóCowienia produktu czy zasobu, albo do

stworzenia karty jako[ci.

W jakich miejscach b�dzie mo}na przypisywa� atrybuty?

Atrybuty produktu okre[lamy tylko i wyC�cznie w produkcie þ. Jego warto[ci b�dzie mo}na podejrze� w

dokumencie, czy przy rejestracji produkcjiþ (tak}e w terminalu þ, ale warto[ci tam ju} nie wprowadzimy. Potraktuj

atrybuty produktu tak jak jego nazw� czy jednostk� - wprowdzasz je na starcie przy dodawaniu nowego produktu.

Atrybuty zasobu natomiast wprowadzane s� wsz�dzie tam gdzie rejestrujesz przychód na magazyn - w dostawie þ,

przy rejestracji produkcjiþ czy po prostu w dokumentach þ. B�dziesz mógC je poda� równie} w ju} istniej�cym

zasobie þ.

Atrybuty kontroli jako[ci wykorzystujemy przy tworzeniu karty jako[ci þ. A warto[ci uzupeCniane s� na etapie

rejestracji produkcji czy rejestracji koEcowej kontroli jako[ci danych partii produktów.

Przypisanie atrybutów do produktów i do zasobów mo}e odby� si� te} poprzez import danych z Excela.
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Import warto[ci atrybutów produktu

Co musisz zrobi�, aby wykorzysta� funkcj� importu:

1. zdefiniuj atrybuty

2. zdefiniuj produkty (tu te} mo}esz u}y� funkcji importu z Excela)

3. stwórz arkusz Excel i zapisz go na dysku

4. wejd{ w Podstawowe > Atrybuty i kliknij przycisk  Import
warto[ci
atrybutów

produktu -> wska} przygotowany arkusz i zaimportuj

Najwa}niejszy jest odpowiednio przygotowany plik Excel. Pierwsza kolumna to kolumna z produktem - wprowad{

numery produktów z qcadoo. Kolejne kolumny to kolumny atrybutow. W nagCówku wprowad{ numery atrybutów z

qcadoo (u}yj tych, które okre[liCe[ jako opisuj�ce produkt), a w komórkach przecinaj�cych kolumn� atrybutu z

wierszem produktu - warto[� atrybutu.

Dla przykCadu: mam dwa produkty: guzik Karo i guzik Miko. Ka}demu z nich chc� okre[li� kolor i ksztaCt. Arkusz

importu wygl�da� b�dzie nast�puj�co:

Arkusz
do
importu
atrybutów
produktów

Efekt importu (dla guzika Karo) b�dzie nast�puj�cy:

Efekt
importu
atrybutów
produktów

Pami�taj, }e przy imporcie obowi�zuj� takie same walidacje, jak przy r�cznym przypisywaniu atrybutów. Je[li

atrybut jest wyliczeniowy - warto[ci w arkuszu musz� odpowiada� tym zdefiniowanym w atrybucie. Je[li

warto[ci atrybutu maj� by� liczbowe - przypilnujemy, aby warto[ci atrybutu byCy liczb� w zadanej precyzji.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweAtrybutyImportAtrybutowProduktu.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweAtrybutyImportAtrybutowProduktuEfekt.png


ObsCuga importu danych z Excel opisana jest równie} tutajþ.

Import warto[ci atrybutów zasobu

Import warto[ci atrybutów zasobu dziaCa na takiej samej zasadzie jak import atrybutów produktu. Przygotuj arkusz

posiadaj�cy w pierwszej kolumnie numer zasobu w qcadoo a w kolejnych warto[ci atrybutów, okre[lonych jako

opisuj�ce zasoby (w nagCówku kolumny umie[� numer atrubutu, a w komórkach przecinaj�cych atrybut z zasobem -

warto[�). MógCby on wygl�da� tak:

Arkusz
do
importu
atrybutów
zasobów

Zaimportu go klikaj�c przycisk  Import
warto[ci
atrybutów
zasobu.

ObsCuga importu danych z Excel opisana jest równie} tutajþ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/import-z-excel
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Przyczyny przestojów
Je[li na powa}nie my[lisz o analizowaniu czasu jaki pracownicy i/lub maszyny trac� dziennie / tygodniowo /

miesi�cznie podczas produkcji, to powiniene[ zaleci� ewiedencjonowanie przestojów. A je[li zale}y Ci na tym aby

wiedzie� nie tylko jak dCugo produkcja nie byCa realizowana, ale tak}e dlaczego linia staCa - musisz zdefiniowa�

przyczyny przestojów.

Aby wprowadzi� przyczyny przestojów wejd{ w Podstawowe
>
Przyczyny
przestojów:

Lista
przyczyn
przestojów

i kliknij   Dodaj
nowy

Lista
przyczyn
przestojów

Obowi�zkowo wprowad{ nazw�, mo}esz dodatkowo poda� opis, aby uCatwi� pracownikowi wybór. W li[cie

znajduje si� warto[� Inna - warto mie� w zapasie, gdyby wydarzyCo si� co[ wyj�tkowego i pracownik nie b�dzie

potrafiC dopasowa� }adnej ze zdefiniowanych przyczyn.

Aby analizowa� zarejestrowane przestoje wg przyczyn wejd{ w Rejestracja
>
Przestojeþ
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Formy
Formy wykorzystywane s� do produkcji wyrobu. Mo}e by� przypisana albo do produktu þ, albo do jego modelu þ.

Aby doda� form� wejd{ w Podstawowe
>
Formy

Lista
form

i kliknij  Dodaj
nowy  

Formularz
dodawania
formy

Koniecznie wypeCnij nast�puj�ce informacje:

numer - skrótowa nazwa, symbol formy. Co[ po czym Ty i Twoi pracownicy b�d� w stanie zidentyfikowa�

dan� form�. Musi by� unikalna

nazwa - peCna nazwa danej formy.

Mo}esz ponadto wprowadzi�:

firma, która produkuje dla Ciebie t� form�,

https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty
https://dokumentacja.qcadoo.com/modele
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rozmiar danej formy,

jednostka w jakiej wyraziCe[ rozmiar.



Etykiety
Etykiety wykorzystywane s� w modelach - mo}na podpi�� etykiet�, która jest dorzucana do produktu o danym

modelu þ. Na etykiecie mo}na zawrze� informacje np. o skCadzie surowcowym danego modelu.

Aby zdefiniowa� etykiet� wybierz: Podstawowe
>
etykiety

Lista
etykiet

i kliknij  Dodaj
nowy  

Formularz
dodawania
etykiet

UzupeCnij nazw� etykiety i opcjonalnie jej opis.

https://dokumentacja.qcadoo.com/modele
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweEtykietyLista.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/podstawoweEtykietyNowa.png


Asortyment

Asortymenty
Asortyment to zestaw produkowanych przez Twoj� firm� wyrobów.

Wprowadzenie asortymentów pozwala na:

grupowanie indeksów produktów w produkty podobne, traktowane w procesie produkcyjnym jako takie same

produkty,

przypisywanie dodatkowych informacji do produktów, niezb�dnych do prawidCowego przeprowadzenia

procesu produkcyjnego,

zlecanie podobnych produktów (z tego samego asortymentu) na jednym zleceniu.

Aby doda� asortyment:

1. Wejd{ do Produkty
>
Asortymenty i wybierz 

Dodaj
nowy.

2. Podaj <Nazw�= dla tworzonego asortymentu.

3. Za pomoc� przycisku  zacznij dodawa� opisy

czyli cechy C�cz�ce produkty danego

asortymentu. Opisy s� warto[ciami ze sCownika

þ <Rodzaje opisu=. PrzykCadowym opisem jest

<Pakowanie=, które wskazuje sposób pakowania

danego asortymentu czy te} <Laser= opisuj�cy

laser wykorzystywany do wytworzenia

produktów nale}�cych do danego asortymentu. Z rozwijanej listy wybierz interesuj�cy Ci� rodzaj opisu, a

potem wypeCnij dla niego pole 8Opis9.

Asortyment mo}e mie� przypisanych wiele rodzajów

opisów.

4. Nast�pnie kliknij  Zapisz, aby zapisa� wprowadzone dane.

5. Przejd{ do zakCadki <Produkty= i przypisz produkty do tworzonego asortymentu, klikaj�c  Dodaj
istniej�cy.

Produkt mo}esz przypisa� do asortymentu równie} z poziomu szczegóCów produktu. W tym celu w

PODSTAWOWE
Produkty wybierz produkt, wejd{ w jego edycj� i tam wybierz odpowiedni asortyment

z listy.

Dany produkt mo}e nale}e� tylko do jednego asortmentu.
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Modele
Model grupuje produkty o podobnych cechach. Mo}e to by� caCa seria ubraE z danym motywem. Informacje

przypisane do modelu widoczne b�d� na wydruku grupy zleceE.

Aby doda� model wejd{ w Produkty
>
Modele

Lista
modeli

i kliknij  Dodaj
nowy  

Formularz
dodawania
modelu

UzupeCnij nast�puj�ce informacje:

nazwa - musi by� unikalna, czyli mo}e istnie� tylko jeden model o danej nazwie

asortyment - model mo}e nale}e� do asortymentu - wska} odpowiedni z listy asortymentówþ

forma - mo}esz wskaza� z jakiej formy trzeba korzysta� przy produkcji danego modelu

rodzaj
wyrobu - do wyboru ze sCownika. U}yj je[li produkujesz ró}nego rodzaju wyroby i chcesz pokaza�

pracownikom do jakiej grupy nale}y ten model (np. spodnie, koszulki i bluzy)

etykieta - mo}esz do modelu przypisa� etykiet�, która powinna zosta� do wyrobu u}yta
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Jak zaimportowa� modele z Excela?

qcadoo MES pozwala na zaci�gni�ciu wielu danych z arkusza Excel. Sposób dziaCania w ka}dym z miejsc jest

dokCadnie taki sam - opis znajdziesz w tej dokumentacjiþ. Poszczególne funkcjonalno[ci ró}ni� si� tylko

szablonem, który trzeba wypeCni�.

Aby zaimportowa� modele (i pobra� szablon do wypeCnienia) wejd{ w Produkty
>
Modele i kliknij przycisk 

 Importuj
modele
z
XLSX.

Arkusz .xlsx do importu modeli zawiera nast�puj�ce kolumny:

nazwa (kolumna A) - nazwa modelu musi by� unikalna,

asortyment (kolumna B) - numer asortymentu þ zdefiniowanego w qcadoo,

forma (kolumna C) - numer formyþ zdefiniowanej w qcadoo,

rodzaj
wyrobu (kolumna D) - rodzaj wyrobu, zdefiniowany w sCownikach qcadoo,

etykieta (kolumna E) - numer etykiety þ zdefiniowanej w qcadoo.

https://dokumentacja.qcadoo.com/import-z-excel
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Rodziny produktów
Rodziny produktów pozwalaj� uporz�dkowa� produkty wedCug odpowiedniej hierarchii. Mo}e okaza� si� to bardzo

pomocne, na przykCad przy generowaniu zapytaE ofertowych do dostawców. Je[li wiemy, }e dostawca dostarcza

nam kilka ró}nych produktów, mo}emy stworzy� tak� wCa[nie rodzin�, a nast�pnie generowa� zapytanie dla caCej

rodziny produktów, zamiast dla ka}dego produktu z osobna.

Rodzina produktów pozwala te} na zmniejszenie ilo[ci technologii w systemie. Je[li produkujesz produkty bardzo

podobne, ró}ni�ce si� niuansami (np. kolorem u}ytego materiaCu), to mo}esz stworzy� technologi� na rodzin�

produktu i korzysta� z niej przy produkcji produktów nale}�cych do niej.

Rodzin� produktów zakCadamy jak zwykCy produktþ, a w zakCadce Rodzina ustawiamy Reprezentuje = rodzin�

produktów. Do rodziny podpinamy konkretne produkty - albo ka}dy z osobna, wskazuj�c na produkt-rodzin� w

zakCadce Rodzina. Albo korzystaj�c z widoku Produkty
>
Rodziny
produktów

Lista
rodzin
produktów

Widoczne s� tutaj wszystkie produkty oznaczone jako 8rodzina9. Zaznacz ten, do którego chcesz zobaczy�

konkretne produkty (lub do którego chcesz przypisa� nowe) i kliknij przycisk  Poka}

produkty
rodziny

https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty
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Lista
produktów
danej
rodziny

Aby do rodziny podpi�� nowe produkty kliknij przycisk  Dodaj
istniejacy i wybierz produkty z

dost�pnej listy.
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Produkty
Produkty to bardzo wa}ny element qcadoo. To one b�d� zlecane na produkcje. To one b�d� zu}ywane w procesie

produkcyjnym. To one b�d� ksztaCtowaCy technologi�. To je b�dziesz skCadowa� na magazynie. To produkty b�d�

poddawane kontroli. To do produktów b�d� ewidencjonowane partie. ZastosowaE jest pewnie jeszcze kilka.

Produkty musisz uzupeCni� na starcie wdro}enia i dba� o aktualizacj� listy na bie}�co podczas pracy w systemie.

List� produktów znajdziesz w Produkty
>
Produkty:

Lista
produktów

Z poziomu listy mo}esz:

doda� r�cznie produkty

zaimportowa� produkty z Excela

utworzy� zlecenia produkcyjne

zaktualizowa� koszty produktów

Funkcje te zostan� szczegóCowo opisane poni}ej.

Jak doda� produkty?
Zacznijmy od dodawania produktów. Mo}esz to zrobi� na kilka sposobów: r�cznie - definiuj�c ka}dy po kolei,

integruj�c qcadoo z u}ywanym do tej pory w firmie systemem magazynowo-ksi�gowym (wi�cej o integracji þ) czy

poprzez import z Excela.

R�czne dodawanie produktów

Decyduj�c si� na r�czne wprowadzanie produktów, wybierz:

Produkty
»
Produkty
»  Dodaj
nowy  
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Formularz
dodawania
produktu

Zacznij od wypeCnienia zakCadki GCówna. Podaj koniecznie:

numer - do wpisania dowolny tekst (nie tylko liczba). Potraktuj pole jako miejsce do zostawienia symbolu,

skrótu, identyfikatora produktu. Niech pracownicy po numerze potrafi� ustali� co to za produkt. Je[li nie

stosujecie skrótów - mo}e by� to to samo co nazwa,

nazwa - wprowad{ peCn� nazw� produktu. Im wi�cej szczegóCów tym lepiej - niech pracownik wie z czym ma

do czynienia,

jednostka
podstawowa - wybierz z listy dost�pnych jednostekþ wCa[ciw�. Jest to jednostka podstawowa -

w niej b�dzie prowadzona ewidencja magazynowa, ona b�dzie si� zawsze podpowiadaCa, gdy b�dziesz musiaC

okre[li� ilo[� tego produktu.

Mo}esz uzupeCni� te} produkt o nast�puj�ce informacje:

globalny
typ
materiaCu - mo}esz oznaczy� produkt jako: produkt finalny, póCprodukt, surowiec lub odpad.

UCatwi Ci to odszukanie produktów odpowiedniego typu,

jednostka
dodatkowa - je[li chciaCby[ prowadzi� ewidencj� magazynow� w dwóch jednostkach, to podaj

tutaj jednostk� dodatkow�. Pami�taj o zdefiniowaniu przelicznika mi�dzy jednostk� podstawow� a jednostk�

dodatkow�,

kod
EAN - je[li u}ywasz dodatkowego kodu do identyfikacji produktu, mo}esz go tutaj poda�. Kod EAN musi

by� unikalny,

kategoria
produktu - pole sCu}y do grupowania produktów. Zdefiniuj w sCowniku Kategorie produktówþ

odpowiednie warto[ci i przypisz produktowi jedn� z nich. Kategori� produktu zobaczysz m.in. w terminalu w

oknie wyboru zleceE,

opis - w tym polu mo}esz zostawi� te informacje, które s� dla Ciebie wa}ne, ale nie znalazCe[ na nie miejsca w

innych dost�pnych polach,

producent - wska} tutaj producenta danego produktu, korzystaj�c z listy firm þ zdefiniowanych w qcadoo,

dostawca - dostawca tutaj wprowadzony (do wyboru z listy firm) oznaczony b�dzie jako dostawca domy[lny

tego produktu. Je[li chcesz zapisa� wi�ksz� ilo[� kontrahentów, od których dany produkt kupujesz stwórz j�

przechodz�c ze szczegóCów produktu do: dodatkowe informacje > zakCadka Dostawcy

asortyment - do wybrania asortymentþ zdefiniowany w qcadoo. Asortyment to dodatkowa forma

grupowania produktów, niezb�dna, gdy chcesz korzysta� z grup zleceE þ.

model - do wybrania model þ zdefiniowany w qcadoo. Model to kolejny sposób na grupowanie produktów.

Modelem mo}emy nazywa� np. produkty bardzo podobne, charakteryzuj�ce si� podobnymi cechami.
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Tak opisany produkt mo}esz zapisa� u}ywaj�c przycisku  Zapisz.

Dodatkowe zakCadki produktu

W produkcie widocznych jest szereg dodatkowych
zakCadek, w których mo}esz doszczegóCowi� dany indeks.

1. zakCadka Rodzina

Rodzina
produktu

to kolejny sposób na grupowanie produktów (jak widzisz - dost�pnych jest kilka, wi�c albo wybierz ten, który jest dla

Ciebie najwygodniejszy, albo wykorzystaj ka}dy, grupuj�c produkty wg ró}nych kryteriów). Ogólna idea jest taka -

tworzymy rodziny i do tych rodzin podpinamy konkretne produkty. Rodzina produktów dodawana jest jak

standardowy produkt - ró}nica polega na tym, }e w zakCadce Rodzina ustawi� musisz Reprezentuje
=
rodzin�
produktów. Je[li chcesz 8normalne9 produkty (czyli takie, które maj� Reprezentuje
=
konkretny
produkt) podpi��

pod rodzin�, to w zakCadce rodzina w polu Nale}y
do
rodziny wska} t� rodzin� wCa[nie.

Rodzina produktu wykorzystywana jest w generatorze technologii þ do oznaczania tych produktów, do których

maj� tworzy� si� nowe produkty.

2. zakCadka Zamienniki

Zamienniki
produktu

Je[li w produkcji stosujemy zamienniki produktów, to w zakCadce Zamienniki mo}emy je zdefiniowa�. Dla ka}dego
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zamiennika konieczne jest okre[lenie jaka ilo[� subsytutu zast�puje jednostk� naszego produktu (np. ksylitol mo}e

by� zamiennikiem cukru biaCego. Ale gdy zaplanowali[my u}ycie 1 kg cukru biaCego, to stosuj�c zamiennik w postaci

ksylitolu trzeba b�dzie wykorzysta� 1,1 kg). Takie wyj�tki Ciebie nie dotycz�? Zawsze subsytut zast�puje

zaplanowany produkt 1 do 1? Mo}esz wprowadzi� list� zamienników zdecydowanie szybciej zaznaczaj�c w li[cie

odpowiednie produkty. W tym celu u}yj przycisku  Przycisk
Dodaj
wiele
zamienników.

Zamienniki b�dzie mo}na wykorzysta� do produkcji - wi�cej w tym temacie przeczytasz tutaj

þ

3. zakCadka Przeliczenia
jednostek

Przeliczenia
jednostek
produktu

Je[li planujesz wprowadza� ilo[ci produktu w innych jednostkach ni} jednostka podstawowa, to musisz zdefiniowa�

tutaj przeliczniki mi�dzy tymi jednostkami. Z lewej strony równania niech b�dzie jednostka podstawowa - z prawej

podaj dowoln� inn� jednostk�. PrzykCad: ewidencjonujesz na magazynie produkty w kartonach, ale chcesz te}

wiedzie� ile konkretnie sztuk produktu posiadasz. Je[li w jednym kartonie jest 20 sztuk produktów wprowad{

przelicznik: 1 karton = 20 szt.

4. zakCadka Atrybuty - mo}esz w niej dodatkowo opisa� produkt u}ywaj�c zdefiniowanych wcze[niej atrybutów

þ

Atrybuty
produktu
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Przypisanie
atrybutu
do
produktu

Aby przypisa� do produktu atrybut i okre[li� jego warto[�, kliknij w tabeli Atrybuty przycisk  Nowy, wska}

atrybut (widoczne s� tylko te, które zostaCy okre[lone jako atrybut produktu) i okre[l warto[�. Je[li typ atrybutu to

wyliczeniowy - wybierz j� z listy. Je[li typ ci�gCy - wprowad{ warto[� r�cznie. Pami�taj, }e je[li rodzaj atrybutu to

8liczbowy9, to pozwolimy na wpisanie tylko warto[ci liczbowej, z maksymaln� ilo[ci� miejsc po przecinku tak�, jak�

okre[la precyzja.

Dany atrybut mo}e by� do produktu przypisany wielokrotnie, ale ka}dorazowo musi by� wprowadzona jego

inna warto[�.

5. zakCadka Charakterystyka
produktu

Charakterystyka
produktu

W zakCadce tej mo}esz poda� nast�puj�ce dane:

rozmiar - do wybrania z listy rozmiarów þ. Rozmiar widoczny jest np. w analizach. Dodatkowo: produkty

rozmiarowe maj� w qcadoo specjaln� [cie}k� obsCugi w planach sprzeda}y i zamówieniach sprzeda}y -

szybciej wprowadzisz ilo[ci dla ka}dego z rozmiarów.

wa}no[� - je[li chcesz aby[my wyznaczali dat� wa}no[ci produkowanych wyrobów, podaj w polu wa}no[�

wyra}on� w miesi�cach. Podczas rejestracji podpowiemy dat� wa}no[ci pó{niejsz� od daty rozpocz�cia

zlecenia o podan� ilo[� miesi�cy

forma - je[li do produkcji b�dziesz u}ywaC konkretnej formy, mo}esz j� tutaj wskaza�

poka}
jako
materiaC
na
karcie
produktu - produkty wej[ciowe technologii z zaznaczonym parametrem

pojawiaj� si� na karcie produktu

6. zakCadka Kody
dodatkowe
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Kody
dodatkowe
produktu

Kod dodatkowy przyda si� w sytuacji, gdy ten sam produkt jest przez ró}nych dostawców inaczej indeksowany.

Mo}esz przyj�� produkt pod jednym indeksem, a pozostaCe zapisa� jako kody dodatkowe.

7. zakCadka ZaC�czniki

ZaC�czniki
produktu

Je[li chcesz do produktu mo}esz podpi�� zaC�czniki - np. rysunki techniczne, certyfikaty, czy inn� dokumentacj�

maj�ca pomóc w identyfikacji. W zakCadce ZaC�czniki mo}esz zaC�czy� plik albo przez klikni�cie w przycisk Wybierz
pliki i wskazanie go z dysku, albo poprzez przeci�gni�cie i upuszczenie w czarny obszar opisany tekstem Upu[�

pliki
tutaj. Podpi�te pliki mo}esz podejrze� klikaj�c w nie, albo pobra� zaznaczaj�c i klikaj�c przycisk 

Pobierz.

8. zakCadka Koszty
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Koszty
produktu

Dane zawarte w tej zakCadce to podstawa do kalkulacji kosztówþ. W zale}no[ci od tego jak ustawisz parametry

rozliczeniaþ ({ródCo kosztów materiaCów i wykorzystywane koszty materiaCów) to takie konkretne ceny b�dziemy do

kalkulacji pobiera�. Jakie s� mo}liwo[ci?

cena ostatniego przychodu

cena [rednio wa}ona

cena z ostatniej oferty

cena [rednio wa}ona

do tego jest te} koszt nominalny. Tu zastosowanie jest szersze - mo}esz to pole wykorzysta� do kalkulacji kosztów.

Ale mo}esz te} wytworzone produkty przyjmowa� w tej wCa[nie cenie. Aby tak si� staCo w parametrach rozliczenia

produkcji Cena
PW
na
podst.
=
koszt
nominalny
produktu. Koszt ten mo}esz albo uzupeCnia� sam, albo wyliczy�

TKW przy pomocy kalkulacji kosztów i zapisa� koszt u}ywaj�c funkcji  Zapisz
koszt
nominalny

wyrobu. Koszt nominalny mo}esz okre[li� w innej walucie, ni} waluta systemowa. Np. po to by zapisa� obiecan�

przez dostawc� cen� za dany materiaC. Cena zostanie albo wykorzystana w qcadoo w tej walucie (np. w dostawie),

albo przeliczona na PLN zgodnie z [rednim kursem waluty (np. w kalkulacji kosztów, czy rozliczeniu produkcji).

Dla prawidCowego okre[lenia kosztów wa}ne jest te} pole Podane
koszty/ceny
dotycz�
ilo[ci - je[li cena dotyczy

innej ilo[ci ni} 1 jednostka, to odpowiednio nanie[ zmiany.

Koszty mog� by� ustalane na podstawie danych z dokumentów magazynowych. Ze szczegóCami zapoznasz

si� z rozdziaCu UzupeCnij
koszty
produktów

9. zakCadka Partie

Ewidencja
partii
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W zakCadce znajduje si� parametr zwi�zany z moduCem Genealogii. Je[li chcesz, aby dany produkt zawsze w

momencie przychodu lub rozchodu, a tak}e podczas raportowania produkcji, musiaC mie� podawan� parti�, zaznacz

parametr Ewidencja
partii.

10. zakCadka Karty
jako[ci

Karty
jako[ci
produktu

Karta jako[ci zawiera informacje o tym, jakie elementy musz� by� zweryfikowane podczas ustalania jako[ci

produktu (czy to wytwarzanego przez Ciebie, czy kupowanego od dostawców). Jedna karta jako[ci mo}e dotyczy�

wielu produktów. Przypisa� je mo}emy albo bezpo[rednio w karcie jako[ci, albo z poziomu omawianej zakCadki w

produkcie.

Z produktem mo}esz powi�za� zaakceptowan� kart� jako[ci.

Jak zaimportowa� produkty z Excela?

Import z Excela zdecydowanie przyspiesza wprowadzanie produktów na starcie pracy z systemem. Zapewne

prowadzisz ewidencj� ju} w Excelu. Albo jeste[ w stanie z obecnego systemu wyci�gn�� list� produktów i otworzy�

j� w arkuszu. Albo po prostu - nazwy s� bardzo podobne i u}ywaj�c powielania wierszy w Excelu i pó{niejsz�

modyfikacj�, stworzy� kompletn� list� szybciej ni} r�cznie wklepuj�c produkt po produkcie do qcadoo.

Jak zatem zaimportowa� produkty? Najwa}niejsze to przygotowa� dane w odpowiednim szablonie. Szablon ten

pobierzesz z qcadoo. Wejd{ w: Produkty
>
Produkty i kliknij przycisk  Importuj
produkty
z

XLSX i w uruchomionym oknie przycisk  Importuj
produkty
z
XLSX. Otwórz arkusz:

Szablon
importu
produktów

i uzupeCnij dane. Zaczn� od opisu kolumn, które wypeCni� musisz. Mianowicie:

numer (kolumna A) - podaj numer produktu. Pami�taj�c, }e nie musi by� to liczba. Raczej - skrótowa nazwa
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produktu, po której b�dziesz w stanie ten produkt rozpozna�. Co wa}ne - dany numer produktu mo}e

wyst�pi� tylko raz

nazwa (kolumna B) - podaj peCn� nazw� produktu.

jednostka
podstawowa (kolumna D) - podaj w jakiej jednostce chcesz ewidencjonowa� produkt. Podana tu

jednostka musi by� najpierw wprowadzona w sCowniku þ jednostek

Ponadto produkty mo}esz wzbogaci� o nast�puj�ce dane:

globalny
typ
materiaCu (kolumna C) - to oznaczenie czym dany produkt u Ciebie jest. Wykorzystasz t� dan�

do filtrowania produktów i ich szybszego znalezienia. Do wyboru s� warto[ci 8surowiec9, 8póCprodukt9, 8odpad9,

8finalny produkt9

jednostka
dodatkowa (kolumna E) - produkt mo}e by� na magazynie prowadzony w dwóch jednostkach, np.

w kartonach i w sztukach. Dzi�ki temu b�dziesz mógC szybko ustali� ile kartonów i ile sztuk na magazynie si�

znajduje. W tej kolumnie, podobnie jak w jednostce podstawowej, wpisz warto[� zdefiniowan� w sCowniku

jednostek. WypeCnienie tej kolumny wi�}e si� z konieczno[ci� podania przelicznika

przelicznik (kolumna F) - kolumna wymagana, gdy podaCe[ jednostk� dodatkow�. Musisz poda� ile jednostek

dodatkowych mie[ci si� w jednej jednostce podstawowej. Dla przykCadu: je[li jednostk� podstawow� jest

karton, a dodatkow� sztuka, a w jednym kartonie mie[ci si� 12 sztuk, to przelicznik = 12.

kod
EAN (kolumna G) - do wpisania dowolny tekst. Dany kod EAN mo}e wyst�pi� tylko raz

kategoria (kolumna H) - warto[� tu podana musi by� najpierw zdefiniowana w sCowniku þ kategorii

produktów. Wykorzystasz to pole do pogrupowania produktów i przekazania pracownikom dodatkowych

informacji. Kategoria produktu widoczna jest np. w terminalu rejestracji produkcji

opis (kolumna I) - do wpisania dowolny tekst

producent (kolumna J) - do wpisania numer firmy þ zdefiniowanej w qcadoo

asortyment (kolumna K) - do wpisania asortymentþ zdefiniowany w qcadoo. Asortyment to dodatkowa

forma grupowania produktów, niezb�dna, gdy chcesz korzysta� z grup zleceE þ

nale}y
do
rodziny (kolumna L) - i kolejny element grupuj�cy. Mo}esz zdefiniowa� produkty b�d�ce rodzin� i

pod t� rodzin� podpi�� inne <zwykCe= produkty. Do wpisania zatem numer istniej�cego produktu w qcadoo

koszt
nominalny (kolumna M) - koszt szczególnie wa}ny dla produktów finalnych (wyrobów gotowych), które

s� przyjmowane na magazyn w cenie ewidencyjnej (czyli gdy parametr þ Cena PW na podst. = koszt

nominalny produktu). Wpisz warto[� liczbow�

cena
ostatniego
przychodu (kolumna N) - szczególnie wa}na dla surowców. Wykorzystasz j�, gdy wyceniasz

produkcj� wg ceny ostatniego zakupu. Standardowo cena ta ustalana jest na podstawie ostaniego

wprowadzonego dokumentu. Jednak je[li startujesz z prac� w systemie, to dokumentów nie mamy. Mo}esz

zatem t� cen� uzupeCni� reszt� - podaj tutaj warto[� liczbow�

cena
[rednio
wa}ona (kolumna O) - podobnie jak powy}ej: cena [rednio wa}ona wykorzystywana jest do

wycen produkcji. Standardowo wyliczana jest z przyj�tych dokumentów. Na starcie systemu warto poda� j�

r�cznie. Wprowad{ tutaj warto[� liczbow�

rozmiar (kolumna P) - do wpisania dowolna warto[�. Rozmiar mo}e by� liczb�, mo}e by� te} tekstem

wa}no[� (kolumna Q) - je[li produkt b�dzie przez Ciebie produkowany i b�dziesz dla niego wyznacza� dat�

wa}no[ci, to mo}esz w polu poda� jaki czas (w miesi�cach) produkt b�dzie nadawaC si� do u}ytku. Przy

rejestracji produkcji podpowiemy dat� wyliczon� jako data rozpocz�cia zlecenia + ilo[� miesi�cy podan� w

polu wa}no[�. Wprowad{ tu dodatni� caCkowit� liczb�

ewidencja
partii (kolumna R) - je[li dany produkt ma mie� podczas ewidencji podawany numer partii i chcesz

aby[my nie pozwalali na zapisy dla tego produktu bez podania partii, wska} w komórce warto[� 8tak9. W

przeciwnym razie przyjmiemy, }e nie chcesz i ustawimy ewidencj� partii na 8nie9.
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Je[li nadal b�dziesz mie� w�tpliwo[ci co w dan� komórk� trzeba wpisa�, zerknij na komentarz jaki jest

dodany do nagCówka kolumny w szablonie.

Po uzupeCnieniu szablonu zapisz plik na swoim komputerze i zaci�gnij do qcadoo. Jak? W li[cie produktów

ponownie kliknij przycisk  Importuj
produkty
z
XLSX i post�puj zgodnie z instrukcj� opisan� tutaj

þ.

Je[li chcesz zaktualizowa� dane - np. chcesz masowo produktom okre[li� kategori�, albo zaznaczy�

parametr ewidencji partii, przygotuj ponownie plik, z aktualnymi danymi i zaci�gaj�c do qcadoo zaznacz w

oknie importu parametr: Czy
zaktualizowa�
istniej�ce
dane?

Synchronizacja produktów z systemu zewn�trznego

Je[li chcesz zintegrowa� qcadoo z systemem zewn�trznym klasy ERP skontaktuj si� z nami - skonfigurujemy

konektor i przeprowadzimy pierwsz� synchronizacj�.

O integracji wi�cej poczytasz tutajþ.

Je[li produkt jest zsynchronizowany z produktem z systemu zewn�trznego, to w qcadoo nie mo}na go

edytowa� ani usuwa�. Jednak wybrani u}ytkownicy mog� otrzyma� dost�p do przycisku UsuE ID z syst.

zewn. który pozwoli na przeprowadzenie zmian. Przycisk usuwa wi�}�ce ID, wi�c produkt jest traktowany jak

taki, który jest zwi�zany tylko z qcadoo. Zmiany trzeba przeprowadza� z gCow� - tak by nie zaburzy�

synchronizacji.

Dodatkowe funkcje wywoCywane dla produktu
Z poziomu produktów mo}esz wywoCa� kilka ciekawych funkcji. Warto si� z nimi zapozna�.

UzupeCnij koszty produktu

Koszty produktów, które s� wykorzystywane do kalkulacji, mog� by� ustalane na podstawie danych

wprowadzonych w dokumentach magazynowych. I to zarówno w qcadoo jak i w zintegrowanym systemie

zewn�trznym. Aby zaktualizowa� dane zapisane w produkcie konieczne jest uruchomienie funkcji UzupeCnij
koszty
produktów.

Funkcja wywoCywana jest z listy produktów przyciskiem  UzupeCnij
koszty
produktu.

https://dokumentacja.qcadoo.com/import-z-excel
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Funkcja
uzupeCniania
kosztów
produktów

Je[li masz wC�czon� integracj� to podaj, czy chcesz aktualizowa� koszty na podstawie danych z qcadoo czy z

systemu zewn�trznego. Przy braku integracji yródCo
kosztów to qcadoo MES. Podaj z jakich magazynów mamy

pobiera� dokumenty - je[li nie podasz }adnego b�dziemy analizowa� dokumenty z wszystkich magazynów.

Ostatnim krokiem jest zdecydowanie dla jakich produktów maj� by� wykonane przeliczenia - je[li dla wszystkich to

zostaw ustawienie Produkty
=
wszystkie. Je[li tylko dla cz�[ci, zmieE na Produkty
=
wybrane, nast�pnie kliknij

przycisk  Zapisz i do tabeli Produktów zaci�gnij te, dla których koszty maj� by� zaktualizowane. Teraz

wystarczy wywoCa� funkcj� przyciskiem  Generuj.

Je[li masz bardzo du}o produktów i bardzo du}o dokumentów, to czas trwania mo}e by� dCu}szy ni} innych

znanych Ci funkcjonalno[ci.

Funkcja uzupeCniania kosztów mo}e by� wywoCywana automatycznie w nocy - dzi�ki temu zawsze rano

koszty produktu b�d� aktualne. Aby tak si� staCo, wejd{ w parametry produktówþ, zaznacz Automatycznie
wywoCuj
funkcj�
uzupeCniania
kosztów i okre[l yródCo
kosztów.

Utwórz wiele zleceE produkcyjnych

Tworzenie zleceE produkcyjnych z poziomu listy produktów zostaCo opisane szerzej tutajþ.

Importuj kody EAN

Produkty istniej�ce w qcadoo mog� by� uzupeCnione o kody EAN poprzez import pliku Excel. W tym celu w li[cie

produktów kliknij przycisk  Importuj
EAN
z
XLSX:
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Funkcja
importu
kodów
EAN
z
Excel

Pobierz szablon, wypeCnij go danymi i zaimportuj do qcadoo. Funkcja dziaCa jak standardowy mechanizm importu

opisany na stronie: Import danych z pliku Excelþ.

UCatwisz sobie zadanie, gdy najpierw wyeksportujesz list� produktów do csv i z niego (po otwarciu w Excel)

wyci�gniesz numery produktów.

Produkty wg rozmiaru

qcadoo wspiera obsCug� produktów rozmiarowych. Mo}esz wprowadzi� produkt jako rodzin�. Dla niego tworzy�

technologi� z rozró}nieniem jakie ró}ne surowce musz� by� u}yte w ró}nych rozmiarach. Z rodzin� mo}esz

powiaza� konkretne produkty na konkretne rozmiary. I one b�d� korzystaCy z technologii rodziny. Przypisanie takie

mo}e by� realizowane r�cznie - mo}esz sam utworzy� produkty i je powi�za� z rodzin�. Ale mo}esz te} skorzysta� z

automatu. Jak? Wejd{ w rodzin� produktu i kliknij przycisk  Rozmiary
rodziny
produktów

Dodawanie
produktów
wg
rozmiaru

Zobaczysz wszystkie produkty rozmiarowe nale}�ce do tej rodziny. Chcesz doda� kolejny? Kliknij przycisk 
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 Rozmiary
Dodaj
rozmiary i wybierz te, w których dany produkt wyst�puje. Zatwierd{ wybór

klikaj�c  Generuj
produkty
dla
rozmiarów. W efekcie zostanie utworzonych tyle

produktów ile rozmiarów. Ka}dy z produktów b�dzie miaC:

numer zbudowany na podstawie numeru produktu-rodziny z dodanym rozmiarem

nazwa i pozostaCe dane na podstawie nazwy produktu-rodziny

Je[li parametr Kopiuj
atrybuty
z
rodziny
na
produkty
rozmiarowe = tak, to i atrybuty z produktu-rodziny zostan�

do nowych, konkretnych produktów, przeniesione.

Stan magazynowy

Aby ustali� czy dany produkt znajduje si� obecnie na magazynie i w jakiej ilo[ci kliknij przycisk 

Stan
magazynowy. Uruchomione okno zaprezentuje dost�pn� ilo[�. Si�gnie po ni� nie tylko do qcadoo, ale te} do

zintegrowanego systemu ERP.

Stan
magazynowy
produktu

PozostaCe przydatne funkcje w formularzu produktu

Dla produktu mamy mo}liwo[�, za pomoc� przycisków, sprawdzenia:

technologii, w których dany produkt jest wykorzystywany þ lub produkowany oraz do jakich grup technologii

nale}y,

zlecenia dzi�ki, którym produkt zostaC wyprodukowany, zarówno te planowane jaki i wszystkie,

histori�
miejsc
skCadowania, czyli do jakiego miejsca skCadowania produkt byC przywi�zany kiedy[, a gdzie

go skCadujemy aktualnie,

rejestracje
produkcji dla tego produktu, pojedynczo lub zgrupowane

dodatkowych
informacji takich jak historia zmian produktów, numer ID w systemie zewn�trznym (w

przypadku integracji), powi�zana grupa technologii, czy wreszcie dostawców danego produktu.
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Numery katalogowe
Numery katalogowe powstaCy w celu uCatwienia identyfikacji produktów. Numery nadawane s� zgodnie z przyj�t� w

firmie zasad�, s� przydatne gCównie w celach informacyjnych i przy wyszukiwaniu.

Jak doda� nowy numer katalogowy?

Produkty
»
Numery
katalogowe
»  Dodaj
nowy

Numery katalogowe definiowane s� przez <Produkt=, <Firm�= - pozycje te dodajemy wybieraj�c umieszczon� po

lewej stronie lupk�  .Tam wy[wietla si� lista zdefiniowanych wcze[niej pracowników i firm. Wymagan�

informacj� s� równie} <Numery katalogowe=, które nadajemy r�cznie.

Zastosowanie: 

- Szybkie i Catwe wyszukiwanie konkretnych

produktów,

- Kodowanie informacji o produkcie.



Atrybuty produktów
Je[li zdefiniowaCe[ atrybuty þ i przypisaCe[ je do produktówþ to zapewne chciaCby[ teraz móc dane pod k�tem

tych warto[ci analizowa�. ChciaCby[ wiedzie�, które produkty maj� rozmiar 38, które s� koloru antracytowego, a

które wa}� 253 kg. Do tego celu powstaC widok Produkty
>
Atrybuty
produktów.

Lista
atrybutów
produktów

W li[cie zaprezentowane s� wszystkie atrybuty oznaczone jako atrybuty produktów. Je[li zostaCy przypisane do

produktu - ich warto[ci ujrzysz w kolumnie. B�dziesz mógC dane filtrowa�, sortowa�, przegl�da�. Ale z tego poziomu

nie b�dziesz mógC ich edytowa� - modyfikacje dost�pne s� tylko z poziomu Produkty
>
Produkty.

Je[li dla produktu okre[liCe[ wiele warto[ci tego samego atrybuty, to b�d� one zaprezentowane po

przecinku.

https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty
https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty
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Rozmiary
Rozmiary przypisywane s� do produktu. Produkty rozmiarowe maj� w qcadoo specjaln� obsCug� - szybciej dodasz

je do planu czy zamówienia sprzeda}y.

Aby zdefiniowa� rozmiar wejd{ w Produkty
>
Rozmiary

Lista
rozmiarów

i kliknij  Dodaj
nowy

Formularz
dodawania
rozmiaru

i podaj nazw�
rozmiaru.
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Grupy rozmiarowe
Tworz�c grupy rozmiarowe b�dziesz mógC w szybki sposób uzale}ni� niektóre elementy w qcadoo od rozmiarów.

Co konkretnie:

wydruk grup zleceE wg rozmiarów b�dzie mógC mie� sumowane ilo[ci w zale}no[ci od grupy rozmiarowej,

w technologii dla rodziny produktów b�dziesz mógC zdefiniowa� produkty wej[ciowe, które trzeba b�dzie u}y�

w produkcji w zale}no[ci od tego jaki rozmiar b�dzie wytwarzany,

w procesach technologicznych czas wykonania b�dziesz mógC zwi�ksza� dla podanej grupy rozmiarowej.

Aatwiej zdefiniowa� staCe grupy rozmiarowe i je wykorzystywa�, ni} ka}dorazowo wskazywa� te rozmiary, których

dane elementy dotycz�.

Aby doda� grup� rozmiarow� wejd{ w Produkty
>
Grupy
rozmiarowe

Lista
grup
rozmiarowych

i kliknij  Dodaj
nowy

Formularz
dodawania
grup
rozmiarowych
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Zacznij od nadania nazwy
grupy
rozmiarowej. Nast�pnie  Zapisz i wska} w tabeli jakie rozmiary znajduj� si� w

tej grupie. Kliknij przycisk  Dodaj
istniej�cy, zaznacz wCa[ciwe rozmiary i potwierd{ wybór

przyciskiem  Wybierz.



Karta modelu
Karta modelu jest graficznym przedstawieniem produktów wchodz�cych w skCad danego modelu. Sam decydujesz

o tym jakie produkty chcesz w niej uj��. I sam ustawiasz kolejno[� prezentacji produktów.

Karta modelu to zbiór informacji o samym produkcie - jego nazwie, etykiecie, formie, czy zdj�ciu, ale te} o

materiaCach, które s� konieczne, aby produkt wytworzy�, ilo[ciach i spodziewanych kosztach.

Aby doda� kart� modelu wejd{ w: Produkty
>
Karty
modelu

Lista
kart
modelu

i kliknij przycisk  Dodaj
nowy:

Formularz
dodawania
karty
modelu

i wprowad{:

nazw� - b�dzie ona widoczna jako tytuC tworzonego wydruku

wykorzystywane
koszty
materiaCu - wska} wg jakiej ceny chcesz ustali� koszt materiaCowy. Do wyboru
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masz: koszt nominalny, cen� [rednio wa}on�, ostatni� cen� przychodu, [rednia cena z ofert, cena z ostatniej

oferty.

u}yj
kosztu
nominalnego,
gdy
cena
nie
jest
okre[lona - zaznacz, a w sytuacji, gdy podana wy}ej cena

b�dzie zerowa lub nieokre[lona, pobierzemy koszt nominalny produktu. Dzi�ki temu, gdy materiaC jest

nowo[ci� i nigdy nie przyj�Ce[ go na magazyn, b�dziesz mógC zapisa� jako koszt nominalny spodziewan� cen�

i to ona zostanie wzi�ta do wyliczeE

Zapisz u}ywaj�c przycisku  Zapisz i przejd{ do zakCadki Produkty:

Produkty
karty
modelu

Kliknij przycisk  Nowy i wska} produkty jakie na karcie modelu maj� si� znale{�. Ka}dorazowo podawaj:

produkt

technologi� - aby produkt mógC pojawi� si� na karcie modelu musi mie� technologi� zaakceptowan� lub

sprawdzon�

ilo[� dla jakiej mamy wylicza� koszt materiaCowy

Podane produkty mo}esz posortowa� u}ywaj�c strzaCek  . To w tej kolejno[ci produkty b�d� pojawia� si� na

wydruku. Ka}da produkt b�dzie zajmowaC osobn� stron�.

ZostaC ostatni krok - wygenerowanie wydruku. Kliknij w tym celu przycisk:  Generuj. W efekcie w

zakCadce GCówna zapisane zostan� informacj� o tym, kto i kiedy wygenerowaC, a sama karta modelu nie b�dzie

dost�pna do edycji. Ponadto aktywuje si� przycisk  PDF - u}yj go, aby otworzy� przygotowany raport.
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Wydruk
karty
modelu

Jakie
informacje
niesie
wydruk?

numer i nazwa produktu,

model, do którego produkt nale}y,

ilo[�, dla której tworzony jest wydruk,

jednostkowy koszt materiaCu, wyliczony z tabeli materiaCów,

forma wskazana w modelu przypisanym do produktu,

etykieta wskazana w modelu przypisanym do produktu,

zdj�cie produktu - pojawia si� pierwsze zdj�cie zaC�czone w produkcie w formacie .png, .jpg lub .jpeg,

lista potrzebnych do produkcji materiaCów. 

W
tabeli
materiaCów
widoczne
s�:

typ produktu wej[ciowego przedstawiony w technologii,

numer i nazw� materiaCu,

je[li produkt w technologii oznaczony jako produkt wg rozmiaru, wymienione s� wszystkie produkty do niego

przypisane wraz z grup� rozmiarow�, dla której ten konkretny materiaC b�dzie u}ywany,

domy[lny dostawca materiaCu i jego minimalna wielko[� zamówienia (kolumna Min.),

norma - ilo[� podana w technologii,

cena - odczytana z produktu z zakCadki Koszty. Pobieramy t� cen�, któr� wskazaCe[ w zakCadce GCówna,

koszt jednostkowy - iloczyn ceny i normy z technologii,
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potrzeba - ilo[� materiaCu potrzebna pod ilo[� podan� dla produktu w oknie generowania karty,

aktualny stan magazynowy produktu (ustalany na magazynie, z którego b�dzie wykonywany rozchód -

zdefiniowany w przepCywach technologii)

jednostka produktu.
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Struktura firmy
Struktur� firmy w qcadoo tworz�:

zakCad

dziaCyþ

linie produkcyjneþ

stacje roboczeþ

podzespoCy

Struktura firmy wykorzystywana b�dzie w caCo[ci w dziale utrzymania ruchu - b�dziesz mógC tam zaplanowa�

konieczne do wykonania przegl�dy czy remonty, z dokCadno[ci� do najdrobniejszego elementu u}ywanego w Twojej

firmie.

Jednak struktur� firmy nale}y zdefiniowa� te} pod k�tem planowania zleceE produkcyjnych w qcadoo i

raportowania realizacji. qcadoo proponuje podziaC struktury na wymienione wy}ej elementy. Jednak nie traktuj tego

jako sztywny podziaC. Linia produkcyjna wcale nie musi by� lini� produkcyjn� - zdefiniuj na tym poziomie ten obszar

Twojej firmy, z dokCadno[ci� do którego planujesz zlecenia produkcyjne. Je[li zlecenia planujesz na dziaC - zdefiniuj

dziaC jako linia produkcyjna (mo}esz wówczas powtórzy� dziaCy w struktura firmy > dziaCy i w struktura firmy > linie

produkcyjne). I stacj roboczych pod k�tem planowania nie musisz ju} wprowadza�.

Je[li jednak zale}y Ci na planowaniu ka}dej operacji do wykonania (wykorzystuj�c plan na stacj� robocz� i

pracownikaþ) to ten obszar, na który b�dziesz planowa� operacje zdefiniuj jako stacje robocze. W tej sytuacji

musisz wprowadzi� jedn� lini� - aby przypisywa� do niej zlecenia. Dla Ciebie nie b�dzie miaCa ona znaczenia, ale

qcadoo wymaga podania linii w zleceniu produkcyjnym.

Pami�taj o przypisaniu odpowiednich dziaCów, linii i stacji w technologii w zasi�gu þ 3> dzi�ki temu b�d� si�

podpowiada� przy planowaniu.

https://dokumentacja.qcadoo.com/dzialy
https://dokumentacja.qcadoo.com/linie-produkcyjne
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DziaCy
DziaCy przedsi�biorstwa w qcadoo rozumiane s� jako zespóC wykonuj�cy dan� operacj�, który ma okre[lon� osob�

odpowiedzialn� za zadanie.

Jak doda� nowy dziaC?

DziaCy firmy dodajemy wybieraj�c z gCównego menu: PODSTAWOWE
»
DziaCy
»  Dodaj
nowy

DziaCy definiowane s� poprzez <Numer=, <Nazw�= i (opcjonalnie) <Kierownika=. Kierownika danego dziaCu dodajemy

wybieraj�c umieszczon� po prawej stronie okna  . Wy[wietla si� lista wszystkich zdefiniowanych

pracowników.Jak doda� pracownika?þ

W kolejnej zakCadce Linie
produkcyjne dodajemy <Stacje robocze= oraz <Linie produkcyjne= jakie znajduj� si� w

tym dziale.

DziaCy
-
linie
oraz
stacje
robocze

W zakCadce Magazyny definiujemy domy[lne magazyny pobrania surowców i przyjmowania wyrobów dla danego

dziaCu. Podpowiedz� si� one przy tworzeniu przepCywów technologiiþ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/pracownicy
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DziaCy
-
konfiguracja
magazynu

DziaCy mog� by� przypisywane do stacji roboczych i typów stacji roboczych. WedCug dziaCów mog� by�

równie} rozdysponowane karty pracy.



Linie produkcyjne
Linia produkcyjna to zbiór stacji roboczych, na których wykonywane s� poszczególne operacje w procesie

technologicznym. W qcadoo linie produkcyjne definiowane s� przez nadanie im nazwy i miejsca oraz przez

wyznaczenie stacji roboczych, ilo[ci urz�dzeE wchodz�cych w skCad linii oraz ustalenia, które zmiany pracuj� na linii.

Jak doda� now� lini� produkcyjn�?

Definiowanie
linii
produkcyjnej

Lini� produkcyjn� tworzymy wybieraj�c z menu gCównego: STRUKTURA
FIRMY
»
Linie
produkcyjne
»  Dodaj

nowy

1. W zakCadce <GCówna= nadajemy <Numer= i <Nazw�= tworzonej linii produkcyjnej (obowi�zkowo).

2. Nast�pnie przy pomocy  wybieramy <DziaC= i przypisujemy <Miejsce= linii produkcyjnej (opcjonalnie).

Miejsca linii produkcyjnych definiowane s� w SCownikach þ.

3. W zakCadce <Kalendarz= wprowadzamy zmiany, które pracuj� na danej linii. Jest to konieczne je[li chcemy

korzysta� z planowania na liniach.

4. Opcjonalnie mo}emy doda� <Opis= oraz <Dokumentacj�= linii produkcyjnej.

5. U}ywaj�c przycisku  Zapisz , zatwierdzamy wprowadzone dane.

W zakCadce <Stacje
robocze= okre[lamy te, które wchodz� w skCad danej linii produkcyjnej. Do tego celu u}ywamy

przycisku  Nowy. Wy[wietli si� Nam pole do wprowadzenia stacji roboczej. Wybieramy te, które wchodz� w

skCad danej linii produkcyjnej oraz okre[lamy ich ilo[�. Nast�pnie zatwierdzamy wprowadzone dane przy pomocy

przycisku  Zapisz.

Pole <Ilo[�
dla
pozostaCych
stacji
roboczych= sCu}y do okre[lenia po ile sztuk z pozostaCych (niewymienionych w

tabeli po prawej) stacji roboczych, wchodzi jeszcze w skCad tej linii.

Dane te w pó{niejszej kolejno[ci s� wykorzystywane do planowania oraz kalkulacji czasu realizacji zlecenia na tej

linii produkcyjnej.
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Typy stacji roboczych
W qcadoo Typy
stacji
roboczych to zbiór wszystkich maszyn i stanowisk roboczych danego typu, które bior� udziaC

w produkcji. Typ stacji jest niezb�dny do tego aby zdefiniowa� stacj� robocz�þ.

Jak doda� nowy typ stacji roboczej?

Wybieramy: Stacje
robocze
»
Typy
stacji
roboczych
»  Dodaj
nowy

Podaj numer, nazw� oraz ewentualny opis. Opis nie jest polem wymaganym. Okre[l ponadto, czy jest to typ stacji

roboczej czy podzespoCu (w drugim wypadku zaznacz parametr PodzespóC).

Na ten moment typy stacji roboczych s� u}ywane do okre[lenia stanowisk roboczych maj�cych swojego

kierownika, na których wykonywane s� Operacje þ bior�ce udziaC w procesie produkcji.

https://dokumentacja.qcadoo.com/stacje-robocze
https://dokumentacja.qcadoo.com/operacje


Stacje robocze
Stacja
robocza to konkretna maszyna lub stanowisko bior�ce udziaC w danym procesie produkcyjnym.

Stacja robocza w qcadoo wykorzystywana b�dzie przy planowaniu operacji do wykonania. Plan na stacj� robocz� i

pracownikaþ rozdzieli istniej�ce zlecenia na operacje i uCo}y je wg wybranego algorytmu na stacjach, które dan�

czynno[� mog� wykona�.

Stacje robocze wykorzystywane s� te} w module dziaCu utrzymania ruchuþ - mo}esz planowa� remonty, zarz�dza�

przegl�dami czy reagowa� na pojawiaj�ce si� awarie.

Stacje robocze mog� by� dodane r�cznie oraz przez import danych z arkusza Excel.

Jak doda� r�cznie now� stacj� robocz�?

Aby doda� now� stacj� robocz� wybierz: Struktura
firmy
»
Stacje
robocze
»  Dodaj
nowy

Dodanie
stacji
roboczej

Koniecznie podaj numer, nazw� oraz typ
stacji
roboczejþ. Ponadto mo}esz dla stacji roboczej zapisa� takie dane

jak:

opis,

data przyj�cia,

data wycofania,

numer fabryczny,

numer UDT,

seria,

producent,

data produkcji,

numer inwentarzowy,

pracownik - jest to domy[lny pracownik obsCuguj�cy dan� stacj� robocz�. Przypisanie przyda si� w planie na

stacj� robocz� i pracownikaþ, gdzie dla odpowiednio wybranego kryterium doboru pracownika, do ka}dej

https://dokumentacja.qcadoo.com/plan-na-stacje-robocza-i-pracownika
https://dokumentacja.qcadoo.com/utrzymanie-ruchu
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operacji na dan� stacj� zostanie przyporz�dkowany podany pracownik,

stacja buforowa - zaznacz parametr, je[li stacja ta nie jest wCa[ciwym miejscem wykonania operacji, tylko

<workiem=, do którego zadania b�d� przydzielane w planie, i z którego kierownik produkcji przesunie zadanie

do konkretnej maszyny czy stanowiska. Parametr wykorzystywany w planie na stacj� robocz� i pracownikaþ

i na wykresie Gantta zadaE operacyjnych þ.

Potraktuj qcadoo jako baz� wszelkich dost�pnych informacji o maszynie. Dzi�ki temu b�dziesz mie� inforamcje

zawsze pod r�k� - nie b�dziesz musiaC przeszukiwa� segregatorów z dokumentami.

Poza standardowymi informacjami z zakCadki GCówna, mo}esz ten indeks uzupeCni� o wi�cej danych:

w zakCadce <ZaC�czniki= - mo}esz zaC�czy� pliki powi�zane z tym stanowiskiem np. instrukcje lub wymagane

certyfikaty,

w zakCadce <Firmy
obsCuguj�ce= - przypisa� mo}sz firmy þ, kótre serwisuj� dan� maszyn�,

w zakCadce <Linie
produkcyjne= - przypiszesz dziaC i lini� produkcyjn�, do których dana stacja nale}y. Warto

uzupeCni� t� inforamcj� je[li zale}y Ci na planowaniu zadaE z dokCadno[ci� do stacji, albo gdy zamierzasz

wykorzystywa� moduC dziaCu utrzymania ruchu w qcadoo

w zakCadce <Lokalizacja= - zobaczysz gdzie dana stacja znajduje si� w caCej strukturze firmy. W tym celu

wygeneruj struktur� za pomoc� przycisku  Generuj
struktur�. Warunkiem niezb�dnym do tego, by drzewo

mogCo si� zbudowa�, jest przypisanie do zakCadu dziaCów, do dziaCu - linii, do linii - stacji, a nawet do stacji -

podzespoCu

Je[li zale}y Ci na planie produkcji z dokCadno[ci� do stacji roboczej koniecznie wska} w drzewie technologii

jakie stacje robocze mog� dan� operacj� wykona�.

Jak zaimportowa� stacje robocze z arkusza Excel?

qcadoo MES pozwala na zaci�gni�ciu wielu danych z arkusza Excel. Sposób dziaCania w ka}dym z miejsc jest

dokCadnie taki sam - opis znajdziesz w tej dokumentacjiþ. Poszczególne funkcjonalno[ci ró}ni� si� tylko

szablonem, który trzeba wypeCni�.

Aby zaimportowa� stacje robocze (i pobra� szablon do wypeCnienia) wejd{ w Struktura
firmy
>
Stacje
robocze i

kliknij przycisk  Importuj
stacje
robocze
z
XLSX.

Arkusz .xlsx do importu stacji roboczych zawiera nast�puj�ce kolumny:

numer (kolumna A) - dana wymagana, do wpisana dowolny tekst. Warunek - numer danej stacji mo}e

wyst�pi� tylko raz

nazwa (kolumna B) - dana wymagana, do wpisania dowolny tekst

typ
stacji
roboczej (kolumna C) - dana wymagana, do wpisania numer typu stacji roboczej zdefiniowany w

qcadoo

opis (kolumna D) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst

nr
fabryczny (kolumna E) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst

nr
UDT (kolumna F) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst

seria (kolumna G) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst

producent (kolumna H) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
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data
produkcji (kolumna I) - dana opcjonalna, do wpisania data

data
przyj�cia (kolumna J) - dana opcjonalna, do wpisania data

data
wycofania (kolumna K) - dana opcjonalna, do wpisania data

nr
inwentarzowy (kolumna L) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst

dziaC (kolumna M) - dana opcjonalna, do wpisania numer dziaCu zdefiniowanego w qcadoo

linia (kolumna N) - dana opcjonalna, do wpisania numer linii zdefiniowanej w qcadoo. Linia tu podana musi

nale}e� do dziaCu podanego w kolumnie wcze[niej



Technologie
Nie ma produkcji bez technologii. Musimy wiedzie� co trzeba zrobi� i jakie surowce u}y� (i w jakiej kolejno[ci), aby

wytworzy� wyrób najlepszej jako[ci. Zajrzyj w rozdziaCy podpi�te pod menu > technologie i sprawd{ w jaki sposób

zdefiniowa� w qcadoo drzewo technologii i jakie przygotowali[my dla Ciebie uCatwienia przy ich wprowadzaniu.

Dzi�ki moduCowi Technologie mo}emy zarz�dza�:

operacjamiþ - wprowadza� ich definicje, normy czasowe i kosztowe

technologiamiþ - definiowa� struktur� drzewa okre[laj�c� jak powstaj� gotowe produkty

procesami technologicznymiþ - uszczegóCawia� operacje, poprzez wprowadzenie listy czynno[ci do

wykonania

normami przezbrojeEþ - okre[la� jaka zmiana na linii b�dzie zwi�zana z przebrojeniem

Znajdziesz tu te} generator technologiiþ, dzi�ki któremu szybciej utorzysz technologie na pokrewne produkty, a

tak}e produkty do technologii grup produktówþ, w których zdefiniujesz jakie produkty b�d� zamieniaCy te

wzorcowe, u}yte w technologiach grup produktowþ.
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Formularz
operacji

Operacje
Operacje gromadz� opisy wszystkich prac realizowanych na produkcji, wykonywanych zarówno przy udziale

maszyn jak i przez samych pracowników. Operacje wprowadzamy oddzielnie, definiuj�c dla ka}dej czasy i koszty ich

wykonania. To tutaj mo}emy tak}e okre[li� informacje jakie chcemy mie� zawarte na kartach pracy.

Dodawanie nowej operacji

Aby doda� now� operacj� wybierz: TECHNOLOGIE
>

Operacje  Dodaj
nowy i uzupejnij koniecznie -

numer i nazw�. Pami�taj, }e numer nie musi by�

liczb� - mo}e to by� skrótowa nazwa operacji, jedno

sCowo, po którym pracownicy b�d� wiedzieli co jest do

wykonania

Ponadto mo}esz uzupeCni�:

opis - je[li chcesz zostawi� szczegóCowe

informacje odno[nie sposobu wykonania

czynno[ci

zaC�cznik np. plik graficzny z instrukcj� obsCugi maszyny, parametry u}ywanej maszyny

produkt, który podpowie si� jako produkt wyj[ciowy w technologii.

Pami�taj, }e ka}da operacja w drzewie technologii musi mie� produkt wyj[ciowy. Nawet je[li nie jest on dla Ciebie

wa}ny, nie masz go oindeksowanego i nie zamierzasz przyjmowa� go na magazyn. W takich sytuacjach warto:

albo doda� produkty bardzo ogólne, np. dla operacji 8monta}9 produkt 8po monta}u9, i podpi�� je w operacji w

polu Produkt.

albo zaznaczy� parametr Utwórz
produkt
wyj[ciowy
operacji, a zaCo}ymy dla Ciebie produkt na wzór

numeru operacji i podepniemy w polu produkt. Dzi�ki temu szybciej zdefiniujesz technologi� - bo dane b�d�

si� uzupeCnia� z automatu po wybraniu operacji.

Wskazanie produktu znacz�co przyspiesza budowanie drzewa technologii - produkt wyj[ciowy uzupeCni si�

po wybraniu operacji.

Nast�pnie wybierz  Zapisz, by zachowa� wprowadzone dane.

Je[li chcesz mie� mo}liwo[� dokCadnego planowania produkcji oraz obliczania kalkulacji kosztów i okre[lania

terminów realizacji zleceE musisz zdefiniowa� dla operacji Normy kosztowe þ i Normy czasowe þ. Je[li

planujesz tworzy� Karty pracyþ mo}esz w zakCadce Karty pracy - dane podstawowe rozwin�� wydruk o

dodatkowy obrazek (np. dodatkow� tabel�)

Operacje wprowadzone w tym miejscu traktuj jako szablony - dopiero utworzenie z nich drzewa przyniesie wCa[ciwy

skutek w postaci technologii, wg której prowadzona b�dzie produkcja. O tym jak zbudowa� technologi� poczytasz

tutajþ.

Zaci�gni�cie operacji do drzewa technologii tworzy osobny byt: operacj� technologii. Mo}esz zmienia� operacj� w

drzewie (podaj�c np. inne normy czasowe), a nie wpCynie to na zmian� operacji - szablonu. Podobnie 3>
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modyfikuj�c operacj� - szablon, nie zostan� zmienione }adne operacje u}yte w technologiach.

Je[li chcesz zmieni� operacj� (np. pod k�tem norm czasowych) i chcesz aby te zmiany obowi�zywaCy w

technologiach, to oprócz modyfikacji w operacjach - szablonach, musisz nanie[� zmiany w istniej�cych

technologiach. Je[li status technologii nie pozwala na edycj� - stwórz przez kopiowanie jej now� wersj�,

wprowad{ poprawki i zaakceptuj. Warto te} zaznaczy� now� wersj� jako domy[ln�, a star� wycofa�

Import operacji z pliku Excel

Import z akrusza .xlsx znasz ju} zapewne z innych miejsc w systemie 3> o tym jak wygl�da proces importu dowiesz

si� czytaj�c t� dokumentacj�.

Operacje mo}esz albo zdefiniowa� korzystaj�c z arkusza, albo mo}esz je poprzez import zaktualizowa�. Druga

opcja przyda Ci si� szczególnie wtedy, gdy chcesz dostosowa� normy czasowe do bie}�cej sytuacji (np. po

przeanalizowaniu danych z rozliczenia produkcji z dCu}szego okresu). Taka modyfikacja, wraz z zbiorcz� zmian�

parametrówþ pozwoli Ci na szybkie od[wie}enie technologii.

Aby zaimportowa� operacje z pliku Excel wejd{ w Technologie
>
Operacje, kliknij przycisk 

Importuj
operacje
z
.xlsx, pobierz szablon i wypeCnij go danymi. Koniecznie uzupeCnij dwie pierwsze kolumny:

numer (kolumna A) - musi by� unikalny (czyli dana numer operacji mo}e wyst�pi� tylko raz). Pami�taj, }e

numer nie musi by� liczb�, potraktuj to pole jako skrótow� nazw�, tak�, po której u}ytkownicy b�d�

rozpoznawa� dan� czynno[�

nazwa (kolumna B) - peCna nazwa operacji. Mo}e by� to}sama z numerem.

Mo}esz dodatkowo wskaza� nast�puj�ce dane:

produkt (kolumna C) - numer produktu zdefiniowanego w qcadoo. Produkt ten podpowiemy w drzewie

technologiiþ jako efekt wyj[ciowy tej operacji,

opis (kolumna D) - dodatkowe informacje o sposobie wykonania operacji.

dziaC (kolumna E) - numer dziaCu zdefiniowanego w qcadoo,

linia (kolumna F) - numer linii zdefiniowanej w qcadoo. Wskazana linia musi nale}e� do popdanego wy}ej

dziaCu

stacja
robocza (kolumna G) - numer stacji roboczej zdefiniowanej w qcadoo. Wskazana stacja robocza musi

nale}e� do podanej wy}ej linii.

DziaC, linia i stacja robocza uzupeCniane s� po to, by w technologii mogCy z automatu uzupeCni� si� informacje

o zasi�gu i by podczas ukCadania planu produkcyjnego wiadomo byCo, gdzie czynno[� ma by� realizowana.

TPZ (kolumna H) - podaj w sekundach czas przygotowawczo-zakoEczeniowy operacji,

TJ (kolumna I) - podaj w sekundach czas jednostkowy operacji (wykonania pojedynczego cyklu),

ile
w
cyklu (kolumna J) - podaj ile jednostek produktu wykonywanych jest w jednym cyklu,

dodatkowy
czas (kolumna K) - podaj w sekundach dodatkowy czas, który musi upCyn��, aby móc

zrealizowa� kolejn� operacj� w drzewie technologii.
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Dane: TPZ, TJ, ile w cyklu i dodatkowy czas to informacje zapisywane w zakCadce normy czasoweþ

operacji.

Tak przygotowany plik zaci�gnij do qcadoo i wykonaj funkcj� importu. W razie bC�dów - przeanalizuj logi, popraw

dane w pliku i spróbuj ponownie.

Ustalenie w jakiej technologii jest wykrzystana operacja

ZaCó}my, }e przeanalizowaCe[ (np. w analizie czasu trwania operacjiþ) ile faktycznie trwa wykonanie na produkcji

danej operacji. Okazuje si�, }e przyj�te normy czasowe nie s� aktualne. I chciaCby[ nanie[� poprawki. NajCatwiej

b�dzie w tym celu u}y� funkcji zbiorczej zmiany parametrów technologiiþ. Tylko jakie technologie zmieni�? Z

pomoc� przyjdzie mo}liwo[� zobaczenia w jakich technologiach u}yta jest dana operacja. Wejd{ do operacji i kliknij

przycisk  Poka}
technologie
wykorzystuj�ce
operacje. W uruchomionym oknie zobaczysz

list� technologii, w których drzewach u}yta zostaCa ta operacja:

Technologie
wykorzystuj�ce
dan�
operacj�
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Stacje robocze operacji
Ka}da operacja wykonywana jest w konkretnym miejscu - na dziale, linii produkcyjnej a nawet na stacji roboczej

(czy to maszynie, czy stanowisku pracy). W zakCadce Stacje robocze w Operacji mo}esz wprowadzi� gdzie dana

czynno[� powinna zosta� wykonywana.

Przypisywanie
miejsca
wykonania
do
operacji

Jakie s� mo}liwo[ci? Dla operacji mo}esz wskaza� nast�puj�ce informacje:

1. przypisz do operacji - do wyboru: stacje robocze lub typy stacji roboczych. W zale}no[ci od wskazania

uaktywni si� albo pole z typem stacji, albo tabela ze stacjami roboczymi.

2. liczba stacji przypisana do operacji - pole wykorzystywane w kalkulacji czasochConno[ci. Je[li operacj�

jednocze[nie wykonuje wi�cej ni} 1 maszyna, okre[l tutaj odpowiedni� ilo[�. Dzi�ki temu czas pracy b�dzie

odpowiednio skrócony

3. typ stacji roboczych - do wyboru z listy typów

4. dziaC - do wyboru z listy dziaCów

5. stacje robocze - dodaj dowoln� ilo[� stacji z listy, u}ywaj�c przycisku dodawania w tabeli stacji

Okre[lone tutaj: dziaC i stacje podpowiedz� si� do zasi�gu technologii. A na podstawie zasi�gu technologii przenios�

si� do zlecenia produkcyjnego.

Je[li interesuje Ci� planowanie z dokCadno[ci� do operacji (czyli funkcjonalno[� zwana planem na stacj�

robocz� i pracownikaþ stacje robocze w operacji musz� by� przypisane. Je[li operacja w technologii b�dzie

bez stacji - przy planowaniu nie b�dzie do zadania mogCo by� przypisane miejsce wykonania, a zatem plan

nie b�dzie peCny)
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Dodawanie
niezb�dnych
umiej�tno[ci
do
wykonania

operacji

Wymagane umiej�tno[ci operacji
Do wykonania danej operacji niezb�dne s� pewne kwalifikacje. Nie zlecisz zapewne uszycia pokrowca na fotel

osobie, która nigdy nie siedziaCa przy maszynie do szycia. Nie ka}esz spawa� pracownikowi, który do tej pory tylko

zajmowaC si� monta}em. Prawda? Aby[my wiedzieli jakie umiej�tno[ci trzeba posiada�, aby móc wykona�

czynno[� (i aby[my stworzyli odpowiedni plan na stacj� robocz� i pracownika), wprowad{ odpowiednie powi�zanie

w operacji w zakCadce Wymagane umiej�tno[ci.

Aby przypisanie byCo mo}liwe, rozpocznij od

zdefiniowania listy umiej�tno[ci.

Teraz wejd{ w szczegóCy operacji (Technologie >

Operacje) w zakCadk� Wymagane
umiej�tno[ci i

kliknij Nowy Wybierz z listy umiej�tno[�. Na jej

podstawie wypeCnione zostanie pole Maksymalny

poziom. Teraz podaj na jakim poziomie trzeba wCada�

umiej�tno[ci�, aby móc wykona� operacj� - nie mo}e

by� on wy}szy od maksymalnego poziomu

umiej�tno[ci.
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Normy czasowe
Normy czasowe operacji s� podstaw� do wyznaczenia czasu realizacji czynno[ci. Dzi�ki temu wyznaczysz czas

trwania zlecenia czy zadania operacyjnego, ale te} okre[lisz planowane koszty robocizny.

Aby zdefiniowa� normy czasowe wejd{ do Technologie
>
Operacje > szczegóCy operacji > zakCadka Normy

czasowe

Normy
czasowe

Czasy operacji uwzgl�dniaj� nast�puj�ce parametry:

Czas
przygotowawczo-zakoEczeniowy
(TPZ)- obejmuje czas potrzebny do przygotowania stanowiska

pracy i uruchomienia maszyny oraz czas po zakoEczeniu wykonywanych na niej operacji. Nie zale}y od ilo[ci

wykonywanych sztuk produktu. Jest liczony tylko raz dla caCej zadanej w tej operacji liczby produktów.

Czas cyklu:

TJ - czas jednostkowy, czyli czas potrzebny do wykonania jednej operacji

Dla
produkcji
w
jednym
cyklu - ile jednostek produktu wykonanych zostanie w trakcie jednej operacji

Dodatkowy
czas - czas dodatkowy, po którym mo}na wykona� nast�pn� operacj�

Podzielno[� cyklu:

Produkowana
ilo[�
w
jednym
cyklu
jest
podzielna - zaznaczamy to pole, je[li w jednym cyklu operacji

mo}emy wykona� mniej jednostek produktu, ni} to zostaCo okre[lone w polach po lewej stronie

Ilo[�
cykli
jest
podzielna - zaznaczamy to pole, je}eli przy produkcji ci�gCej b�dziemy produkowa� mniej

produktu wyj[ciowego ni} jest to okre[lone w technologii, wówczas zostanie wykonana tylko cz�[� cyklu

Obsada:

Min.
obsada - pole okre[la ilu pracowników b�dzie koniecznych do realizacji danej operacji. Dla tej ilo[ci

pracowników wyznaczane s� normy czasowe (Tj, TPZ)

Optymalna
obsada - w polu definiowana jest taka ilo[� pracowników jaka zazwyczaj zajmuje si� czynno[ci�.

Na podstawie ilo[ci optymalnej uzupeCniana b�dzie rzeczywista ilo[� pracowników w obsadzie w zadaniu

operacyjnym. Optymalna obsada nie mo}e by� mniejsza od minimalnej. A w sytuacji, gdy jest wi�ksza - musi

by� jej wielokrotno[ci�
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Czas
jednostkowy
zmniejszany
dla
powi�kszonej
obsady - zaznacz parametr je[li w sytuacji obsady

wi�kszej ni} minimalna, czas trwania operacji jest proporcjonalnie krótszy (dla przykCadu - jedna osoba

zmontuje 10 dCugopisów w 6 minut. Ale dwie osoby 10 dCugopisów zmontuje w 3 minuty). Zawsze po zmianie

rzeczywistej obsady w zadaniu, zostanie przeliczony czas jego trwania

WspóCczynnik wykorzystania w czasie:

Maszyn
- Jak� cz�[� czasu caCkowitego operacji zajmuje praca maszyn

Pracowników
- Jak� cz�[� czasu caCkowitego operacji zajmuje praca pracowników

Nast�pna
operacja
po
wyprodukowaniu: - Po wykonaniu ilu jednostek mo}na przyst�pi� do kolejnej

operacji. (np. po wykonaniu dwóch kóC, mo}emy przej[� dalej, aby skr�ci� z nich rower)

Czasy zdefiniowane z nagCówku to warto[ci domy[lne. Je[li jednak nie wszystkie stacje, wykonuj�ce t� operacj�, s�

w stanie uzyska� takie normy, mo}esz w tabeli Normy czasowe inne dla stacji roboczych zdefiniowa� normy

wCa[ciwe dla konkretnej maszyny. Kliknij w tym celu w przycisk  Nowy

Normy
czasowe
stacji
roboczej

Wybierz stacj� z listy przypisanych do operacji w zakCadce Stacje robocze. Podaj dla nich co najmniej jeden czas:

Tj, TPZ lub czas dodatkowy. I Zapisz.

Podane normy czasowe operacji zostan� przekopiowane do technologii w momencie zaci�gania operacji do

drzewa. I tam mo}esz je zmodyfikowa�, ustalaj�c wCa[ciwe czasy na rzecz produkcji danego wyrobu.

Algorytmy wyliczaj�ce czas operacji dla stacji sprawdz�, czy istniej� normy dla konkretnej stacji, a je[li nie zostan�

znalezione - pobrane zostan� normy z nagCówka.

Je[li chcesz na podstawie norm czasowych podanych w szablonie operacji zaktualizowa� istniej�ce technologie,

skorzystaj z funkcji Zbiorczej
zmiany
parametrów
zleceniaþ.
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Normy kosztowe
Niezale}nie od tego, czy rozliczasz si� z pracownikami wedCug godzinnego czasu pracy, czy za wykonanie

okre[lonego zadania (akord), w qcadoo mo}esz dokCadnie okre[li� koszty produkcji.

Normy kosztowe uwzgl�dniaj� dwa sposoby rozliczeE za wykonan� prac�:

akordowy
koszt
pracy - w pierwszym polu wpisujemy stawk� za t� operacj� (np. za piCowanie), w drugiej

okre[lamy ile operacji obejmuje wskazana kwota

godzinowy
koszt
pracy - koszt godzinowy pracy pracownika i koszt godzinowy pracy maszyny

Nie jest wymagane trzymanie si� tylko jednej z form rozliczeE. W kalkulacjach kosztów mo}liwe jest wybranie, który

z nich ma zosta� u}yty do obliczeE.

Warto[ci te mog� zosta� wprowadzone w Operacjachþ i wtedy obowi�zywa� b�d� dla wszystkich zleceE

tworzonych w oparciu o te normy.

Normy
kosztowe

https://dokumentacja.qcadoo.com/operacje
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Grupy operacji
Program qcadoo daje mo}liwo[� pogrupowania operacji. Dzi�ki grupom operacji pewne informacje mo}emy

przyporz�dkowa� dla caCych grup, a nie tylko pojedynczej operacji.

Jak stworzy� grup� operacji?

TECHNOLOGIE
Grupy
operacji   Dodaj
nowy

Nadajemy <Numer= i <Nazw�= tworzonej grupie i klikamy  Zapisz , aby zachowa� wprowadzone dane.

Przynale}no[� operacji do danej grupy okre[lamy w funkcjonalno[ci Operacje þ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/operacje


Formularz
technologii

Technologie
Do ka}dego produkowanego w Twojej firmie wyrobu kompletujemy osobn� technologi�.

Dodanie nowej technologii

Technologie
>
Technologie   Dodaj
nowy

W zakCadce <GCówna=

1. W pierwszym kroku przy pomocy 

wybieramy <Produkt=, na który ma powsta�
technologia. Produkty pobieraj� si� ze
zdefiniowanej wcze[niej listy Produktów þ z
<Danych podstawowych=.

2. Jeden produkt mo}e mie� w systemie
zdefiniowanych kilka technologii, natomiast
mo}e istnie� tylko jedna domy[lna technologia
na jeden produkt. Zatem je[li wprowadzana przez Ciebie technologia b�dzie t� gCówn� i najcz�[ciej u}ywan�,
po jej zaakceptowaniu b�dzie mo}na oznaczy� j� jako domy[ln�.

3. <Numer= i <Nazwa= technologii uzupeCni� si� automatycznie po wybraniu produktu. Mo}esz dowolnie zmienia�
te dane, warunkiem jest wprowadzanie danych unikatowych. W systemie nie mog� funkcjonowa� wi�cej ni}
jedna technologia o danym numerze.

4. Dodatkowo mo}na zamie[ci� <Opis= technologii, oraz zaznaczy� opcje:

Szablon - okre[la, }e tworzona technologia posCu}y jako szablon w generatorze technologii

Czynno[ci dodatkowe do wyrobu gotowego - parametr jest przydatny, gdy dzielisz proces produkcyjny
na technologie na komponenty. I ostatni etap, np. pakowanie, opisane dan� technologi�, jest dla Ciebie
mniej istotny w kontek[cie analizy wykonanej produkcji. Dla Ciebie wyrób gotowy to ten, którego
dopiero czeka pakowanie. By� mo}e dlatego, }e pakowaniem zajmujecie si� pó{niej, niejako przy okazji
wysyCki. Zaznacz parametr, a w analizie wyrobu gotowego przed czynno[ciami dodatkowymi poka}emy
Ci produkcj� wyrobów bez tego etapu

5. Je[li w trakcie realizacji produkcji b�dzie przeprowadzana kontrola jako[ci uzupeCnij kart� jako[ci - lista
atrybutów okre[lona w karcie jako[ci b�dzie musiaCa by� rozpisana w operacjach drzewa, aby pracownicy
wiedzieli co maj� zweryfikowa� i na jakim etapie produkcji. Klikaj�c lupk� zobaczysz list� zaakceptowanych
kart jako[ci spi�tych z produktem, dla którego tworzona jest technologia.

6.  Wybieramy <Grup�=, do której ma przynale}e� dana technologia (opcjonalnie).

7. Po wprowadzeniu powy}szych wybieramy przycisk  Zapisz, by zachowa�. Teraz mo}na przej[� do

drugiego kroku - zdefiniowania drzewa
technologii.

Budowa drzewa technologii

W qcadoo Technologi� buduje si� w formie
drzewa operacji - ukCadaj�c je od ostatniej wykonywanej na produkcie
(np. malowanie, lub pakowanie) do pierwszej - rozpoczynaj�cej (np. piCowanie, ci�cie). Aby przej[� do budowy
drzewa technologii, pozostajemy w widoku TECHNOLOGIE
Technologie, przechodzimy nast�pnie do kolejnej
karty: Drzewo.
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Operacja
w
technologii

Drzewo
technologii

Dodawanie operacji

1. Dodajemy operacj� u}ywaj�c przycisku 

Dodaj
operacj�.

2.  Wybieramy <Operacj�= ze zdefiniowanej

wcze[niej listy Operacji þ. Na podstawie
wybranej operacji uzupeCnione zostan� pola
<Opis= i <ZaC�cznik=, oraz informacje w tabkach
<Stacje robocze=, <Normy kosztowe=, <Normy
czasowe=. UzupeCnione w ten sposób informacje
mo}na dowolnie zmodyfikowa� - zmiany obejm� wtedy jedynie obecnie tworzon� technologi�.

3. Wybieramy przycisk  Zapisz, by zachowa�. Po zachowaniu zmian mo}emy wróci� do technologii i doda�

produkty do operacji.

Wraz z realizacj� operacji mo}e by� konieczno[� skontrolowania
jako[ci wytworzonego produktu. Je[li
technologia ma przypisan� kart� jako[ci þ, to w szczegóCach operacji w zakCadce Kontrola jako[ci mo}esz wybra�,
które z atrybutów karty jako[ci na tym etapie maj� by� weryfikowane. Dzi�ki temu pracownik podczas rejestracji
produkcji (np. z terminala þ) otrzyma informacje o tym, }e musi przeprowadzi� kontrol� i zapisa� jej efekt.

Edycja i usuwanie operacji

W celu edycji lub usuni�cia operacji nale}y najpiere zaznaczy� j� w drzewie - aktywuje to przyciski do edycji drzewa.

1. Aby zmodyfikowa� dodan� do technologii operacj�, wybieramy przycisk  <Edytuj= w drzewie technologii.

2. Aby usun�� operacj� z drzewa oraz wszystkie
poCo}one
poni}ej operacje, wybieramy przycisk  <UsuE=.

3. Aby usun�� operacj� z drzewa oraz bez
usuwania
poCo}onych
poni}ej operacje, wybieramy przycisk <UsuE
ze [rodka=. Spowoduje to usuni�cie tylko wybranej operacji oraz podpi�cie le}�cych poni}ej operacji do
operacji nadrz�dnej.

Dodawanie produktów do operacji

Po zaznaczeniu operacji w drzewie uzupeCnione zostaj� tabelki z produktami wej[ciowymi i wyj[ciowymi. Dodatkowo
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Nowy
produkt
wyj[ciowy

Nowy
produkt
wej[ciowy

w tabeli <Produkty
wej[ciowe= kolorami zaznaczone s� te produkty, które posiadaj� wCasne technologie -
pomaraEczowym ze sprawdzonymi technologiami, a zielonym produkty posiadaj�ce zaakceptowane technologie.

Produkty
wej[ciowe
i
wyj[ciowe
w
technologii

1. Aby doda� produkt do operacji, nale}y najpierw
zaznaczy� wybran� operacj� w Drzewie
technologii

2. W celu dodania produktu wyj[ciowego
wybieramy przycisk  <Nowy= w tabelce

<Produkty
wyj[ciowe=.

3. Przy pomocy  wybieramy <Produkt=

dodawany do produktów wyj[ciowych.
Podajemy nast�pnie ilo[�, jak� produkuje

operacja i wybieramy przycisk  Zapisz, by

zachowa�. Mo}emy dodatkowo oznaczy�
produkt jako odpad, wtedy, gdy produkt b�dzie
efektem tej operacji, ale nie b�dzie to produkt dla
którego organizujemy t� produkcj� (czyli b�dzie
to produkt wytwarzany przy okazji, nadaj�cy si�
do dalszego przetworzenia lub nie nadaj�cy).

W danej operacji mo}e by� tylko jeden produkt wyj[ciowy, który nie jest odpadem i dowolnie wiele
produktów, które s� odpadem.

4. W ostatniej operacji w drzewie, produkuj�cej ostateczny produkt technologii, zostanie dodany automatycznie
produkt finalny caCej technologii.

5. W celu dodania produktu wej[ciowego wybieramy przycisk  <Nowy= w tabelce <Produkty
wej[ciowe=.

6. Przy pomocy  wybieramy <Produkt= dodawany do produktów wej[ciowych. Podajemy nast�pnie ilo[�,

jak� produkuje operacja - mo}emy poda� ilo[� w innej jednostce, ni} podstawowa jednostka produktu.
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Warunkiem jest zdefiniowanie wcze[niej w produkcie przelicznika na wybran� jednostk�. Wybieramy

nast�pnie przycisk  Zapisz, by zachowa�.

Technologia w statusie szkic mo}e mie� podany produkt wej[ciowy bez podania ilo[ci. Ilo[ci b�d� musiaCy
by� uzupeCnione do sprawdzenia czy akceptacji technologii.

Produkt wej[ciowy mo}esz oznaczy� dodatkowym typem þ. Niesie to nast�puj�ce korzy[ci:

pracownik lepiej potrafi zidentyfikowa� surowiec zu}ywany

mo}esz zapisa� technologi� szablonow�, gdy nie znamy dokCadnego indeksu materiaCu. Wiesz np. }e b�dziesz
zu}ywa� blach� i w jakiej ilo[ci, ale nie wiesz dokCadnie, któr�. Takie zapisanie produktu wej[ciowego, z
samym typem i ilo[ci�, pozwoli dodatkowo na przygotowanie kalkulacji kosztów i ustalenie wyceny w oparciu
o [redni� cen� zapisan� w typie produktu wej[ciowego technologii

je[li przygotowujesz technologi� dla rodziny produktu mo}esz wskaza�, }e dla danego typu produktu
wej[ciowego, w zale}no[ci od grupy rozmiarowej maj� by� u}ywane ró}ne surowce (albo ten sam surowiec,
ale w zale}no[ci od grupy rozmiarowej - w innej ilo[ci).

Ró}ne
produkty
wej[ciowe
technologii
w
zale}no[ci
od
rozmiarów

ZaCó}my, }e tworzysz technologi� dla rodziny produktu. Teoretycznie w ka}dym rozmiarze konkretnego produktu
nale}�cego do tej rodziny u}ywasz produktu o danym typie i nawet w tej samej ilo[ci, ale konkretny indeks produktu
ró}ni si�. Dla przykCadu - produkujesz koszulk� w ró}nych rozmiarach. W ka}dej koszulce u}ywasz guzików. Ale w
mniejszych koszulkach guziki s� maCe, a w wi�kszych - du}e. Mo}esz takie rozró}nienie opisa� za pomoc�
technologii. Podczas tworzenia zleceE na konkretne produkty do listy potrzebnych surowców zostanie pobrany ten,
który pasuje do rozmiaru zlecanego produktu.

Aby zdefiniowa� produkty ró}ne w zale}no[ci od rozmiaru w techologii na rodzin� produktu rozpocznij dodawanie
produktu wej[ciowego do operacji, uzupeCnij typ
produktu
wej[ciowego, zaznacz parametr Ró}ne
produkty
w
ró}nych
rozmiarach i podaj ilo[� razem z jednostk�. Zapisz.

Nowy
produkt
wej[ciowy
z
ró}nymi
produktami
w
zale}no[ci
od
rozmiaru

https://dokumentacja.qcadoo.com/typy-produktu-wejsciowego
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Je[li produkty zu}ywane w ramach tego typu produktu maj� mie� inne normy zu}ycia, to zaznacz parametr: Ró}ne
ilo[ci
w
produktach
wg
rozmiarów. Ilo[� b�dziesz podawa� wówczas na etapie rozpisywania produktów w
zale}no[ci od grup rozmiarowych. Je[li ka}dy produkt ma tak� sam� norm� - zostaw parametr niezaznaczony i
podaj ilo[� w zakCadce GCówna. Ka}dy z produktów uzale}niony od rozmiaru otrzyma t� ilo[� (lub ta ilo[� b�dzie
przeliczona na ilo[� podstawow� produktu, gdy ten posiada odpowiedni przelicznik z jednostki podanej w zakCadce
GCówna).

Przejd{ do zakCadki Produkty
wg
rozmiarów

ZakCadka
Produkty
wg
rozmiaru

i kliknij przycisk  <Nowy=

Nowy
produkt
wg
rozmiaru

Podaj:

grup�
rozmiarow�

produkt

Je[li Ró}ne ilo[ci w produktach wg rozmiarów = tak, to podaj dodatkowo ilo[� zu}ywan�.

Dany produkt i dana grupa rozmiarowa w ramach jednego produktu wej[ciowego operacji mo}e wyst�pi� tylko raz.
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Drzewo
technologii
przygotowane
pod
import

produktów
wej[ciowych

Import produktów wej[ciowych technologii z Excela

Produkty wej[ciowe do operacji technologii mo}esz
doda� na dwa sposoby - albo r�cznie ka}dy z
produktów po kolei, albo wykorzystuj�c import danych
w Excelu. Druga mo}liwo[� b�dzie dla Ciebie
wygodna, gdy przechowujecie BOM w Excelu, albo w
Catwy sposób jeste[ w stanie wyeksportowa� receptury
do .xlsx z systemu ERP.

Rozpocznij budowanie technologii tak jak zwykle - uCó}
operacje w drzewo. Po uzyskaniu drzewa takiego, jak
potrzebujesz, zapisz technologi� (wówczas w bazie
zostan� nadane warto[ci umo}liwiaj�ce import produktów wej[ciowych). Zwró� uwag� na nadane operacjom
numery - jest to poziom, do którego b�dziesz si� w pliku do importu odwoCywa�.

Teraz pobierz szablon do importu. Kliknij  Importuj
produkty
wej[ciowe
z
.xlsx i w

uruchomionym oknie kliknij  Pobierz
szablon. WypeCnij pobrany arkusz danymi:

WypeCniony
szablon
do
importu
produktów
wej[ciowych

poziom
operacji - to nadany przez qcadoo numer operacji w drzewie technologii. Np. 81.9 lub 82.B.2.=. Pami�taj
o wpisaniu ka}dego znaku - nawet kropki na koEcu numeru

produkt - numer produktu istniej�cego w qcadoo

ilo[� - planowana ilo[� u}ycia. Jako separatora dziesi�tnego u}yj przecinka

Zapisz tak przygotowany plik na dysku i ponownie kliknij  Importuj
produkty
wej[ciowe
z

.xlsx, wska} plik i zaci�gnij dane do qcadoo klikaj�c  Importuj. Je[li pojawi� si� bC�dy - mo}esz je

przeanalizowa� wywoCuj�c  Poka}
logi.

ObsCuga importu danych z Excel opisana jest równie} tutajþ.
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Przesuwanie materiaCów do nast�pnej operacji

Funkcjonalno[� ta powstaCa po to, by móc zaanga}owa� w tworzenie technologii osoby zbieraj�ce informacje od
klienta o pierwszym ksztaCcie technologii. Wiedz� jakie materiaCy b�d� wykrzystywane, ale nie wiedz� na jakim
etapie, w jakiej operacji, b�d� zu}ywane. Mog� wprowadzi� technologi� z jedn� operacj� i do niej doda� wszystkie
ustalone materiaCy i ilo[ci, a technolog stworzy wCa[ciwe drzewo i poprzesuwa materiaCy w odpowiednie miejsce.

Jak skorzysta� z funkcji? Zaznacz produkty wej[ciowe operacji i kliknij przycisk 

PrzesuE
materiaCy
do
operacji
wy}ej. Zaznaczone surowce zostan� usuni�te z danej operacji i przeniesione do
operacji nadrz�dnej. Je[li zatem b�dziesz chciaC przesun�� je kilka <pi�ter=, wykonaj funkcj� wielokrotnie.

Funkcja przenosi materiaCy tylko w gór� drzewa. Je[li chcesz przenie[� ni}ej - musisz standardowo usun��
produkt z jednej operacji i doda� go do wCa[ciwej.

Technologie na komponenty

Jedna technologia to jedno zlecenie produkcyjne - caCy proces opisany dan� technologi� musi przeprowadzony by�
w jednym zleceniu produkcyjnym. A co je[li pewne etapy produkcji zlecasz wcze[niej? Albo co w sytuacji, gdy
póCprodukt mo}e by� u}yty pod wiele wyrobów i zostaC wcze[niej wyprodukowany z nadwy}k� i czeka na
magazynie? A co je[li caCy proces produkcyjny przeprowadzany jest po kolei na kilku liniach produkcyjnych (po klika
czynno[ci na ka}dej z linii i chcesz raportowa� efekt caCo[ci prac, a nie ka}dej operacji z osobna), a Ty chcesz
zadania dla ka}dej linii planowa� odr�bnie? Z pomoc� przychodz� technologie
na
komponenty.

Komponentem jest ten produkt wej[ciowy technologii, który posiada swoj� wCasn� technologi�. Je[li na li[cie
produktów wej[ciowych znajdzie si� komponent, to doci�gniemy jego technologi�, tworz�c peCn� stuktur� wyrobu.

Dla przykCadu - produkujemy komplet ubraE skCadaj�cy si� z koszulki i spodni. Osobno produkujemy koszulk� i
osobno spodnie. I pakujemy je razem. Technologia na komplet wygl�da� b�dzie nast�puj�co:

GCówna
technologia
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W tabeli produktów wej[ciowych koszulka waniliowa i spodnie buggy waniliowe s� oznaczone kolorem zielonym - to
s� produkty uznane za komponenty. Ka}dy z tych produktów ma swoj� wCasn� technologi�. Koszulka waniliowa np.
tak�:

Komponent

Tak zbudowana technologia tworzy nast�puj�c� struktur� wyrobu:

Struktura
wyrobu

Zlecaj�c komplet waniliowy na produkcj�, utorz� si� nast�puj�ce zlecenia:
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Zlecenia

Jak
zbudowa�
technologi�
z
technologiami
na
komponenty
-
krok
po
kroku:

1. wyodr�bnij z caCego procesu produkcyjnego te obszary / elementy, które chcesz zleca� osobno. W przykCadzie
wy}ej - póCprodukty: koszulka i spodnie

2. dla ka}dego wydzielonego obszaru zbuduj technologie (standardowo - wg instrukcji opisanej na tej stronie).
Utworzone technologie zaakceptuj i oznacz jako domy[lne

3. produkt-komponent dodaj na li[cie produktów wej[ciowych (tak samo jak surowce) w technologii gCównej

Struktur� wyrobu mo}na wygenerowa� po sprawdzeniu technologii.

Technologie na komponent mog� by� wielopoziomowe - wyrób mo}e mie� na li[cie produktów wej[ciowych
komponent. A technologia na komponent mo}e mie� na li[cie produktów wej[ciowych inny komponent, czy
nawet list� komponentów

Koszty dodatkowe

W zakCadce koszty dodatkowe mo}esz przejrze� przypisane do technologii dodatkowe koszty bezpo[rednieþ wraz
z ich aktualnymi kwotami.
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Koszty
dodatkowe
technologii

Kontrola jako[ci

Je[li chcesz, aby podczas podczas produkcji, wraz z wykonywaniem zaplanowanych w technologii czynno[ci,
przeprowadzana byCa kontrola jako[ciþ, musisz wskaza� co na jakim etapie ma by� sprawdzane. Masz ju}
zbudowane drzewo technologii (lista operacji) i w zakCadce GCówna podan� kart� jako[ci? Je[li tak - mo}esz
przyst�pi� do przypisania atrybutów do operacji.

Kontrola
jako[ci
technologii

Przejd{ do zakCadki Kontrola
jako[ci. W lewej tabeli zobaczysz wszystkie zdefiniowane w drzewie operacje.
Zaznacz t� operacj�, podczas której kontrola ma by� wykonywana, i w prawej tabeli dodaj atrybuty (przycisk: 

 Nowy), korzystaj�c z listy przygotowanej w karcie jako[ci þ. Dla ka}dego atrybutu mo}esz doprecyzowa�

moment weryfikacji - czy ma to by� przed operacj�, w jej trakcie czy po zakoEczeniu. Rozpisz w ten sposób
wszystkie atrybuty z karty jako[ci.

O tym, }e cho� jeden atrybut jest przypisany do operacji dowiesz si� dzi�ki warto[�i 8tak9 w kolumnie KJ w lewej
tabeli.

Warto podkre[li�, }e je[li raportujesz produkcj� zbiorczo, to nie ma znaczenia do jakiej operacji b�d� przypisane
atrybuty. W terminalu i tak wszystkie elementy b�d� wy[wietlone na raz. Je[li raportujesz z dokCadno[ci� do operacji
- wprowad{ dane skrupulatnie. Pracownik po zalogowaniu si� do terminala i wybraniu zadania, które ma realizowa�,
zostanie poinformowany o tym jakie czynno[ci kontrolne b�dzie musiaC przy okazji przeprowadzi�.

Atrybuty mog� by� te} przypisane poprzez okno edycyjne operacji, wywoCane z drzewa
technologii.

DziaCy

W zakCadce dziaC okre[lasz w jakim obszarze produkcyjnym realizowana b�dzie produkcja.

https://dokumentacja.qcadoo.com/kontrola-jakosci
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DziaCy
technologii

Technologia mo}e dotyczy� jednego lub wielu dziaCów.

Je[li dotyczy jednego dziaCu - informacje o dziale i linii b�d� wypeCnione w nagCówku. Je[li wielu - dla ka}dej operacji
z osobna (w dolnej tabeli). DziaC przypisany do szablonów operacji z automatu wczytywany jest do dziaCów w
technologii. Je[li uznamy, }e jest ich wi�cej ni} 1, zasi�g zostanie ustawiony na 8jeden dziaC9. Mo}esz sam nadpisa�
ustawienia nadane w szablonie operacji.

Je[li technologia ma zasi�g = 1 dziaC i wska}esz dziaC i linie, to zostan� one podpowiedziane przy tworzeniu zleceE
produkcyjnych.

Zasi�g w technologii mo}e podpowiedzie� si� z parametówþ

.

Przypisane dziaCy b�d� sCu}yCy do filtrowania linii i stacji w kolejnej zakCadce.

Linie / stacje

W zakCadce wskazujesz konkretne miejsca wykonania produkcji. Je[li raportujesz z dokCadno[ci� do operacji, wa}ne
b�dzie przypisanie stacji roboczej do ka}dej operacji z drzewa. Je[li natomiast chcesz raportowa� zbiorczo caCe
zlecenia - zaplanuj na jakich liniach produkcyjnych b�dzie realizowana produkcja.

Pami�taj, }e poj�cia linia
produkcyjna i stacja
robocza s� teoretyczne. Spokojnie mo}esz dziaCa� na caCych
zleceniach i przypisywa� je do jednej maszyny. Wówczas posiadane maszyny okre[lisz jako linie
produkcyjne.

Widok
dla
rejestracji
zbiorczej
wygl�da
nast�puj�co:
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Linie
w
zbiorczo
raportowanej
technologii

Dana technologia mo}e by� realizowana na wielu liniach produkcyjnych. Jedna z linii mo}e by� okre[lona jako
domy[lna - wówczas mo}e si� podpowiada� w zleceniu produkcyjnym.

Je[li chcesz planowa� czas realizacji zlecenia w oparciu o plan produkcji na zmian�þ, mo}esz wskaza� wydajno[ci
ka}dej linii, na rzecz opisywanego technologi� wyrobu. Jest to opcja. Innym rozwi�zaniem jest ustalanie czasu
trwania zlecenia poprzez normy czasowe operacji.

Widok
dla
rejestracji
do
ka}dej
opeacji
wygl�da
nast�puj�co:

Linie
w
technologii
raportowanej
do
operacji

W dole zakCadki uaktywnia si� tabela stacji roboczych. I to na niej powiniene[ si� skoncentrowa�. To tu zaplanujesz
mo}liwe miejsca wykonania czynno[ci. To z tych stacji b�dziesz wybiera� pó{niej gdzie zadanie operacyjne b�dzie
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realizowane.

Przygotowane tabele dziaCaj� kontekstowo - aby dopisa� stacje robocze do operacji, musisz w lewej tabeli
zaznaczy� operacj�. Dzi�ki temu w prawej tabeli uaktywni si� przycisk dodawania.

Lista stacji roboczych zostanie wczytana z szablonów operacji. Mo}esz j� na tym etapie zmodyfikowa� na wCa[ciw�
pod ten konkretny wyrób.

Linie produkcyjne mog� by� przypisane tylko po to, by znalazCy si� w zleceniu produkcyjnym. Linie dla zleceE
raportowanych do operacji nie maj� wi�kszego znaczenia. I nie b�d� nigdy dobierane wg algorytmu planowania.
Dlaczego zostaCy? Np. po to, by móc podzieli� prace mi�dzy wielu planistów. Ka}dy wyrób (poprzez technologie)
mo}e by� przypisany do ró}nych linii i wtedy przy tworzeniu zlecenia, b�dzie wiadomo, kto zajmuje si� uCo}eniem
planów i nadzorem.

PrzepCywy technologii

PrzepCywy technologii okre[laj� przez jakie magazyny b�d� przechodzi� produkty potrzebne do produkcji danego
produktu finalnego.

PrzepCywy
technologii
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Je[li technologia ma zasi�g = 1 dziaC, to przyjmujemy, }e dla wszystkich surowców magazyn jest taki sam, dla
wszystkich póCproduktów taki sam i dla wszystkich wyrobów taki sam. Magazyny uzupeCnij w nagCówku
(podpowiedz� si� one z magazynów zdefiniowanych dla dziaCu podanego w zasi�gu) i wywoCaj funkcj� UzupeCnij
magazyny
w
produktach, która wprowadzi magazyn dla ka}dego z produktów.

Je[li technologia ma zasi�g = wiele dziaCów, to magazyny musz� by� wprowadzone na poziomie ka}dego z
produktów. Dane równie} podpowiedz� si� z magazynów przypisanych dziaCowi þ.

Aby nie trzeba byCo ka}dorazowo r�cznie wywoCywa� funkcji uzupeCniania magazynów w produktach zaznacz
parametr UzupeCniaj magazyny dla produktów w przepCywie podczas sprawdzania technologii w parametrach
technologii. Pami�taj jednak, }e je[li masz zasi�g = wiele dziaCów, to sprawdzenie technologii nadpisze Ci
magazyny z tych domy[lnych zdefiniowanych dla dziaCu

Jakie magazyny musisz okre[li�:

magazyn
pobrania
surowców - wska} z jakiego magazynu maj� by� rozchodowane surowce do produkcji.
Na ten magazyn tworzone b�d� dokumenty RW,

magazyn
przyjmowania
wyrobów - wska} na jaki magazyn maj� by� przyjmowane wytworzone wyroby
gotowe. Na ten magazyn b�d� tworzone dokumenty PW.

Mo}esz te} wskaza� dodatkowe informacje:

magazyn
rozchodowania
nadmiarowych
surowców - je[li przesuwasz do produkcji surowce na magazyn
dziaCowy (korzystaj�c z wydaE wewn�trznychþ) to mo}esz poda� na jaki magazyn maj� by� zwrócone
produkty przesuni�te, a nie zu}yte. Dokument MM (z magazynu pobrania surowców na magazyn wskazany
tutaj) utworzy si� w momencie zakoEczenia zlecenia,

magazyn
produkcji
w
toku - je[li chcesz aby produkty b�d�ce efektami operacji, byCy przyjmowane na
magazyn, to ustaw przepCyw produkcji w toku = magazyn i podaj na jaki magazyn póCprodukty maj� by�
przymowane. Z magazynu tego program rozchoduje równie} póCprodukty wskazane jako zu}yte w kolejnych
operacjach. Opcja dost�pna jest tylko dla rejestracji z dokCadno[ci� do operacji.

magazyn
przyjmowania
odpadów - je[li chcesz, aby produkty wyj[ciowe oznaczone jako odpady byCy
przyjmowane na stan, to podaj magazyn w tym polu.

ZakoEczenie tworzenia technologii

Po skoEczeniu nale}y upewni� si�, }e wprowadzone dane s� prawidCowe. W tym przypadku mo}na skorzysta� z

opcji  Sprawd{
poprawno[�, by upewni� si�, czy drzewo technologii zostaCo skonstruowane poprawnie. Po

sprawdzeniu mo}na b�dzie powróci� do edycji lub zaakceptowa� technologi�.

O nieprawidCowo[ciach poinformujemy Ci� komunikatami. Mog� pojawi� si� nast�puj�ce:

1. <Nie
uzupeCniono
magazynów
dla
surowców/komponentów= 3> oznacza to, }e produkty w zakCadce
PrzepCyw nie maj� wskazanych magazynów. Nie wiemy zatem sk�d produkty pobiera� i gdzie je przyjmowa�.
Na 99% zapomniaCe[ wywoCa� funkcj� <UzupeCnij magazyny w produktach=. Kliknij przycisk i ponownie
sprawd{ technologi�. Je[li nadal pojawia si� bC�d to:

dla zasi�gu = 1 dziaC 3> uzupeCnij magazyny pobrania surowców i przyjmownia wyrobów w górnej cz�[ci
zakCadki PrzepCyw i ponownie wywoCaj funkcje uzupeCniania magazynów

dla zasiegu = wiele dziaCów 3> wejd{ w ka}dy produkt widoczny w tabelach w zakCadce PrzepCyw i podaj
r�cznie dla nich magazyny.

2. <W
operacji
wykrój
na
poziomie
X
brakuje
produktów
wej[ciowych= 3> oznacza to, }e operacja o
podanym poziomie ma pust� tabel� produktów wej[ciowych. Przejd} do zakCadki Drzewo i j� uzupeCnij. Ka}da
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operacja technologii musi mie� co najmniej 1 produkt wej[ciowy i co najmniej 1 produkt wyj[ciowy

3. <Ka}da
operacja
w
drzewie
technologii
musi
wykorzystywa�
przynajmniej
jeden
produkt
wyprodukowany
przez
podrz�dn�
operacj�.
BC�dna
operacja
jest
na
poziomie:
X= 3> mo}e to wskazywa�
na jedn� z opisanych ni}ej sytuacji:

w operacji na podanym poziomie nie zostaC okre[lony produkt wyj[ciowy. Przejd{ do zakCadki Drzewo i
uzupeCnij dane w tabeli produktów wyj[ciowych.

dany produkt zostaC podany jako wej[ciowy jednej operacji i jednocze[nie jako wyj[ciowy innej operacji
(ale nie bezpo[rednio nast�puj�cych po sobie). Innymi sCowy najpierw okre[liCe[, }e u}ywasz sklejki
drewnianej, a w kolejnych operacjach drzewa wskazaCe[, }e sklejk� drewnian� uzyskasz jako efekt
operacji. Poszukaj w zakCadce Drzewo na podanym poziomie nieprawidCowo[ci i popraw dane

4. <Wyst�piC
bC�d
walidacji
na
elementach
drzewka
technologii:
-
Jednostka
musi
si�
zgadza�
z
jednostk�
gCównego
produktu
operacji= 3> komunikat informuje o tym, }e jednostka produkty wyj[ciowego operacji nie
zgadza si� z jednostk� podan� w operacji w normach czasowych. Wejd{ w edycj� operacji w zakCadce drzewo
i w uruchomionym oknie w zakCadce Normy czasowe þ popraw jednostk� przy polu Dla
produkcji
w
jednym

cyklu

5. <Produkt
wyj[ciowy
koEcowej
operacji,
musi
by�
taki
sam
jak
produkt
dla
którego
zdefiniowano
technologi�.= 3> oznacza to, }e produkt wyj[ciowy najwy}szej operacji w drzewie nie zgadza si� z
produktem, dla którego technologie budujesz (uzupeCniony w zakCadce GCówna). Ustal, który z tych produktów
jest prawidCowy i popraw dane. Je[li b�dziesz poprawia� produkt w zakCadce GCówna, to zwró� uwag�, }e na
jego podstawie zostaC nadany numer i nazwa. Zmiana produktu tych danych nie zmieni. Zatem polecam
najpierw wyczy[ci� numer i nazw�, a dopiero wybra� nowy produkt - numer i nazwa zostan� na nowo
okre[lone.

6. Produkty
wg
rozmiarów
mo}emy
poda�
tylko
gdy
technologia
budowana
jest
na
rodzin�
produktu. 3>
oznacza to, }e produkt, dla którego tworzona jest technologia nie jest rodzin� produktu. A tylko dla rodziny
mo}emy rozpisa� produkty wg rozmiaru. Ustal, czy produkt na pewno ma by� rodzin�, je[li tak, to zmieE
warto[� pola <Reprezentuje= w produkcie na <rodzin� produktu=. Je[li jest to konkretny produkt, to usuE w
technologii produkt wej[ciowy z Rozmiar = tak. Albo odznacz w nim parametr: Ró}ne produkty w ró}nych
rozmiarach. I jeszcze jak do tego mogCo doj[�:

albo w trakcie tworzenia technologii zostaCa zmieniona warto[� pola Reprezentuje w produkcie

albo technologia produktu rodziny zostaCa skopiowana przy okazji tworzenia technologii na konkretny
produkt

albo technologia produktu rodziny zostaCa wykorzystana do utworzenia nowych, na konkretne produkty,
z poziomu generatora

7. W
operacji
X
na
poziomie
Y
w
produktach
wej[ciowych
nale}y
uzupeCni�
ilo[ci. 3> technologia szkicowa
mo}e nie mie� podanej normy ilo[ciowej materiaCów. Ale aby móc przej[� dalej, do technologii sprawdzonej i
zaakceptowanej, ilo[ci musz� zosta� uzupeCnione. Komunikat wskazuje miejsce w drzewie, w których nale}y
uzupeCni� dane.

Je[li mamy pewno[� wprowadzonych danych mo}emy od razu nada� jej status  Zaakceptowana. Tylko

zaakceptowane technologie mog� zosta� u}yte w zleceniu produkcyjnym.

Wi�cej o Stanach technologiiþ
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Wprowadzaj�c produkty nale}y pami�ta�, }e produkt wyj[ciowy w operacji podrz�dnej musi by� u}yty w
kolejnej operacji jako jeden z produktów wej[ciowych. Aby przyspieszy� definiowanie, wprowad{ produkty
b�d�ce efektami operacji w drzewie i u}yj przycisku Przenie[
produkty
do
kolejnych
operacji, a zaC�czymy
je jako produkty wej[ciowe do operacji kolejnych. Mo}esz te} w parametrach technologiiþ zaznaczy�
parametr Przeno[
produkty
do
kolejnych
operacji
podczas
sprawdzania
technologii, a za ka}dym razem przy
sprawdzaniu technologii funkcja ta b�dzie wywoCywana.

Z ka}dej operacji mo}e powsta� tylko jedna pozycja w polu <Produkt wyj[ciowy=. Je[li wpiszemy tam wi�cej
produktów, pozostaCe zostan� potraktowane jako odpad.

Mo}e si� zdarzy�, }e na li[cie produktów nie b�dzie wszystkich komponentów potrzebnych do uzupeCnienia
produktów wej[ciowych i wyj[ciowych. Mo}na je dopisa� otwieraj�c qcadoo w osobnym oknie przegl�darki i
wchodz�c ponownie w zakCadk� Produkty þ.

Kolejno[� operacji na drzewie technologii mo}na modyfikowa�. Mo}na tak}e skopiowa� caCe drzewo
technologii z innej, wcze[niej utworzonej. W tym celu nale}y skorzysta� z funkcji dost�pnych z menu
wskazanego na powy}szym obrazku (pkt. 1.). Po najechaniu kursorem na ka}dy przycisk, pojawi si� dymek z
obja[nieniem.

ZakCadka <Historia=

W tej zakCadce mamy podgl�d wszystkich zmian ustawieE technologii wraz z dokCadn� dat� i nazw� u}ytkownika,
który wprowadziC modyfikacj�. ZakCadka rejestruje edycj� parametrów oraz zmiany statusów i stanów technologii.

ZakCadka <ZaC�czniki=

W tej zakCadce mo}emy doda� zaC�cznik do technologii, mog� to by� przykCadowo parametry stosowanych maszyn
b�d{ instrukcje ich obsCugi.

ZakCadka <Struktura=
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Struktura
wyrobu

W tej zakCadce dla sprawdzonych i zaakceptowanych technologii pojawia si� struktura wyrobu, uwzgl�dniaj�ca
wszystkie operacje i produkty wchodz�ce w skCad wszystkich technologii tworz�cych ostateczny produkt. Zielonym
kolorem zaznaczone s� produkty b�d�ce komponentami - czyli posiadaj�ce wCasne technologie. Ich struktury
pojawiaj� si� w drzewie, nawet je[li obecna technologia ma dodany tylko sam produkt-komponent.

ZakCadka <Procesy=

ZakCadka Procesy umo}liwia powi�zanie stworzonej listy procesów technologicznychþ z konkretn� operacj� w
drzewie technologii. Mo}esz to uczyni� w ka}dym momencie }ycia technologii - nawet, gdy jest ju} zaakceptowana.
Przypisanie listy procesów do technologii pozwoli na wygenerowanie procesów do zlecenia, a to z kolei umo}liwi
potwierdzanie ich wykonania z poziomu zlecenia produkcyjnego.
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ZakCadka
Procesy
w
technologii

Aby przypisa� list� procesów do operacji:

1. wejd} w technologii w zakCadk� procesy

2. znajd{ w tabeli z lewej strony okna (Operacje technologii) interesuj�c� Ci� operacj� i wejd{ w jej szczegóCy
(klikaj�c operacj� w tabeli)

3. wska} list� procesów technologicznych - mo}esz wybra� tylko tak�, która dotyczy danej operacji

4. zapisz

W tabeli operacji uzupeCniCa si� informacja o li[cie. Je[li zaznaczysz t� operacj� w tabeli procesów b�dziesz mógC
przejrze� zdefiniowan� list�.

ZakCadka <Minimalna ilo[�=

W tej zakCadce wpisujemy minimaln� ilo[� jak� opCaca si� nam produkowa�. Jest to istotne z punktu widzenia
Zlecenia produkcyjnego, poniewa} je[li uruchomimy zlecenie na mniejsz� ilo[� ni} opCacalna, program poinformuje
nas o tym, aby ostrzec przed popeCnieniem ewentualnego bC�du.

Dodatkowe opcje

W widoku szczegóCów technologii dost�pne s� nast�puj�ce dodatkowe opcje:
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1. Generuj
struktur�
wyrobu - funkcja rozrysuje drzewo technologii, C�cznie z produktami wej[ciowymi,
dziaCami, normami czasowymi. Je[li dla produktów wej[ciowych istniej� technologie, to zostan� one podpi�te
do drzewa jak technologie na komponent i caCa struktura b�dzie prezentowaCa peCn� produkcj�, od
wytworzenia wszelkich komponentów a} po uzyskanie produktu finalnego danej technologii. Funkcja dost�pna
dla technologii sprawdzonej i zaakceptowanej.

2. Zatwierd{
szablon - tworzona przez Ciebie technologia mo}e by� szablonem, który inny pracownicy
wykorzystaj� do tworzenia technologii wCa[ciwych. Zaznacz pole szablon w zakCadce GCówna, a po
ukoEczeniu tworzenia kliknij przycisk Zatwierd{
szablon. Dzi�ki temu nie b�dzie mo}na technologii edytowa�
(aby byCa mo}liwo[� trzeba klikn�� przycisk Przejd{
do
edycji
szablonu). Pamietaj, }e szablon mo}e by�
zatwierdzony nawet wówczas, gdy technologia nie jest kompletna - np. produkt wej[ciowy mo}e zawiera�
tylko typ produktu wej[ciowego i ilo[�.

3. Poka}
ceny - funkcja pozwala na podejrzenie jakie s� koszty materiaCów zawartych w technologii. yródCem
danych s� koszty produktu - tu zebrane s� do jednej tabeli, wi�c Catwo je przeanalizowa�.

4. Utwórz
kart�
modelu - funkcja tworzy kart� modelu þ na produkt finalny technologii w ilo[ci 1. Wystarczy
tylko wygenerowa� i wydrukowa�.

By� mo}e zainteresuje Ci� te} temat masowej zmiany technologii - opis znajdziejsz tutajþ
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Stany technologii
W qcadoo masz mo}liwo[� nadania stanu swojej technologii. Zdajemy sobie spraw� z tego, }e niektóre technologie

produkcyjne maj� od wielu lat niezmienn� procedur�. Ale wiemy równie}, }e mog� pojawia� si� rozwi�zania

usprawniaj�ce technologi�, dlatego by byCa mo}liwo[� testowania ró}nych rozwi�zaE oraz by wyró}ni� te aktualnie

u}ywane od przestarzaCych i ju} nieobowi�zuj�cych, w qcadoo mo}liwe jest nadawanie im okre[lonych stanów.

Stany te maj� dalsze konsekwencje w systemie.

Technologie b�d�ce w stanie:

Szkic - nowo wprowadzona technologia, niemo}liwe jest zastosowanie jej w zleceniu produkcyjnym,

Sprawdzona - technologia sprawdzona, mo}liwy powrót do edycji, na tym etapie mo}liwe jest poznanie

kosztów,

Zaakceptowany - technologia zaakceptowana, mo}e zosta� u}yta w zleceniu produkcyjnym, nie ma

mo}liwo[ci modyfikacji jej parametrów,

Odrzucone - technologia wycofana z innego powodu ni} z tego, }e zostaCa uznana za przestarzaC�,

PrzestarzaCe - technologia wycofana, na li[cie wszystkich technologii widoczna jako przestarzaCa.

Stany
technologii
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Masowa zmiana technologii
Zapewne masz bardzo dCug� list� produktów wytwarzanych. I wiele z tych produków jest bardzo podobnych -

technologie ró}ni� si� nieznacznie. Dany surowiec wykorzystywany jest w kilkunastu, mo}e kilkudziesi�ciu

technologiach. Wyobra{ sobie sytuacj�, }e dostawca wycofaC surowiec - od nast�pnego b�dziesz musiaC

wykorzystywa� do produkcji inny element. Zatem wszystkie technologie korzystaj�ce z dotychczasowego surowca

musz� zosta� zmodyfikowane. Pewnie wyobra}asz sobie }mudne poszukiania i r�czn� modyfikacj� przez dCugie

godziny. Nic bardziej mylnego - qcadoo pomo}e. Wykorzystaj w tym celu masow� zmian� technologii.

Punktem wyj[cia do modyfikacji jest produkt wej[ciowy (nasz surowiec). ZaCó}my, }e chcesz w technologiach

zamieni� produkt torebka
papierowa na papier
pakowy. Wejd{ w Podstawowe > Produkty i znajd{ produkt torebka

papierowa:

Lista
produktów

i wejd{ w jego szczegóCy:

SzczegóCy
produktu

i kliknij w przycisk  Poka}
technologie
wykorzystuj�ce
produkt.
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Lista
technologii
wykorzystuj�cych
dany
produkt

Pojawi si� lista wszystkich technologii (a tak naprawd� operacji technologii), w których dany produkt jest u}yty.

Zaznacz te, które chcesz zmodyfikowa� i kliknij w przycisk  Zmodyfikuj
technologie.

Zmieni� mo}esz tylko technologie zaakceptowane i domy[lne. Je[li w[ród zaznaczonych b�dzie technologia

nie speCniaj�ca tych warunków - przycisk nie uaktywni si�

Jednocze[nie mo}esz zmieni� technologie, w których produkt u}yty jest jako bezpo[redni produkt wyj[ciowy

albo takie w których u}yty jest jako produkt wg rozmiarów.

Okno
masowej
zmiany
technologii

W uruchomionym oknie zaznacz opcj� ZamieE
produkt
z
operacji
technologii i polu z produktem zamieE produkt

obecny na nowy (w naszym przykCadzie: papier pakowy). Podaj ilo[�. I zapisz zmiany u}ywaj�c przycisku 
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Okno
masowej
zmiany
technologii
-
dodanie

produktu

 Utwórz
nowe
technologie.

W efekcie utworzone zostan� nowe zaakceptowane i domy[lne technologie z podmienionym produktem we

wskazanych operacjach technologii. A stare (zaznaczone do zmiany) zostan� wycofane.

Funkcjonalno[� daje jeszcze dwie mo}liwo[ci

modyfikacji technologii.

1. Je[li chcesz, aby oprócz torebki
papierowej ju}

znajduj�cej si� w technologii, doda� produkt

sznurek
jutowy, post�puj tak samo, a w oknie

masowej zmiany technologii zaznacz opcj�

Dodaj
nowy
produkt
do
operacji
technologii i

w polu produkt wska} ten, który chcesz dopisa�.

Podaj ilo[� i zapisz zmiany u}ywaj�c przycisku 

 Utwórz
nowe

technologie.

2. je[li chcesz z wielu technologii usun�� dany surowiec (nie chcesz aby znajdowaC si� on juz w technologiach),

to w oknie masowej zmiany technologii zaznacz opcj� UsuE
produkt
z
operacji
technologii i kliknij przycisk 

 Utwórz
nowe
technologie.
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Zbiorcza zmiana parametrów technologii
Zbiorcza zmiana parametrów technologii umo}liwia szybk� aktualizacj� technologii pod k�tem:

grupy technologii

normy wydajno[ciowej

norm czasowych

Wejd{ w Technologie
>
Technologie i zaznacz te, które chcesz zmodyfikowa�. Musz� by� one zaakceptowane i

domy[lne.

Przeprowadzaj modyfikacj� w transzach - zaznaczaj na raz takie zlecenia, którym chcesz ustawi� takie same

warto[ci

Kliknij przycisk  ZmieE
parametry i zaznacz co chcesz zmodyfikowa�:

Zmiana
parametrów
technologii

1. ZmieE
norm�
wydajno[ciow� - zaznacz parametr i w polu Norma wydajno[ciowa podaj warto[� na jak�

chcesz zmieni� norm� w zaznaczonych technologiach

2. ZmieE
grup� - zaznacz parametr i w polu Grupa wska} t�, która ma zosta� ustawiona w technologiach

3. Aktualizuj
normy
czasowe
operacji - zaznacz parametr, je[li chcesz aby normy czasowe w operacjach

technologii zostaCy zast�pione normami czasowymi wprowadzonymi w operacjach - szablonach

Je[li ta sama operacja jest u}ywana w ró}nych technologiach i ma ró}ne czasy wykonania, to wprowad{

pierwsz� warto[� norm czasowych w technologie > operacj�, zaznacz w li[cie technologii te, które maj� mie�

takie parametry i wykonaj aktualizacj�. Nast�pnie zmodyfikuj szablon operacji, aktualizuj�c czasy, zaznacz

kolejn� grup� zleceE i wykonaj dla nich aktualizacj�. W ten sposób szybko zmienisz wiele technologii na raz.
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Aby wywoCa� funkcj� aktualizacji kliknij przycisk  Utwórz
technologi�
ze
zmienionymi

parametrami. W efekcie:

do ka}dej zaznaczonej technologii powstanie nowa, z aktualnymi warto[ciami. Technologia ta b�dzie

zaakceptowana i ustawiona jako domy[lna

ka}da zaznaczona technologia b�dzie wycofana. Dzi�ki temu zostanie zachowana stara wersja i historia

zmian.



Technologie rodziny produktu z atrybutami
Funkcjonalno[� skierowana jest do firm, które produkuj� bardzo podobne produkty, ró}ni�ce si� niuansem - np.

kolorem tkaniny. W qcadoo nie trzeba tworzy� dla ka}dego indeksu wyrobu osobnej technologii. Mo}na skorzysta� z

technologii rodziny produktu. A dzi�ki uwzgl�dnieniu atrybutów w jej konfiguracji, zadbamy o to, by w zleceniu

produkcyjnym zaci�gn�Cy si� wCa[ciwe surowce do realizacji.

Proces zostanie przedstawiony na przykCadzie firmy MEBLIK produkuj�cej pufy, w ró}nych kolorach.

Wyroby powi�zane s� z rodzin� produktu: PUFY. Ka}da pufa ma przypisany atrybut Kolor, z odpowiedni� warto[ci�:

Wyroby
gotowe
danej
rodziny
z
atrybutami

Zlecaj�c produkcj� b�dziemy wskazywa� konkretny indeks wyrobu, np. PUFA szara.

Z qcadoo zostaCa wprowadzona technologia na rodzin� produktu: PUFY:

Technologia
-
zakCadka
gCówna

W[ród produktów wej[ciowych znajduj� si� takie, które musz� by� dobrane w zale}no[ci od tego jaki kolor pufy

zostanie zlecony. Aby to obsCu}y� konieczne s� trzy zabiegi:

1. te same materiaCy, ró}ni�ce si� (w tym przypadku) kolorem, spi�te s� rodzin� produktów - np. wszystkie

tkaniny obiciowe w ró}nych kolorach, nale}� do rodziny Tkaniny obiciowe

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/technologieTechnologieAtrybutyWyrobyZAtrybutami.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/technologieTechnologieAtrybutyWyrob.png


2. wszystkie materiaCy z rodziny maj� przypisany atrybut Kolor

Tkaniny
w
ró}nych
koloracha

3. w technologii jako materiaC zostaC uj�ty produkt - rodzina: tkanina obiciowa:

Tkanina
obiciowa
jako
produkt
wej[ciowy
technologii

a w jego szczegóCach zostaC wskazany atrybut: kolor:
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Atrybut
w
produkcie
wej[ciowym
w
technologii

Oznacza to, }e w
momencie
zlecenia
wyrobu
o
kolorze:
szary,
zostanie
dobrana
tkanina
o
kolorze:
szary.

Jak to wygl�da w praktyce? Utwórzmy zlecenie na wyrób: PUFA szara.

Zlecenie
produkcyjne

Do zlecenia zostaCa pobrana technologia rodziny (czyli technologia na produkt: PUFA). A w szczegóCowym

zapotrzebowaniu wida�, }e zostaCy dobrane wCa[ciwe materiaCy do realizacji:

SzczegóCowe
zapotrzebowanie
z
list�
wCa[ciwych
materiaCów

Je[li pojawi si� nowa PUFA, w nowym kolorze, wystarczy, }e zdefiniujesz produkty i przypiszesz je atrybutu kolor.
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CaCa reszta jest ju} zdefiniowana.



Generator technologi
Je[li czytaj�c <generator= spodziewasz si� czego[ super przyspieszaj�cego Twoj� prac�, to si� nie zawiedziesz! Tak

- generator technologii powstaC wCa[nie po to, by pomóc Ci w bardzo szybkim ich definiowaniu. Kiedy znajdzie

zastosowanie? Gdy masz du}o (lub nawet bardzo du}o) bardzo podobnych produktów, produkowanych w taki sam

lub bardzo podobny sposób, ró}ni�cych si� nieznacznie - np. zu}ytymi produktami. Gdy produkujesz wyroby w

wielu rozmiarach - technologia ta sama, ale ka}dy rozmiar to osobny indeks produktu. Gdy produkujesz wybory w

wielu kolorach - technologia ta sama, ale znowu: ka}dy kolor jest osobnym indeksem produktu. Generator

technologii sprawdza si� tak}e, gdy proces produkcyjny podzielony masz na komponenty þ - tworz�c technologie

na podstawie szablonu, rozpatrujesz proces produkcyjny jako caC� struktur�, a nie ka}dy komponent z osobna.

Dokumentacja omówi na przykCadzie krok po kroku dziaCanie generatora. Je[li masz problem z konfiguracj�

szablonu albo z ustaleniem, czy generator sprawdzi si� u Ciebie - skontaktuj si� z nami, a pomo}emy.

Generator technologii dziaCa w oparciu o szablon. Zatem zawsze musisz wprowadzi� pierwsz� technologi� w

sposób standardowy þ. Najlepiej wprowadzi� sobie nowe produkty, które nie s� tymi zamawianymi przez klienta,

ale takimi, które ogólnie opisz� rodzaj produktu. U mnie b�dzie to sofa. Technologia na sof� skCada si� z technologii

na komponenty - kompletny proces podzielony jest na 3 etapy:

Lista
szablonów
technologii

CaCa struktura wyrobu wygl�da nast�puj�co:

https://dokumentacja.qcadoo.com/technologie-szczegoly.html#technologie-na-komponenty
https://dokumentacja.qcadoo.com/technologie-szczegoly
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Struktura
wyrobu
wygenerowana
z
szablonów
technologii

Zale}y mi na tym, aby póCprodukty byCy przyjmowane na magazynþ. I abym potrafiCa rozró}ni� póCprodukty pod

konkretne wyroby. Czyli póCprodukt po stolarni na sof� ZOFIA to inny póCprodukt ni} póCprodukt po stolarni na sof�

IRENA. Mam tak� list� produktów:

Lista
produktów

produkty po
CNC, po
stolarni, po
tapicerowaniu oznaczone s� jako rodzina produktówþ. Generator technologii

takie produkty wyCapuje i przy tworzeniu technologii wCa[ciwych tworzy zamiast nich nowe, wCa[ciwe produkty.

Schemat nadawania indeksów nowych produktów jest nastepuj�cy:

numer = numer produktu z szablonu + numer wyrobu, dla którego tworzona jest technologia z generatora

nazwa = nazwa produktu z szablonu + nazwa wyrobu, dla którego tworzona jest technologia z generatora

Dla mojego przypadku do produktu po
CNC pod wyrób sofa
ZOFIA utworzy si� po
CNC
-
sofa
ZOFIA.

Szablon
gotowy. Mo}na przyst�pi� do stworzenia generatora. Wejd{ w Technologie
>
Generator
technologii i

kliknij  Dodaj
nowy:

https://dokumentacja.qcadoo.com/technologie-szczegoly.html#przep%C5%82ywy-technologii
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Dodawanie
generatora
technologii

W zakCadce Ustawienia wypeCnij:

numer - podpowiadamy kolejny numer, ale polecam nazwanie tak generatora, aby[ wiedziaC pó{niej do jakiej

grupy produktów go wykorzysta�. Ja swój nazwaCam sofy - bo b�d� z tego szablonu tworzy� technologie na

sofy, a Ty wprowad{ tak� nazw�, jak� uwa}asz za stosown�

produkt - od tego momentu zaczynamy tworzy� technologie na konkretne produkty u Ciebie wytwarzane.

Wybierz zatem pierwszy z produktów, który b�dzie miaC technologie tworzone w oparciu o szablon. U mnie -

sofa
AUCJA

na
podstawie
technologii - tutaj wska} szablon technologii na wyrób (stworzony w kroku wcze[niej). Aby

technologia mogCa by� wybrana, musi mie� status zaakceptowany

Tak zdefiniowany generator mo}esz zapisa� - u}ywaj�c przycisku  Zapisz.

W zakCadce s� jeszcze dodatkowe pola - pewnie jeste[ ciekawy za co s� odpowiedzialne. Zatem tak:

trwa
generowanie
technologii
na
produkty
dodatkowe - pole nie jest aktywne. Zaznaczymy je na czas

trwania procesu generowania technologii na produkty dodane w tabeli produktów dodatkowych. Jeszcze nie

wiesz o co chodzi - doczytaj do koEca, a temat stanie si� ja[niejszy

pobierz
domy[lne
technologie
na
komponenty - je[li parametr b�dzie zaznaczony, to do generatora

zostanie zaci�gni�ta caCa struktura wyrobu do wskazanej technologii (czyli wskazana technologia i jej

technologie na komponenty),

automatycznie
twórz
i
podmieniaj
produkty - o dziaCaniu tej funkcji ju} wspomniaCam wcze[niej 3>

generator jest tak przygotowany, aby tworzyC nowe produkty do produktów oznaczonych w szablonie jako

rodzina produktu. Aby funkcjonalno[� dziaCaCa - parametr musi by� zaznaczony.

zachowaj - je[li parametr b�dzie zaznaczony, generator b�dzie zapisany i b�dzie na Ciebie czekaC tutaj tak

dCugo jak b�dziesz potrzebowa�. Je[li jednak nie jest Ci potrzebny ten generator na dCu}ej, mo}esz odznaczy�

parametr, a wówczas, po 7 dniach, sami go usuniemy (zachowuj�c tym samym porz�dek w generatorach -

niech zostaj� tylko te, które s� Ci potrzebne)

Tabel� produktów dodatkowych omówi� pó{niej - a teraz wspomn�, }e to wCa[nie w niej tkwi sedno generatora.

W kolejnym kroku trzeba utworzy� pierwsze technologie wCa[ciwe, które b�d� pó{niej powielane na produkty

podane jako produkty dodatkowe do generatora. Pierwsz� trzeba stworzy� niejako r�cznie - jednak je[li wskazany

szablon nie musi by� ju} modyfikowany, to wystarczy, }e wywoCasz tworzenie technologii dla ka}dej technologii na

komponent ze struktury. Zacznij od wygenerowania struktury, u}ywaj�c przycisku  Generuj
struktur�.



Wygenerowana
struktura
w
generatorze
technologii

ustaw si� na pierwszej zielonej linii (przechodz�c np. od doCu drzewka), czyli na pierwszej technologii na komponent:

Tworzenie
technologii
do
komponentu

i kliknij  Kopiuj
/
modyfikuj
technologie.
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Dane
podstawowe
nowo
utworzonej
technologii

W tym momencie nast�piCo utworzenie pierwszej wCa[ciwej technologii na komponent. Wida�, }e zostaC zaCo}ony

nowy produkt i podpi�ty jako finalny do tej technologii.

Drzewo
nowo
utworzonej
technologii

Drzewo technologii zbudowane jest na podstawie u}ytego w generatorze szablonu. Je[li potrzebna jest jaka[

zmiana (nowa operacja, albo usuni�cie jakiej[ czynno[ci, nowe normy czasowe, nowe czy inne produkty wej[ciowe

&) - to to jest ten moment, w którym modyfikacja powinna zosta� przeprowadzana. Je[li poprawki b�d�

ukoEczone, lub poprawek nie wykonujesz - kliknij  Powrót

Zaktualizowana
struktura
technologii

Technologia na komponent, która ju} zostaCa utworzona, zostaCa oznaczona zielon� ikon�. Teraz trzeba czynno[�

powtórzy� dla pozostaCych zielonych wierszy, czyli dla pozostaCych technologii na komponent.

Pami�taj, }e nawet gdy nie wprowadzasz zmian w szablonie, trzeba dla ka}dego zielonego wiersza wywoCa�

tworzenie technologii wCa[ciwych, klikaj�c kopiuj/modyfikuj technologie.
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Gotowa struktura w generatorze wygl�da tak:

Zaktualizowana
struktura
technologii
po
wygenerowaniu
nowych
technologii
na
wszystkie
komponenty

Je[li chcesz zobaczy� wszystkie naniesione zmiany kliknij  Od[wie}
struktur�.

Czas obejrze� efekty pracy. ZostaCy dodane nowe technologie:

Nowo
utworzone
technologie

PojawiCy si� te} nowe produkty:
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Nowo
utworzone
produkty

Czas
na
finaC! Generator technologii skonfigurowany. Teraz mo}esz wykorzystywa� go do szybkiego tworzenia

technologii na pozostaCe podobne produkty. Na mojej liscie jest jeszcze kilka sof, których produkcja nie ró}ni si�

znacznie od produkcji wskazanej w generatorze sofy AUCJI. Aby utworzy� na nie technologie, zaci�gn� produkty do

tabeli
produktów
dodatkowych w zakCadce Ustawienia:

Tworzenie
technologii
z
generatora
dla
nowych
wyrobów

i wywoCam tworzenie technologii przyciskiem  Generuj
technologie
na
produkty
dodatkowe.

Na czas generowania parametr Trwa
generowanie
technologii
na
produkty
dodatkowe b�dzie zaznaczony. Je[li

dodasz kilkadziesi�t produktów na raz, a Twoja struktura wyrobu jest bardzo zCo}ona i wielopoziomowa, to mo}e to

chwil� potrwa�. Ale nie pró}nujemy w tym czasie! Tworzymy produkty i technologie. Aby mie� pewno[�, }e

generator skoEczyC powierzon� mu prac�, od[wie} widok klikaj�c  Od[wie} i sprawd{ czy parametr si�

odznaczyC i czy tabela produktów dodatkowych zostaCa wyczyszczona. To znak, }e wszystko gotowe. Je[li nie jeste[

tak cierpliwy - mo}esz na bie}�co sprawdza� list� w zakCadce Technologie na produkty dodatkowe:
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Lista
wygenerowanych
technologii
na
produkty
dodatkowe

lub po prostu w li[cie technologii. Kompletna utworzona lista wygl�da tak:

Kompletna
lista
technologii

Mo}esz teraz nanie[� dodatkowe zmiany - np. inny surowiec na wej[ciu w ka}dej utworzonej technologii, czy

dodatkowo zu}ywane produkty. Naniesienie drobnych zmian jest zawsze zdecydowanie szybsze ni} wprowadzanie

caCo[ci od podstaw. I ustaw odpowiednie statusyþ. Mam nadziej�, }e generator oszcz�dziC dla Ciebie kilka godzin

pracy. Mo}esz je spo}ytkowa� jak tylko chcesz! Nie dzi�kuj ;)
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Grupy technologii
Aby uCatwi� prac� z definiowaniem norm przezbrojenia dla ka}dej technologii, w qcadoo stworzony zostaC

opcjonalny mechanizm pozwalaj�cy nam grupowa� technologie. Dzi�ki grupom technologii pewne informacje

b�dziemy mogli definiowa� dla caCych grup, a nie tylko dla pojedynczych technologii.

Jak stworzy� grup� technologii?

Grup� technologii tworzymy wchodz�c w: TECHNOLOGIE
»
Grupy
technologii
»  Dodaj
nowy

Nadajemy <Numer= i <Nazw�= tworzonej grupie i klikamy  Zapisz ,aby zachowa� wprowadzone dane.

Przynale}no[� technologii do danej grupy okre[lamy w funkcjonalno[ci Technologie þ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/technologie-szczegoly


Normy przezbrojeE
W tym miejscu okre[lamy z jakiej technologii na jak� inn� przezbrajamy nasz� lini� produkcyjn�. Normy przezbrojeE

mo}emy równie} okre[la� dla caCych grup technologii.

Jak doda� normy przezbrojeE?

Aby doda� normy przezbrojeE nale}y wej[� w: TECHNOLOGIE
»
Normy
przezbrojeE
»  Dodaj
nowy

Definiowanie
normy

1. WypeCniamy pole <Typ= przezbrojeE, dla pojedynczej technologii lub dla caCej grupy.Nast�pnieprzy pomocy

lupki  wybieramy z listy, z jakiej technologii do jakiej wykonujemy przezbrojenie. S� to pola wymagane. Po

wypeCnieniu tych pól, pole <Numer= wypeCni si� automatycznie.

2. Nast�pnie okre[lamy czas trwania tego przezbrojenia. Opcjonalnie mo}emy ustali� dla jakiej linii przezbrojenie

jest specyficzne (<Specyficzne dla linii=).

3. Po wprowadzeniu danych wybieramy  Zapisz.
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Typy produktu wej[ciowego technologii
Surowce, które zu}ywasz w procesie produkcyjnym, mog� mie� nadane typy. Pracownikowi by� mo}e Catwiej

b�dzie namierzy� wCa[ciwy produkt, gdy b�dzie wiedziaC, }e to jest d�b do zrobienia nó}ek w stoliku. Dodatkow�

korzy[ci� z wC�czenia do definiowania technologii typów produktu wej[ciowego jest to, }e mo}esz stworzy�

szablony technologii korzystaj�c z typów i uzupeCni� konkretne indeksy produktów przy tworzeniu wCa[ciwej

technologii na wyrób, na [wie}o przed uruchomieniem produkcji. Ponadto - mo}esz zrobi� kalkulacj� kosztów

technologii, która nie ma jeszcze wskazanego produktu, ale ma typ produktu wej[ciowego ze zdefiniowan� [redni�

cen�.

Aby zdefiniowa� typ produktu wej[ciowego wybierz: Technologie
>
typy
produktów
wej[ciowych
technologii

Lista
typów
produktu
wej[ciowego
technologii

i kliknij  Dodaj
nowy  

Formularz
dodawania
typów
produktu
wej[ciowego
technologii

Wprowad{ nazw� typu. Mo}esz dodatkowo wprowadzi� [redni�
cen� - pozwoli to na uzyskanie wCa[ciwej ceny w

kalkulacji kosztów w sytuacji, gdy w technologii nie mo}esz wskaza� jeszcze konkretnego indeksu zu}ywnego

surowca.
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Procesy technologiczne
Nie wszystkie czynno[ci, które s� konieczne do wykonania w procesie produkcyjnym, musisz ujmowa� w drzewie

technologii jako operacja. Czasami wystarczy uogólni� dziaCanie w technologii, a uszczegóCowi� je jako procesy

technologiczne. Jakie s� korzy[ci takiego podej[cia?

wszystkie zu}ywane surowce s� podpinane pod caC� operacj�, bez rozbicia na procesy. UCatwia to

definiowanie technologii

podczas rejestrowania produkcji nie musimy potwierdza� ka}dej z wykonywanej czynno[ci

nie musimy planowa� wykonania ka}dego procesu z osobna - planujemy caC� operacj�

Procesy technologiczne mog� by� zbijane w list� procesów technologicznychþ. A ta mo}e by� przypisywana do

operacji technologiiþ.

Aby doda� proces technologiczny wejd{ w Technologie
>
Procesy
technologiczne

Lista
procesów
technologicznych

i kliknij  Dodaj
nowy  

https://dokumentacja.qcadoo.com/listy-procesow
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Formularz
dodawania
procesów
technologicznych

Koniecznie podaj nazw� procesu. Ponadto mo}esz wprowadzi� nast�puj�ce dane:

typ
stacji
roboczej - mo}esz wskaza� na jakim typie stacji dany proces powinien zosta� wykonywany,

stacja
robocza - je[li wiesz konkretnie, na której stacji roboczej proces musi by� realizowany - wska} j�.

TPZ - w polu mo}na poda� ile trwa czas przygotowawczo - zakoEczeniowy danego procesu

czas
jednostkowy - mo}esz okre[li� czas trwania danego procesu

czas
dodatkowy - u}yj pola, by okre[li� jaki czas musi min�� po realizacji procesu, aby móc przyst�pi� do

kolejnego (mo}e by� to czas potrzebny np. na wysuszenie pomalowanego elementu)

wydCu}ony
czas
dla
grupy
rozmiarowej - je[li dany proces wykonywany dla tych samych produktów ale w

innych rozmiarach trwa dCu}ej, zaznacz parametr i w polach poni}ej wska� o ile procent dCu}ej i jakiej grupy

rozmiarowej to dotyczy,

procent
wzrostu - pole uaktywni si�, gdy parametr wydCu}ony
czas
dla
grupy
rozmiarowej b�dzie zaznaczony.

Musisz wówczas poda� o ile procent dCu}ej trwa realizacja danego procesu dla grupy rozmiarowej wskazanej

ni}ej,

grupa
rozmiarowa - pole uaktywni si�, gdy parametr wydCu}ony
czas
dla
grupy
rozmiarowej b�dzie

zaznaczony. Musisz wówczas poda� jakiej grupy rozmiarowej dotyczy powy}sze wydCu}enie

stawka
godzinowa - mo}esz poda� wg jakiej stawki ten proces b�dzie rozliczany

Czy wiesz, }e mo}esz raportowa� wykonanie czynno[ci za pomoc� terminala potwierdzania procesów þ?
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Listy procesów technologicznych
Lista procesów technologicznych jest zestawiem szczegóCowych czynno[ci, które trzeba wykona�, aby zrealizowa�

dan� operacj�. List� tworzy si� z wcze[niej zdefiniowanych procesów technologicznychþ. Mo}na im jednak, na

rzecz tej listy, zmieni� pewne warto[ci. Dzi�ki temu przykr�cenie nó}ki do stolika zwykle mo}e zajmowa� 2 minuty,

ale w jakim[ konkretnym stoliku, czyli konkretnej li[cie procesów, czas mo}e by� wydCu}ony do 3 minut.

Aby doda� list� procesów wejd{ w Technologie
>
Listy
procesów
technologicznych

Lista
procesów
technologicznych

i kliknij  Dodaj
nowy  

Formularz
dodawania
listy
procesów
technologicznych

https://dokumentacja.qcadoo.com/procesy-technologiczne
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Zacznij od wypeCnienia danych nagCówkowych. Podaj nazw� listy oraz jakiej operacji b�dzie si� tyczy�. Zapisz dane

u}ywaj�c przycisku  Zapisz. Spowoduje to uaktywnie tabeli w dole okna. Kliknij  i wybierz te

procesy, które maj� si� w danej li[cie znale{�.

Mo}esz zaznaczy� wiele procesów i jednocze[nie doda� je do

listy.

Procesy mo}esz uCo}y� w odpowiedniej kolejno[ci, zaznaczaj�c jeden z nich i przesuwajac w gór� lub w dóC tabeli

strzaCkami:  .

Je[li chcesz zmieni� warto[ci procesu w tej li[cie, wejd{ w jego szczegóCy (klikaj�c w rekord w tabeli).

Zmiana
warto[ci
procesu
w
li[cie

Zmodyfikowa� mo}esz:

czasy: TPZ, czas jednostkowy i czas dodatkowy,

parametr: wydCu}ony czas dla grupy rozmiarowej, a tak}e: procent wzrostu i grup� rozmiarow�, gdy ten

parametr b�dzie zaznaczony.

Utworzona lista procesów technologicznych mo}e by� przypisana do operacji technologiiþ.
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Magazyny
To nie b�dzie nic odkrywczego. Ale - magazyn to taka przestrzeE, na której skCadujesz swoje produkty. Je[li nie

masz specjalnie zorganizowanego magazynu, z wyodr�bnionymi miejscami skCadowania, to na pewno masz chocia}

póCeczk�, czy karton w k�cie biura, w którym trzymasz np. surowce, z których wytwarzasz swoje wyroby. A i wyroby

pewnie gdzie[ ustawiasz zanim wy[lesz je do klientów. I to wCa[nie te miejsca trzeba zdefiniowa� w qcadoo jako

magazyny.

Ile magazynów wprowadzi�? To zale}y od Ciebie. Zastanów si�, czy poszukiwanie lokalizacji jest dla Twoich

pracowników uci�}liwe i bez intrukcji nie wiedz�, gdzie czego szuka�. Je[li tak - to warto zdefiniowa� tyle

magazynów ile faktycznie ich macie: na parterze le}y drewno, na pi�trze trzymasz tkaniny, a w szafce pod schodami

koraliki, a wytworzone wyroby l�duj� pod biurkiem w dziale pakowania? Mo}esz wprowadzi� 3 magazyny surowców

i 1 magazyn wyrobów gotowych. Ale nie musisz - mo}esz te} wprowadzi� 1 magazyn surowców i 1 magazyn

wyrobów.

Praktyki s� takie, }e definiuje si� co najmniej dwa magazyny: surowców i wyrobów. Czasami dorzuca si� do tego

jeszcze magazyn póCproduktów. Dodatkowo - je[li chcesz wykorzystywa� wydania wewn�trzne þ musisz

zdefiniowa� co najmniej 1 magazyn dziaCowy (}eby[ mógC przesuwa� do produkcji potrzebne produkty z magazynu

surowców na magazyn dziaCowy). Ale s� te} klienci, którzy maj� jeden magazyn: magazyn gCówny, na którym

skCaduj� absolutnie wszystko.

Aby w peCni móc korzysta� z funkcjonalno[ci qcadoo, musi zosta� zdefiniowany co najmniej jeden

magazyn

Magazyny
w
qcadoo
wykorzystywane
s�
do
nast�puj�cych
funkcjonalno[ci:

technologia - okre[lanie przepCywu produktów mi�dzy magazynami

rozchód produktów z rejestracji produkcji

przyjmowanie wyrobów z rejestracji produkcji

przyjmowanie dostaw

wydania wewn�trzne, czyli wspomniane wy}ej przesuwanie produktów na magazyny dziaCowe

analiza stanów

rezerwacje stanów

analiza pokrycia zapotrzebowania

Pami�taj, }e im wi�cej magazynów masz wyodr�bnionych, tym wprowadzanie danych jest bardziej zCo}one.

Zastanów si� czy wdro}enie qcadoo nie jest dobrym pretekstem do lepszego zorganizowania skCadowania

Aby wprowadzi� magazyn wejd{ w Magazyn > Magazyny i kliknij   Dodaj
nowy

Podaj numer i nazw�. Zapisz. I gotowe.

Teraz dla magazynu warto ustawi� parametry w zakCadce: Metoda
rozchodu
i
atrybuty
dokumentów:

wybierz metod�,
wg
której
zasoby
maj�
by�
wydawane
z
magazynu. Dostepne warto[ci to: FIFO (pierwsze

https://dokumentacja.qcadoo.com/wydania-wewnetrzne


Dodawanie
magazynu

przyszCo, pierwsze wyszCo), LIFO (ostatnie przyszCo, pierwsze wyszCo), FEFO (pierwsze traci wa}no[�, pierwsze

wyszCo). LEFO (ostatnie traci wa}no[�, pierwsze

wyszCo)

okre[l, czy niepotwierdzone
dokumenty

magazynowe
maj�
rezerwowa�
stan. Je[li

zaznaczysz parametr szkicowe
dokumenty

rezerwuj�
stany to ka}da pozycja dokumentu

magazynowego rozchodowego o statusie szkic

utworzy rezerwacj� i przeliczy ilo[� dost�pn�

danego zasobu. Inny dokument tej cz�[ci nie

b�dzie mógC pobra�

ustal w jaki sposób maj� by� przeliczane ilo[ci

na dokumencie, w sytuacji, gdy prowadzisz ewidencj� w dwóch jednostkach, a zostanie zmieniony przelicznik

w pozycji dokumentu (parametr: Kierunek
przeliczania
ilo[ci
po
zmianie
przelicznika) - czy z jednostki

podstawowej na dodatkow�, czy z jednostki dodatkowej na podstawow�. Je[li jednostk� podstawow� jest

karton, a dodatkow� sztuka, to w sytuacji, zmiany przelicznika w pierwszej opcji ilo[� w kartonach nie b�dzie

zmieniona - czyli je[li chcesz wyda� 1 karton, to b�dzie to zawsze 1 karton, nie zale}nie od tego, czy z 12 czy

15 sztukami w [rodku. W drugiej opcji ilo[� w jednostce dodatkowej b�dzie staCa i na nowo zostanie

wyliczona ilo[� w jednostce podstawowej.

zaznacz jakie
atrybuty
w
pozycjach
dokumentów
maj�
by�
wymagane. Dla przykCadu - je[li chcesz, aby

ka}da pozycja dokumentu miaCa wypeCnion� dat� wa}no[ci, zaznacz ten parametr. Dzi�ki temu nie uda si�

zapisa� dokumentu bez podania tej daty - b�dziesz mie� pewno[�, }e nikt o niej nie zapomni.

Masz ju} zdefiniowany magazyn. Je[li Twój magazyn ma wyodr�bnione miejsca skCadowania mo}esz je wprowadzi�

tutajþ.
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Dodawanie
miejsca
skCadowania

Miejsca skCadowania
Miejsca skCadowania to wydzielone na magazynie dokCadniejsze lokalizacje. Wprowadzenie ich na magazynie

pozwoli na jednoznaczne ustalenie gdzie dany produkt si� znajduje, bez konieczno[ci przeszukiwania ka}dej póCki

na regale i ka}dego kartonu tam uCo}onego.

Gdzie wykorzystasz miejsca skCadowania w qcadoo?

przyjmowanie dostaw mo}e by� realizowane na dokCadn� lokalizacj�

dokumenty magazynowe przychodowe b�d� mogCy tworzy� zasoby ze wskazaniem na miejsce skCadowania

dokumenty magazynowe rozchodowe b�d� informowaCy o tym z jakiego miejsca nale}y pobra� zasób

stany magazynowe b�dzie mo}na analizowa� z dokCadno[ci� do miejsca skCadowania

inwentaryzacj� b�dzie mo}na przeprowadza� uwzgl�dniaj�c lokalizacj�

w wydaniach wewn�trznych program poinformuje z jakiego miejsca i na jakie miejsce nale}y produkt

przesun��

Zainteresowany? Wierz�, }e tak! Zacznij zatem wprowadza� miejsca skCadowania do qcadoo. Zanim jednak do tego

przyst�pisz, opowiem Ci o tym jakie s� dost�pne metody definiowania - a s� a} trzy.

1. r�czne dodawanie ka}dego miejsca z osobna

2. dodanie wielu miejsc poprzez generator wbudowany w qcadoo

3. dodanie wielu miejsc na podstawie listy sporz�dzonej w Excelu

R�czne wprowadzanie miejsc skCadowania

Aby doda� nowe miejsce skCadowania wejd{ w

Magazyn > Miejsca skCadowania i kliknij   Dodaj

nowy. Okre[l:

miejsce
skCadowania - czyli jego numer / kod /

symbol. Co[ co pozwoli Tobie i Twoim

pracownikom na jednoznaczn� identyfikacj� tej

lokalizacji

magazyn - wybierz z listy dost�pnych

magazynów. Na danym magazynie dany kod

lokalizacji mo}e wyst�pi� tylko raz

produkt - je[li w danej lokalizacji chcesz

skCadowa� tylko jeden produkt (i ten produkt

b�dzie mógC by� poCo}ony tylko tam) to wypeCnij

to pole. Nie wskazanie produktu b�dzie

oznaczaCo, }e miejsce skCadowania mo}e by� wykorzystane do ulokowania czegokolwiek (je[li pracownik

zobaczy, }e jest wolne miejsce, to przyjmie na nie dany produkt i program nie b�dzie protestowaC)

miejsce
paletowe - zaznacz, je[li w danej lokalizacji b�dziesz umieszczaC palety. Wówczas uaktywni si� pole

Max
liczba
palet, w którym b�dziesz mógC poda� ile palet w danej lokalizacji si� mie[ci. Program przy

przyj�ciu dostawy b�dzie sprawdzaC, czy kto[ nie próbuje przyj�� palety w dane miejsce, mimo i} nie ma tam

na dodatkow� palet� miejsca

miejsce
wysokiego
skCadowania - zaznacz, je[li dana lokalizacja znajduje si� na regale wysokiego

skCadowania. Dzi�ki temu w raporcie rozliczenia palet, ruchy na i z tego miejsca b�d� traktowane inaczej.
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Dodawanie
wielu
miejsc
skCadowania

Import
miejsc
skCadowania

Generator dodawania miejsc skCadowania

Je[li Twoje miejsca skCadowania ponazywane s� wg jakiego[ klucza, to istnieje spore prawdopodobieEstwo, }e

generator dodawania miejsc skCadowania pomo}e Ci je zdefiniowa� w qcadoo. Idea generatora jest taka, }e na

program tworzy kolejne miejsca podbijaj�c zadany numer o 1. I ka}de miejsce dostaje staCy prefix i wszystkie

podane w oknie parametry.

Dla przykCadu 3> je[li podamy takie dane:

prefix = RegA

numer = 08

ilo[� kolejnyc miejsc skCadowania = 5

magazyn = MS

to wygenerowane miejsca zostan� zdefiniowane

nast�puj�co:

miejsce
skCadowania magazyn

RegA08 MS

RegA09 MS

RegA10 MS

RegA11 MS

RegA12 MS

Funkcj� mo}na wywoCywa� wielokrotnie, tworz�c tym samym caC� siatk� miejsc skCadowania na magazynie.

Generator miejsc skCadowania tworzy miejsca bez przypisania do

produktu

Import miejsc skCadowania z pliku Excel

Je[li masz przypisane na staCe produkty do miejsc skCadowania to funkcja importu miejsc skCadowania z pliku Excel

(format .xls) jest dla Ciebie.

DziaCanie funkcji jest nast�puj�ce:

pobieramy pierwsze miejsce skCadowania z pliku

sprawdzamy czy takie miejsce istnieje w qcadoo

je[li nie - zakCadamy je (z magazynem

wskazanym w oknie), z przypisanym

produktem z pliku
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je[li tak - tylko nadpisujemy w nim

produkt, na podstawie przypisanego

produktu w pliku

pobieramy kolejne miejsce z pliku i powtarzamy dziaCanie. I tak dla wszystkich wierszy z Excel Dodatkowo: dla

wszystkich miejsc skCadowania, które dla tego magazynu s� zdefiniowane w qcadoo, ale nie znalazCy si� w

pliku czy[cimy powi�zanie z produktem (ustawiamy w produkcie null) Ponadto przeliczamy zasoby dla tego

magazynu, uzupeCniaj�c w nich aktualne miejsca skCadowania.

Plik Excel musi mie� dwie kolumny:

A 3> numery miejsc skCadowania

B 3> numery produktów

W oknie importu okre[lamy dla jakiego magazynu chcemy utworzy� miejsca i wskazujemy z dysku plik.

Import miejsca skCadowania mo}na wykorzysta� nie tylko przy tworzeniu miejsc, ale tak}e w momencie

reorganizacji magazynu i zmiany uCo}enia produktów. Nazewnictwo miejsc zostanie niezmienione. Aktualizacji

podlegaj� tylko przypisane im produkty



NagCówek
dokumentu
magazynowego

Pozycje
dokumentu
magazynowego

Dokumenty
Dokumenty magazynowe sCu}� do ewidencji wykonanych ruchów magazynowych. To one ksztaCtuj� stan

magazynowy. Tworz� lub rozchodowuj� zasoby. A nawet rezerwuj� stany.

Dokumenty magazynowe mog� by� tworzone r�cznie z poziomu Magazyn > Dokumenty. Zazwyczaj jednak s�

efektem wykonywanych w qcadoo funkcji - program sam tworzy dokumenty na podstawie ró}nych dziaCaE

(opowiem o nich poni}ej).

Zanim wprowadzisz pierwszy dokument upewnij si�, czy masz:

zdefiniowane magazyny þ i ewentualnie miejsca skCadowaniaþ

wprowadzone produkty þ

Warto równie} zajrze� w parametry dokumentówþ (Parametry > Paramety magazynu).

R�czne wprowadzanie dokumentów magazynowych

Aby doda� dokument wejd{ w Magazyn > Dokumenty i kliknij   Dodaj
nowy. Dokument skCada si� z nagCówka i

pozycji. Zaczynamy od okre[lenia danych nagCówkowych.

Rozpocznij od okre[lenia typu dokumentu - wybierz

odpowiedni z dost�pnej listy:

przyj�cie zewn�trzne (PZ)

przyj�cie wewn�trzne (PW)

rozchód wewn�trzny (RW)

wydanie zewn�trzne (WZ)

przesuni�cie mi�dzymagazynowe (MM)

W zale}no[ci od ruchu magazynowego (czy jest to

przyj�cie czy wydanie) wska} z jakiego magazynu

nast�puje rozchód lub na jaki magazyn nast�puje przychód. Mo}esz ponadto okre[li� kontrahenta i jego adres, czy

zostawi� notatk� w polu opis.

Numer dokumentu zostanie nadany automatycznie. Je[li nie podasz nazwy, to do pola zostanie skopiowany numer.

Po co osobna nazwa? Np. rejestrujesz dokument PZ od klienta i chcesz zachowa� jego numeracj� - wpisz j� w

nazwie, a Catwo b�dzie pó{niej dokument znale{�.

Po wprowadzeniu danych nagCówkowych - zapisz zmiany u}ywaj�c przycisku  . Dzi�ki temu uaktywni� si�

pozycje. 4

W pozycjach dokumentu musisz wprowadzi� co

konkretnie zostaCo przyj�te na magazyn lub z niego

wydane. Jak ju} zostaCo napisane wy}ej - w

parametrach mo}esz zdecydowa� jakie dane chcesz w

pozycji dokumentu gromadzi�.

Inaczej wygl�da wprowadzanie pozycji dokumentu dla

dokumentu rozchodowego i inaczej dla

przychodowego. Dlatego zostan� one omówione

osobno.

Wprowadzaj�c pozycj� w dokumencie
przychodowym to Ty podajesz wszystkie dost�pne atrybuty:

produkt - do wyboru z listy. Na podstawie produktu zostanie zaczytana równie} jego nazwa.

https://dokumentacja.qcadoo.com/magazyny
https://dokumentacja.qcadoo.com/miejsca-skladowania
https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-magazyn
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/magazynDokumentNaglowek.png
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ilo[�
w
jednostce
podstawowej - jednostka podstawowa produktu to ta okre[lona w jego definicji

(podstawowe > produkty). Nie mo}na jej zmieni� na etapie wprowadzania dokumentu. Ale je[li dostawca

przysCaC Ci dokument w innej jednostce i chcesz go tak zaewidencjonowa� - skorzystaj z mo}liwo[ci

okre[lenia jednostki dokumentu i przelicznika, a program odpowiednio wyliczy ilo[� w jednostce podstawowej

ilo[�
w
jednostce
dokumentu - na podstawie podanej ilo[ci przeliczymy dla Ciebie ilo[� w jednostce

podstawowej

jednostka
dokumentu - je[li produkt ma okre[lon� jednostk� dodatkow�, to zostanie ona tutaj z automatu

uzpeCniona i nie b�dzie mogCa by� zmieniona. Je[li natomiast w produkcie okre[liCe[, }e chcesz prowadzi�

ewidencj� magazynow� tylko w jednej jednostce (podstawowej) to b�dziesz mógC wybra� tutaj ka}d�

jednostk�, na któr� okre[lono w produkcie przelicznik. A program zawsze dokona przeliczenia na jednostk�

podstawow� produktu

przelicznik - je[li jednostka podstawowa i jednostka dokumentu s� takie same, to przelicznik b�dzie równy 1.

Je[li jednostka dokumentu jest inna - przelicznik uzupeCni si� na podstawie definicji produktu, ale b�dziesz

mógC go dowolnie w pozycij dokumentu zmieni�. Jak interpretowa� przelicznik? Na przykCadzie: jednostka

podstawowa to karton, jednostka dokumentu to sztuka. Je[li w kartonie jest 10 sztuk, to przelicznik b�dzie

równy 10.

cena - podaj cen� w jakiej chcesz przyj�� zasób na magazyn

partia - je[li dostawca informuje o numerze partii produktu i chcesz j� ewidencjonowa� - wprowad{ j� do

pozycji

data
wa}no[ci - podobnie jak z parti�: od Ciebie zale}y, czy wpisywa� numer czy nie

data
produkcji - analogicznie jak z dat� wa}no[ci

miejsce
skCadowania - je[li zale}y Ci na okre[laniu dokCadnych lokalizacji produktu to wska} tutaj miejsce

skCadowania (do wyboru z listy)

typ
palety - w sCownikach (Administacja > SCowniki > Typy palet) mo}esz zdefiniowa� jakimi typali palet

operujecie. I wCa[ciwy typ wskaza� w pozycji dokumentu

paleta - ka}da paleta przyjmowana na magazyn mo}e by� oznaczana numerem nadawanym przez qcadoo.

Aby tak si� staCo musisz wygenerowa� numeracj� (w Podstawowe > Numery wCasne palet) i poda� numer w

pozycji dokumentu

niepeCny
zasób - dziaCanie parametru opisz� na przykCadzie: zaCó}my, }e producent / dostawca twierdzi, }e w

danym kartonie znajduje si� 20 szt. A Ty zawsze na magazynie trzymasz peCne kartony i peCne kartony

wysyCasz dalej. Podczas dostawy okazaCo si�, }e karton zawiera sztuk 19. Nie mo}esz tego kartonu traktowa�

tak jak inne danego produktu - bo klient te} zakCada, }e zamawiaj�c karton otrzyma 20 szt. Dlatego mo}esz

oznaczy� zasób jako niepeCny. Dzi�ki temu program nie b�dzie podpowiadaC tego zasobu przy standardowym

dobieraniu do pozycji dokumentu. Aby wyda� niepeCny zasób b�dziesz musiaC wskaza� go r�cznie.

Wprowadzaj�c pozycje w dokumencie
rozchodowym ograniczasz si� do podania:

produktu - wskazujesz go z listy. Na podstawie produktu i magazynu namierzymy zasoby, które b�dzie

mo}na wydawa�

ilo[ci
w
jednostce
podstawowej - czyli ile chcesz wyda� w jednostce, w której prowadzisz ewidencj�

maagzynow� tego produktu

ilo[ci
w
jednostce
dokumentu - mo}esz okre[li� ile chcesz wyda� w innej jednostce (wa}ne, by jednostka ta

miaCa zdefiniowany przelicznik w produkcie), a my wyznaczymy na tej podstawie ilo[� w jednostce

podstawowej

jednostki
dokumentu - do wyboru z listy jednostek, dla których zdefiniowane s� przeliczniki w produkcie

przelicznika - je[li jednostki u}yte w pozycji dokumentu s� ró}ne, to mo}esz go zmieni� a reszta danych

zostanie uzupeCniona na podstawie dobranego zasobu. Zasób mo}esz albo wskaza� r�cznie z listy. Albo

poczeka� na akceptacj� dokumentu - wtedy to zostan� dobrane zasoby wg metody rozchodu okre[lonej na



magazynie. Albo skorzysta� z funkcji Dobierz zasoby - wi�cej o niej poczytasz poni}ej.

ceny
sprzeda}y - je[li wystawiany dokument to wydanie zewn�trzne, masz mo}liwo[� okre[lenia ceny

sprzeda}y. Pole zawsze do r�cznego wypeCnienia. Nie podpowiada si� i nie przypomina, }e warto byCoby

wypeCni�.

Lista standardowo dost�pnych kolumn mo}e by� rozbudowana o atrybuty zasobu þ. Przejd{ do parametrów

magazynu þ i dodaj kolumny na podstawie atrybutów.

Dokumenty magazynowe jako efekty funkcji qcadoo

Dokumenty magazynowe powstaj� jako efekty wykonywanych w qcadoo nast�puj�cych funkcji:

1. dostawy - przy odbiorze dostawy tworzy si� dokument PZ

2. rejestracja
produkcji - na akceptacji meldunku þ tworzony jest dokument RW do zu}ytych produktów

wej[ciowych. Natomiast PW do wyprodukowanych produktów wyj[ciowych tworzy si� albo na akceptacji

meldunku, albo na zakoEczeniu zlecenia produkcyjnego (w zale}no[ci od ustawionych parametrów)

3. wydanie
wewn�trzne - w zale}no[ci od ustawionych parametrów wydaE utworzy si� albo dokument MM,

albo para dokumentów WZ - PZ. Dokumenty te mog� by� albo zaakceptowane albo szkicowe

4. zdarzenia
(utrzymanie
ruchu) - je[li w zdarzeniu zarejestrowane zostaCy u}yte cz�[ci, to na zamkni�ciu

zdarzenia tworzone s� dokumenty RW

5. zdarzenia
planowane
(utrzymanie
ruchu) - podobnie jak w zdarzeniach: je[li do wykonania zdarzenia

planowanego konieczne byCo zu}ycie cz�[ci, to qcadoo rozchoduje je tworz�c dokument RW w momencie

zamkni�cia zdarzenia planowanego

6. zlecenia
na
usCugi - wydanie surowców podwykonawcy spowoduje utworzenie dokumentu WZ. Przyj�cie

produktów finalnych po przetworzeniu przez podwykonawc� - to dodanie dokumentu PZ

Funkcje do wywoCania w dokumencie magazynowym

Zapewne zauwa}yCe[ w dokumencie magazynowym kilka funkcji na pasku narz�dziowym.

Funkcje
w
dokumencie
magazynowym

Zapewne zastanawiasz si� do czego sCu}� i czy mogCyby Ci pomóc w codziennej pracy. Prosz� bardzo - ju}

wyja[niam co jest co:

https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-magazyn
https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
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1. zapisz
jako
PDF - umo}liwia wydruk dokumentu w dwóch szablonach: dokument i dyspozycja przesuni�cia.

Wybierz który dla Ciebie i Twoich pracowników jest czytelniejszy. Dodatkowo (je[li odpowiednio ustwisz

parametry) wydruk dyspozycji mo}e od razu akceptowa� dokument

2. akceptuj - je[li wprowadziCe[ dokument to aby widoczne byCy efekty magazynowe musisz go zaakceptowa�.

Zaakceptowany dokument nie b�dzie mógC by� ani edytowany, ani usuwany. Je[li dokument utworzyC zasoby,

to mo}esz w nich zmieni� takie dane jak: cena, ilo[�, data wa}no[ci czy partia.

3. sprawd{
stany - je[li dokumenty szkicowe nie rezerwuj� stanów, to na etapie dodawania pozycji dokumentu

nie sprawdzamy, czy mamy wystarczaj�c� ilo[� na magazynie, by móc wyda� tyle ile chcesz. Dopiero

akceptacja dobierze zasoby i zawoCa, }e czego[ masz za maCo. Ale mo}esz jeszcze przed akceptacj�

sprawdzi�, czy wszystko uda si� rozchodowa� wywoCuj�c funkcj� sprawd{
stany.

4. dodaj
wiele
pozycji - przycisk aktywny w rochodowym dokumencie. Kliknij go je[li chcesz zaznaczy� wiele

zasobów na raz, które maj� zosta� wydane - program zaci�gnie je do dokumentu z ilo[ci� ustalon� na

podstawie ilo[ci dost�pnej w zasobie

5. dobierz
zasoby - funkcja dost�pna w rozchodowych dokumentach na magazynach, dla których szkicowe

dokumenty rezerwuj� stany. Kliknij je[li chcesz aby program do pozycji dokumentu dobraC zasoby wg metody

rozchodu ustalonej na magazynie. Dzi�ki temu jeszcze przed akceptacj� b�dziesz w stanie przejrze� (i

zmieni�)sk�d (z jakiego miejsca, z jakiej palety) produkt trzeba b�dzie wyda�

6. Importuj
pozycje
z
XLSX - funkcja dost�pna w dokumentach przychodowych. Pozwala na dodanie do

dokumentu pozycji z pliku Excel. To znaczne przyspieszenie. Funkcja b�dzie szczególnie przydatna przy

rozpoczynaniu prac w qcadoo - w ten sposób Catwo wprowadzisz stan pocz�tkowy na magazyn. Jak z niej

skorzysta�? Dodaj dokument i wypeCnij w nim dane nagCówkowe (zakCadka NagCówek). Kliknij przycisk 

 Importuj
pozycje
z
XLSX i pobierz szablon do importu (przycisk  Pobierz

szablon). WypeCnij go danymi (koniecznie wprowad{ numer produktu i ilo[� - reszta kolumn mo}e, ale nie

musi by� wypeCniona), zapisz na dysku. Nast�pnie wró� do dokumentu, ponownie kliknij przycisk importu,

wska} utworzony plik z danymi i kliknij  Importuj. Gotowe. Teraz mo}esz akceptowa� - co

spowoduje przyj�cie produktów na magazyn. Je[li podczas importu co[ pójdzie nie tak, to szczegóCy mo}esz

pozna� przegl�daj�c logi dost�pne z okna importu. ObsCuga importu danych z Excel opisana jest równie} tutaj

þ.

Jeszcze sCów kilka o tym jak powinny by� wypeCnione kolumny w arkuszu.

produkt (kolumna A) - podaj numer produktu zdefiniowanego w qcadoo

ilo[� (kolumna B) - warto[� musi by� liczbowa i wi�ksza od 0. Jest to ilo[� w jednostce podstawowej

produktu

ilo[�
dodatkowa (kolumna C) - je[li prowadzisz ewidencj� produktu w dwóch jednostkach to tu podaj ilo[� w

jednostce dodatkowej

przelicznik (kolumna D) - podaj jaki jest przelicznik mi�dzy jednostkami (przykCad: masz jednostk�

podstawow� 8karton9, a dodatkow� 8sztuka9. W kartonie mie[ci si� 20 sztuk. Zatem przelicznik to 20)

cena (kolumna E) - cena po jakiej przyjmujesz dany produkt na magazyn, np. cena zakupu

partia (kolumna F) - numer partii przyjmowanego produktu. Na tej podstawie zostanie zaCo}ona partia þ w

genealogii i odpowiednio podpi�ta do dokumentu

data
produkcji (kolumna G) - np. 01.05.2020

data
wa}no[ci (kolumna H) - np. 01.05.2021

miejsce
skCadowania (kolumna I) - do podania miejsce skCadowaniaþ zdefiniowane w qcadoo. Wa}ne, aby

byCa to lokalizacja przypisana do magazynu wskazanego w nagCówku dokumentu

typ
palety (kolumna J) - je[li skCadujesz produkty na paletach, to wska} tu warto[� zdefiniowan� w sCowniku

https://dokumentacja.qcadoo.com/import-z-excel
https://dokumentacja.qcadoo.com/jak-dodac-numery-partii
https://dokumentacja.qcadoo.com/miejsca-skladowania
https://dokumentacja.qcadoo.com/slowniki


þ typy palet

numer
palety (kolumna K) - je[li skCadujesz produkty na paletach, to wprowad{ tutaj numer paletyþ

zdefiniowanej w qcadoo.

7. Poka}
atrybuty
produktu - zaznacz pozycj� dokumentu i kliknij przycisk, aby zobaczy� jakie atrybuty þ s�

przypisane do danego produktu.

Do dokumentu rozchodowego nie s� dobierane zasoby, które s� zablokowane do kontroli jako[ci þ

https://dokumentacja.qcadoo.com/numery-wlasne-palet
https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty
https://dokumentacja.qcadoo.com/kontrola-jakosci


Pozycje dokumentów
Zastanawiasz si� czasem jak zmieniaCy si� ceny produktów zakupowanych od danego dostawcy? Albo kiedy

ostatnio wydawaCe[ dany produkt? Albo ile w sumie przyjmowaCe[ danego produktu w poprzednim miesi�cu? Na

pewno tak. Na te pytania i wiele innych odpowie wCa[nie ten widok. Pozycje dokumentów mo}esz traktowa� jak

histori� wydaE i przyj��. Widoczne s� tu wszystkie pozycje ze wszystkich wprowdzonych do systemu dokumentów.

Wraz ze wszystkimi uzupeCnionymi atrybutami. Tabel� mo}esz dowolnie filtrowa� i sortowa�. I wyeksportowa� do

CSV (i plik otworzy� w Excelu) lub do PDF.

Pozycje
dokumentów
magazynowych

Dodatkowo - w tabeli wprowdzony jest wiersz podsumowuj�cy, agreguj�cy widoczne na stronie liczby.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/magazynPozycjeDokumentow.png


Stany magazynów
Dokumenty magazynowe wystawiane w qcadoo ksztaCtuj� stan magazynowy. O tym ile danego produktu znajduje

si� na ka}dym z magazynów dowiesz si� z listy stany
magazynów

Stany
magazynów

Jednym wierszem w tabeli jest produkt na danym magazynie. Stanowi sum� zasobów danego produktu i magazynu,

bez wzgl�du na atrybuty okre[laj�ce te zasoby. Najwazniejsz� informacj� pCyn�c� z tabeli s� ilo[ci:

ilo[� - ilo[� znajduj�ca si� na magazynie (w jednostce podstawowej produktu)

ilo[� zarezerwowana - ilo[�, która znajduje si� na magazynie, ale jest zarezerwowana (np. pod szkicowe

dokumenty magazynowe czy pod wydanie wewn�trzne)

ilo[� dost�pna - to ta cz�[� produktu, która jest dost�pna dla nowych wydaE. Wyliczana jest jako ilo[� - ilo[�

zarezerwowana

ilo[� dodatkowa - ilo[� znajduj�ca si� na magazynie przedstawiona w jednostce dodatkowej produktu. Je[li

produkt nie ma jednostki dodatkowej, to widoczna jest tu ilo[� w jednostce podstawowej

stan minimalny - zdefiniowany dla produktu stan minimalny þ

ilo[� zamówiona - ilo[� na podstawie zatwierdzonych dostaw

warto[� - suma warto[ci zasobów (ilo[� x cena dla ka}dego zasobu)

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/magazynStanyMagazynow.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/stan-min


Stany miejsc skCadowania
Je[li na magazynie masz wydzielone miejsca skCadowania, to b�dziesz na pewno zainteresowany informacj� o tym

jakie produkty i w jakiej ilo[ci s� w danej lokalizacji przechowywane. Idealnym {ródCem takich danych jest widok

stanów
miejsc
skCadowania (Magazyn > Stany miejsc skCadowania)

Stany
miejsc
skCadowania

Jednym wierszem w tabeli jest produkt (o danym kodzie dodatkowym) ulokowany w danym miejscu. Zatem je[li ten

sam produkt przyjmowany byC w wielu dostawach na t� sam� lokalizacj�, program zagreguje ilo[ci i zaprezentuje

sum�. Ilo[ci w tabeli przedstawione s� zarówno w jednostce podstawowej jak i jednostce dodatkowej produktu

(je[li taka jest w produkcie zdefiniowana).

Dane z tabeli mo}na wyeksportowa� do pliku .csv (i otworzy� go w Excelu) a tak}e do PDF.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/magazynStanyMiejscSkladowania.png


Stan palet
Magazyn > Stan palet to miejsce wa}ne z punktu widzenia zarz�dzania paletami na magazynie. Dowiesz si� tutaj:

jakie palety s� w jakich miejscach skCadowania

co znajduje si� na paletach

jakie palety maj� na tyle wolnego miejsca, by móc na nich co[ jeszcze poCo}y�

z jakich palet produkty warto przesun�� na inne palety (bo jest ich na tyle maCo na palecie, }e szkoda aby

zajmowaCy miejsce magazynowe)

Ponadto:

dokonasz przesuni�cia caCych palet w inn� lokalizacj�

dokonasz przesuni�cia produktów palety na inn� palet�

Stan magazynowy palet

Stan
palet

Informowanie o tym jakie palety s� na magazynie i w jakich lokalizacjach to podstawowy cel tej tabeli. Zaznacz

palet� i kliknij  Poka}
szczegóCy, aby dowiedzie� si� jakie produkty, w jakich ilo[ciach i o jakim terminie

wa}no[ci s� na niej ulokowane.

Zasoby
palety

Przesuni�cia palet

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/magazynStanPalet.png
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Parametry
przesuwania
palet

Parametry
przesuwania
palet

Przesuni�cia palet
Na magazynie nic nie jest staCe. Mo}na powiedzie�, }e magazyn }yje. Ci�gle nast�puj� przesuni�cia. Tworzone jest

puste miejsce pod now� dostaw�. Aby móc si� w tym wszystkim poCapa� trzeba ka}dy ruch odtworzy� w qcadoo. Z

pomoc� przyjd� Ci opisane poni}ej funkcjonalno[ci.

Parametry do przesuwania palet znajdziesz tutajþ

Palety z wolnym miejscem

Je[li jeste[ w stanie okre[li� jaka jest Cadowno[� danej

palety, to b�dziemy w stanie pokaza� Ci te palety,

które maj� jeszcze miejsce na przyj�cie dodatkowych

produktów.

Zacznij od okre[lenia w parametrach ilo[ci - musimy

wiedzie� poni}ej jakiej ilo[ci mo}emy uzna�, }e paleta

ma wolne miejsce. Wejd{ w Parametry > Parametry

magazynu > zakCadka Stany magazynowe i podaj ilo[�

w polu Palety
z
wolnym
miejscem.

Dla przykCadu: je[li paleta mie[ci 25 kartonów. A

chcesz dokCada� na ni� produkty, gdy jest co najmniej

miejsca na 10 kartonów, to podaj w parametrach 15.

Parametr dotyczy wszystkich palet na magazynie, zatem trzeba przyj�� jedn� u[rednion�

warto[�

Dzi�ki temu wywoCuj�c w tabeli stanu palet funkcj�  Poka}
palety
z
wolnym
miejscem

zobaczysz list� tych palet, których stan (ilo[ciowo) jest mniejszy ni} zadana w parametrach ilo[�. A zatem z

zaCo}enia takie palety, które mógCby[ dopeCni� innymi produktami.

Palety z produktami do przesuni�cia

Bardzo podobna funkcjonalno[� do powy}szej. Znowu

- je[li jeste[ w stanie okre[li� ile produktów przyjmuje

[rednio paleta na magazynie, to przy odpowiednio

ustawionych parametrach, b�dziemy w stanie pokaza�

Ci, które palety s� ni} niemal puste i warto byCoby

produkty przenie[� w inn� lokalizacj�, tworz�c tym

samym miejsce na inne palety.

Wejd{ w Parametry > Parametry magazynu > zakCadka

Stany magazynowe i podaj ilo[� w polu Palety
do

przesuni�cia

Zastanów si� jaka ilo[� produktu na palecie to dla

Ciebie niepotrzebne zajmowanie miejsca. I ustaw tak�

ilo[� w parametrze. Dla przykCadu: je[li podasz 3, to

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-magazyn#parametry-stanu-magazynowego
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Przesuwanie
palet
w
inne
miejsce

Przesuwanie
produktów
na
inn�
palet�

wywoCuj�c z tabeli stanu palet funkcj�  Poka}
palety
z
produtami
do
przesuni�cia zobaczysz list�

tych palet, których ilo[� jest mniejsza ni} 3, zatem warto przenie[� produkty na inn� palet�.

Po wykonaniu funkcji Poka} palety z produktami do przesuni�cia lub Poka} palety z wolnym miejscem kliknij

przycisk Poka}
wszystkie
palety, aby tabela pokazywaCa ponownie stan wszystkich palet

Wiesz ju} jakie porz�dki w paletach proponujemy przeprowadzi�. Efekty faktycznych przesuni�� mo}esz

zarejestrowa� korzystaj�c z opisanych poni}ej funkcji.

Przesuni�cie palet w inne miejsce

Idea jest taka, }e dan� palet� w caCo[ci przenosisz w

inn� lokalizacj�. Zasoby nie zmieniaj� numeru palet,

tylko miejsce skCadowania.

Zaznacz w tabeli stanu palet te palety, które

przesun�Ce[ i kliknij  Przesuni�cie

palet
w
inne
miejsce Teraz wska} nowe miejsca

skCadowania ka}dej przesuni�tej palety.

W efekcie wszystkim zasobom przesuwanej palety zaktualizujemy miejsce skCadowania. Histori� przesuni��

zobaczysz w tabeli korektþ

Przesuni�cie palety na inn� palet�

Kolejna funkcja do wywoCania z poziomu tabeli stanu

palet to przesuni�cie palety na inn� palet�. Innymi

sCowy - produkt z jednej palety (wszystkie produkty tej

palety) przekCadasz na inn� palet� w innej lokalizacji.

Zaznacz w tabeli stanu palet te palety, które

przesun�Ce[ i kliknij  Przesuni�cie

palety
na
inn�
palet� W oknie dla ka}dej palety wska{

numer palety, na któr� odCo}yCe[ produkty.

W efekcie wszystkim zasobom przesuwanej palety zaktualizujemy numer palety, typ palety i miejsce skCadowania.

Histori� zmian zobaczysz w tabeli korektþ
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Zasoby
Zasób tworzony jest przez pojedyncze przyj�cie produktu na magazyn. Je[li w dokumencie przychodowym

wprowadzonych jest 10 pozycji, to na akceptacji utworzonych zostanie 10 zasobów. Je[li dokumentów takich

byCoby 5, to zasobów b�dziemy mieli 50.

Zasoby przechowuj� w sobie bardzo du}o informacji - od atrybutów okre[lonych w dokumencie, po dane

uzupeCniane w tle przy jego tworzeniu, a} po wyliczone podczas jego aktualizacji (np. przy rozchodzie czy

rezerwacji).

Tabela zasobów niesie najbardziej szczegóCowe informacje odno[nie tego co znajduje si� aktualnie na

magazynie.

Zasoby

Warto zapami�ta�, }e zasób po rozchodowaniu do zera jest z tabeli usuwany. Histori� zasobów mo}na

wyczyta� z pozycji dokumentówþ

Zasób mo}esz korygowa� i mo}esz przypisa� mu atrybuty þ - szczegóCowy opis znajdziesz tutajþ.

Je[li data wa}no[ci surowców, które zu}ywasz ma dla Ciebie znaczenie, zaznacz parametr magazynu þ oznacz

kolorem
zasoby
po
terminie
i
z
krótkim
terminem
wa}no[ci. Dzi�ki temu kolumna data wa}no[ci zostanie

oznaczona kolorami:

czerwonym - gdy data wa}no[ci zostanie przekroczona

pomaraEczowym - gdy osi�gni�ty zostanie tzw. krótki termin wa}no[ci. Ustaw w parametrach ile dni przed

upCywem daty wa}no[ci mamy Ci� o tym informowa�.

Dodatkowo mo}esz w szybki sposób wyci�gn�� list� zasobów o krótkim terminie wa}no[ci - kliknij przycisk 

 Poka}
zasoby
o
krótkim
terminie
wa}no[ci. Je[li natomiast chcesz zobaczy� zasoby,

których data wa}no[ci zostaCa przekroczona - kliknij przycisk:  Poka}
zasoby
po
terminie

wa}no[ci. Lista zasobów zostanie odpowiedni przefiltrowana. Je[li chcesz ponownie zobaczy� peCn� list� u}yj

przycisku  Poka}
wszystkie
zasoby.
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Korygowanie
zasobu

Dodanie
nowego
atrybutu
zasobu

Korekty
Zdajemy sobie spraw�, }e czasami to co zostaCo zaewidencjonowane poprzez dokumenty, musi zosta� poprawione.

A to pracownik si� pomyliC. A to dostawca przysCaC korekt� dokumentu. A to przenosimy produkt w inne miejsce

skCadowania. Przyczyn mo}e by� naprawd� wiele. Tego typu zmiany mog� by� nanoszone w qcadoo wprost w

zasobie þ.

Aby wprowdzi� korekt� wejd{ w Magazyn > Zasoby,

znajd{ interesuj�cy Ci� wiersz i kliknij w niego,

wchodz�c w szczegóCy. Co mo}esz zmieni�?

miejsce skCadowaniaþ

ilo[� i ilo[� dodatkow� - zmiana jednej, przeliczy

drug�

cena

partia

data wa}no[ci

przelicznik

numer paletyþ

typ palety

ocen� jako[ci

atrybuty þ

Atrybuty zasobu widoczne s� w osobnej zakCadce:

Atrybuty
zasobu

Aby dodatkowo opisa� zasób, kliknij w zakCadce

Atrybuty przycisk  Nowy, wska} atrybut (widoczne

s� tylko te, które zostaCy okre[lone jako atrybut

zasobu) i okre[l warto[�. Je[li typ atrybutu to

wyliczeniowy - wybierz j� z listy. Je[li typ ci�gCy -

wprowad{ warto[� r�cznie. Pami�taj, }e je[li rodzaj

https://dokumentacja.qcadoo.com/zasoby
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atrybutu to 8liczbowy9, to pozwolimy na wpisanie tylko

warto[ci liczbowej, z maksymaln� ilo[ci� miejsc po

przecinku tak�, jak� okre[la precyzja.

Dany atrybut mo}e by� do zasobu przypisany wielokrotnie, ale ka}dorazowo musi by� wprowadzona jego

inna warto[�.

Efekty zmian b�d� zachowane w li[cie korekt (Magazyn > Korekty). Co istotne - b�d� tutaj nawet wówczas, gdy

zasoby zostan� ju} wyzerowane.

Korekty
zasobów

W tabeli zobaczysz jaka dana zostaCa zmieniona. A tak}e jakie byCy poprzednie i nowo ustawione warto[ci. Dowiesz

si� tak}e kto i kiedy wprowadziC zmiany.

Je[li dany zasób jest ju} rozchodowany, to korekta zasobu nie zmieni danych ustawionych w

dokumencie
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Rezerwacje stanów
Rezerwacje daj� mo}liwo[� zabukowania danych produktów na magazynie, po to, by nie zostaCy wydane w innym

celu. W qcadoo rezerwuj� dwie rzeczy:

szkicowe dokumenty magazynowe þ rozchodowe

wydania wewn�trzne þ

Zarezerwowa� mo}na ogólnie stan þ, albo konkretny zasóbþ na magazynie. Czym to si� ró}ni? Je[li zarezerwujesz

stan - konkretny zasób zostanie dobrany dopiero na akceptacji dokumentu (na podstawie metody rozchodu

wCa[ciwej danemu magazynowi). Zatem tak naprawd� wiesz, }e potrzebujesz produktu X w danej ilo[ci. Ale nie

wskazujesz podczas rezerwowania np. z jakiej partii to produkt, czy z jakiego miejsca skCadowania. Je[li jednak

zarezerwujesz zasób - to znaczy, }e dokCadnie ten produkt (z tej partii, z tego miejsca, czy o tej cenie) b�dzie

ostatecznie wydany z magazynu.

Aby zarezerwowa� zasób konieczne jest uzupeCnienie go w pozycji dokumentu.

Aby rezerwacje mogCy by� tworzone, konieczne jest ustawienie parametrów:

1. aby szkicowe dokumenty rezerwowaCy stan, zaznacz parametr Szkicowe
dokumenty
rezerwuj�
stan w

definicji magazynu þ 3> Magazyn > Magazyny > zakCadka: Metoda rozchodu i atrybuty dokumentów w

szczegóCach danego magazynu

2. aby wydania wewn�trzne rezerwowaCy stan, zaznacz parametr Wydania
wewn�trzne
rezerwuj�
stany w

parametrach WydaE 3> Parametry > Parametry zaopatrzenia > zakCadka: Wydanie wewn�trzne

Wszystkie rezerwacje wprowadzone na dany moment mo}esz podejrze� w Magazyn > Rezerwacje stanów

Lista
rezerwacji
stanów

Rezerwacje do wydaE wewn�trznych s� przeksztaCcane na rezerwacje do dokumentu, w momencie wydania

caCowitego lub cz�[ciowego produktów przez wydanie. Rezerwacje s� usuwane, gdy dokument magazynowy

zostaje zaakceptowany.
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Rozliczenie
palet

Rozliczenie palet
Rozliczenie palet to zestawienie wszystkich ruchów
palet na magazynie w zadanym czasie. Rozliczenie
tworzone jest w pliku Excel. I jest przechodywane w
qcadoo, wi�c zawsze mo}esz wróci� do danych
historycznych.

Aby je sporz�dzi� wejd{ w Magazyn > Rozliczenie

palet i kliknij  Dodaj
nowy Podaj od jakiej daty

informacje o paletach maj� by� zebrane. Pole z dat�
do jest uzupeCnione i wyszarzone - zawsze dane
zbierane s� do daty aktualnej. Mo}esz poda� nazw� i
zmieni� numer - ale nie musisz tego robi�. Okre[l
natomiast, czy rozliczenie ma zaprezentowa� prac� w

weekendy (pole Uwzgl�dnij
weekendy).  Zapisz, a

nast�pnie wywoCaj generowanie klikaj�c  Generuj.

Powstanie zestawienie, które mo}esz otworzy� klikaj�c  XLSX

Rozliczenie
palet
w
pliku
Excel

{ródCem danych do raportu s� zaakceptowane dokumenty magazynowe. Rozliczenie prezentuje w podziale na dni i
typy palet:

stan
pocz�tkowy - ile palet na magazynie byCo na pocz�tek dnia

przyj�cia - ile palet danego dnia przyj�to

wydania - ile palet danego dnia wydano. Palet� wydano tylko wówczas, gdy zostaCa do zera opró}niona - tutaj
przychodzi nam z pomoc� data wydania uzupeCniana w numerach wCasnych paletþ

stan
koEcowy - ile palet na magazynie byCo na koniec dnia

Dodatkowo w rozliczeniu uj�te s� ruchy (z podziaCem na przyj�cia i wydania), czyli informacja o tym ile razy trzeba
byCo si�ga� po produkty z danego miejsca wysokiego skCadowania (o tym, }e miejce jest wysokiego skCadowania
mówi parametr danej lokalizacjiþ). Je[li paleta jest podczas rozchodu opró}niana, to nie jest to liczone do ruchu,
tylko do wydania.
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Dodawanie
stanu
minimalnego

Stan minimalny
Starasz si� utrzyma� stan magazynu niektórych produktów na takim poziomie, aby zachowa� pCynno[� produkcji?

Jednak zdarzaj� si� sytuacj�, }e kto[ nie zgCosiC, }e wCa[nie otworzyC ostatni karton. Albo kto[ inny nie zauwa}yC, }e

produkt jest na wyczerpaniu. Albo kto[ zapomniaC zamówi�. I produkcja stoi, bo brakCo surowca. Znasz to, prawda?

A co Ty na to, aby to qcadoo przypilnowaCo, by zawsze produkty zamówione byCy na czas?

Zdefiniuj dla produktów na magazynie stan minimalny - czyli tak� ilo[� poni}ej której nie chcesz zej[�. A qcadoo:

poinformuje Ci� czerwonym kolorem w oknie stanów magazynowych þ, }e stan jest ni}szy ni} oczekujesz

stworzy zestawienie produktów ze stanem poni}ej okre[lonego stanu minimalnego

utworzy dostaw�, na produkty, które wymagaj� zamówienia. Co wi�cej - poinformuje Ci� mailowo jakie

dostawy zostaCy utworzone

Opisz�
teraz
szczegóCowo
co
trzeba
zrobi�,
aby
takie
korzy[ci
osi�gn��.

1. Zakupi�
qcadoo - ale ten najwa}niejszy krok na szcz�[cie ju} za Tob� ;)

2. Zdefiniowa�
stany
minimalne

Wejd{ w Magazyn > Stan min

Lista
stanów
minimalnych

i kliknij  Dodaj
nowy

Okre[l nast�puj�ce informacje:

produkt

magazyn

stan
minimalny - ilo[� poni}ej której nie chcesz

zej[�

optymalna
ilo[�
zamówienia - ilo[�, któr�

zwykle zamawiasz u dostawcy

I zapisz  . Gotowe. Teraz zdefiniuj stany minimalne

dla pozostaCych produktów.

Mo}esz równie} przyspieszy� swoj� prac� i zdefiniowa� wiele stanów minimalnych na raz, wykorzystuj�c funkcj� 

https://dokumentacja.qcadoo.com/stany-magazynow
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Dodawanie
stanu
minimalnego

Parametry
stanu
minimalnego

 Dodaj
wiele.

Okre[l:

magazyn,

stan minimalny

optymaln� wielko[� zamówienia,

a tak}e list� produktów, które maj� mie� zdefiniowane

takie stany minimalne. Zapisz u}ywaj�c przycisku

Utwórz
stan
minimalny

3. Ustawi�
parametry

Wejd{ w Parametry > Parametry zaopatrzenia >

Zaopatrzenie. Parametry do stanów minialnych

znajduj� si� na dwóch zakCadkach: Stany minimalne i

dostawy do stanów minimialnych

uwzgl�dniaj
zapotrzebowanie
w
stanie

minimalnym - je[li zaznaczysz parametr, to

aktualny stan magazynowy porównywany ze

zdefiniowanym stanem min nie b�dzie brany

wprost z zasobów, tylko b�dzie korygowany o

ilo[ci zaplanowane do zu}ycia pod istniej�ce

zlecenia produkcyjne

pobierz
zlecenia
zaplanowane
na
X
dni - pole uaktywni si�, gdy zaznaczysz powy}szy parametr. Okre[l z ilu

dni do przodu mamy zbiera� zlecenia. Pewnie nie chcesz aby zlecenie, które masz zaplanowane do realizacji

w przyszCym wrze[niu ksztaCtowaCo Twój aktualny stan magazynowy.

twórz
dostawy
do
stanów
minimalnych - zaznacz je[li mamy co dziennie o 6:00 rano sprawdza�, czy jakie[

produkty maj� stan poni}ej okre[lonego stanu minimalnego i tworzy� do nich dostawy

Stan minimalny w tabeli stanów magazynowych

Stan
minimalny
w
tabeli
stanów
magazynów
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Je[li aktualny stan magazynowy jest poni}ej zdefiniowanego stanu minimalnego, to wiersz w tabeli zostanie

oznaczony kolorem czerwonym.

Wydruk stanów minimalnych

W ka}dym momencie mo}esz wygenerowa� raport pozycji, których stan magazynowy jest ni}szy ni} zdefiniowany

stan minimalny. W tym celu wejd{ w Magazyn > Stan min i kliknij  Generuj
raport
stanów

minimalnych.

Raport
stanów
minimalnych

W tabeli zaprezentowane s� wszystkie produkty, których aktualny stan jest ni}szy od stanu zdefiniowanego jako

minimalny. Dodatkowo widoczny jest kontrahent okre[lony jako dostawca domy[lny danego produktu.

Jak zdefiniowa� domy[lnego dostawc�? Poczytaj o tym tutajþ

Tworzenie dostaw do stanów minimalnych i notyfikacje mailowe

Wiemy jak jeste[ zapracowany. I jak ka}da automatyzacja ratuje Twój dzieE. Dlatego dostawy te} za Ciebie

utworzymy - je[li oczywi[cie sobie tego }yczysz. Twoja rola ograniczy si� do sprawdzenia dostawy, ewentualnej

modyfikacji i wysCania jej dostawcy.

qcadoo codziennie o 6:00 rano sprawdzi czy s� jakie[ produkty, które zeszCy ze stanem poni}ej okre[lonego

minimum. Je[li tak - namierzy jego domy[lnego dostawc� i utworzy dostaw� na optymaln� ilo[� zamówienia.

Rozpoczniesz prac� i przy porannej kawce b�dziesz mógC przejrze� nowe szkicowe dostawy.

Mo}esz równie} sam wywoCa� tworzenie dostaw w trakcie dnia, klikaj�c przycisk  Utwórz
dostawy.

Wolisz mie� wszystko na mailu? Nie ma problemu -

mo}emy wysCa� do Ciebie (lub Twoich pracowników)

wiadomo[�, }e dostawy zostaCy zaCo}one. Aby tak si�

staCo musisz:

pracownikowi þ zdefiniowa� adres e-mail

okre[li� list� adresów do powiadomieE. Wejd{ w

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/magazynRaportStanowMin.png
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Parametry
powiadomieEParametry > Parametry ogólne > zakCadka:

Powiadomienia i kliknij  Nowy. Wybierz

pracownika (na tej podstawie powinien wczyta�

si� jego adres e-mail), a w zakCadce Dostawy zaznacz parametr Tworzenie dostaw do stanów minimalnych.

Gotowe. Sprawdzaj regularnie skrzynk� mailow� ;)



Inwentaryzacja
Raz na jaki[ czas warto (a nawet trzeba) sprawdzi� czy ewidencyjny stan magazynu nie odbiega od stanu

faktycznego. W tym celu organizuje si� inwentaryzacj�.

W qcadoo spis
z
natury
przeprowadza
si�
w
nast�puj�cych
krokach:

1. przyszykuj wydruk inwentaryzacji (opis poni}ej)

2. utwórz wydruk stanu magazynu þ z takimi samymi kryteriami jak wydruk inwentaryzacyjny

3. policz produkty na magazynie i uzupeCnij r�cznie ilo[ci na wydruku inwentaryzacyjnym

4. porównaj stan spisany z ewidencyjnym stanem magazynu (z wydruku stanu magazynu) i wyznacz nadwy}ki

(ró}nice na plus) i niedobory (ró}nice na minus)

5. wprowad{ do qcadoo nadwy}ki dokumentem PW (zostawiaj�c informacje w opisie, }e to wynik inwentaryzacji)

6. wprowad{ do qcadoo niedobory dokumentem RW (tu równie} zostawiaj�c informacje w opisie, }e to wynik

inwentaryzacji)

Wydruk inwentaryzacyjny przygotujesz w Magazyn > Inwentaryzacja.

Inwentaryzacja

Kliknij  Dodaj
nowy i wska} kryteria wydruku:

jaka data
inwentaryzacji

jaki magazyn

jakie miejsca
skCadowania - wszystkie czy wybrane. Je[li wybrane - wska} je w tabeli

czy wszystkie produkty, czy mo}e ograniczone do wskazanej kategorii

czy inwentaryzacja ma zawiera� niepeCne
zasoby

https://dokumentacja.qcadoo.com/wydruk-stanu-magazynu
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Po wygenerowaniu udost�pniony zostanie przycisk 

kliknij go, aby otworzy� przygotowane zestawienie w PDF.

Wydruk
inwentaryzacyjny
w
PDF

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/magazynWydrukInwentaryzacyjnyPDF.png


Wydruk stanu magazynu
Stany magazynowe w qcadoo to informacja o tym jak wygl�daj� ilo[ci na magazynie na dany moment. Nie da si� w

Catwy sposób wyznaczy� stanów na dzieE sprzed miesi�ca. MusiaCby[ od aktualnych stanów odj�� wszystkie

przychody i doda� rozchody, do interesuj�cego Ci� dnia. Brzmi skomplikowanie, prawda? Takie mo}e by�, je[li

dokumentów wystawiasz sporo. Dlatego warto czasami zapisa� sobie stan, do którego mo}na si�gn�� w ka}dej

chwili. Z pomoc� przyjdzie Ci wydruk stanu magazynu.

Wejd{ w Magazyn > Wydruk stanu magazynu i  Dodaj
nowy

Wydruk
stanu
magazynu

W uruchomionym oknie okre[l warunki wydruku - przede wszystkim podaj magazyn, którego stan aktualny chcesz

zachowa�. Mo}esz ograniczy� list� produktów do kategorii. Mo}esz te} wskaza�, czy zestawienie ma zawiera�

niepeCne
zasoby. Dodatkowo - raport mo}e by� albo na wszystkie miejsca skCadowania, albo na wybrane (je[li

interesuje Ci� stan tylko niektórych lokalizacji ustaw Miejsca
skCadowania
=
wybrane. Wówczas w tabeli uaktywni

si� przycisk  , dzi�ki czemu b�dziesz mógC wybra� miejsca skCadowania z listy).

Warunki wydruku okre[lone. Teraz praca nasza - kliknij  Generuj, a my zaczniemy zbiera�, liczy� i rysowa�. Gdy

skoEczymy, uaktywni si� przycisk  . Kliknij go, aby wywoCa� raport w PDF:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/magazynWydrukStanuMagazynu.png


Wydruk
stanu
magazynu
w
PDF

Warto zapisa� sobie stan magazynu przed i po

inwentaryzacji

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/magazynWydrukStanuMagazynuPDF.png


Atrybuty zasobów
Przyjmuj�c produkt na magazyn masz mo}liwo[� okre[lenia jego atrybutów. Je[li chcesz przeanalizowa� jak

wygl�daj� stany magazynowe pod k�tem warto[ci atrybutów (bo np. jeste[ ciekawy ile 4m profili aktualnie

posiadasz, albo która rolka tkaniny ma gramatur� 240 g/m2), skorzystaj z widoku Magazyn
>
Atrybuty
zasobów.

Lista
atrybutów
zasobów

Oprócz standardowych kolumn opisuj�cych zasoby þ, znajdziesz tu te} kolumny zbudowane w oparciu o atrybuty

þ oznaczone jako atrybuty zasobu. List� mo}esz dowolnie filtrowa� i sortowa�. Natomiast w celu edycji danych

musisz przej[� do Magazyn
>
Zasoby.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/magazynAtrybutyZasobow.png
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Pozycje dokumentów z atrybutami zasobu i
produktu
Je[li u}ywasz atrybutówþ i ewidencjonujesz dokumenty magazynowe w qcadoo (co nie jest tak oczywiste - zajrzyj

do opisu integracji þ), to zapewne chciaCby[ mie� mo}liwo[� analizy swoich rozchodów i przychodów pod k�tem

specyficznych dla Twojej firmy cech. Widok Pozycje dokumentów z atrybutami zasobu i produktu Ci na to pozwoli.

Wejd{ w Magazyn
>
Pozycje
dokumentów
z
atrybutami
zasobu
i
produktu i poszukaj danych, które Ci�

interesuj�.

Domy[lnie dane analizowane s� z tylu ostatnich miesi�cy, ile okre[liCe[ w parametrach þ. Przy wej[ciu do okna

zaCadowane s� daty, które mo}esz zmieni�, na takie, które Ci odpowiadaj�.

Ustawianie
kontekstu
w
li[cie
pozycji
dokumentów
z
atrybutami
zasobu
i
produktu

Przejd{ do zakCadki Dane i kliknij przycisk Generuj

Lista
pozycji
dokumentów
z
atrybutami
zasobu
i
produktu

Masz do dyspozycji standardowe kolumny widoczne w tabeli pozycji dokumentówþ ale te} kolumny na podstawie

dodanych przez Ciebie atrybutów, zarówno zasobów jak i produktów.

https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty
https://dokumentacja.qcadoo.com/integracja-ERP
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Zaopatrzenie
ModuC Zaopatrzenie zadba o dost�pno[� surowców i komponentów do produkcji. To tu znajdziesz narz�dzia do

ustalenia listy potrzebnych surowców - np. zapotrzebowanie materiaCowego þ czy pokrycie zapotrzebowania

þ i informacji o przewidywanych brakach magazynowych

skCadania zamówieE do dostawców na brakuj�ce surowce - zerknij w dostawy þ

przeprowadzenia procesu ofertowania - od negocjacji dostaw þ, przez zapytania ofertowe þ a} po ofert

dostawþ

przesuwania produktów na dziaCy produkcyjne - zerknij w wydania wewn�trzne þ

Zapoznaj si� z rozdziaCami podpi�tymi do menu > zaopatrzenie i zapanuj nad potrzebami materiaCowymi Twojej

firmy.

https://dokumentacja.qcadoo.com/zapotrzebowanie-materialowe
https://dokumentacja.qcadoo.com/pokrycie-zapotrzebowania
https://dokumentacja.qcadoo.com/dostawy
https://dokumentacja.qcadoo.com/negocjacje
https://dokumentacja.qcadoo.com/zapytania-ofertowe
https://dokumentacja.qcadoo.com/oferty-dostaw
https://dokumentacja.qcadoo.com/wydania-wewnetrzne


Dostawy
<Dostawy= umo}liwiaj� nam przygotowanie i zCo}enie zamówienia na interesuj�ce nas produkty.

Zajrzyj do parametrów dostawþ i skonfiguruj je tak, by wygodnie Ci si� z nich

korzystaCo

Jak doda� now� dostaw�?

Aby doda� now� dostaw� musimy wej[� w: ZAOPATRZENIE
»
Dostawy
»  Dodaj
nowy

Formularz
dostawy

1. W zakCadce <GCówna= nadajemy dostawie <Numer= (wymagane), opcjonalnie mo}emy uzupeCni� pola <Nazwa=

i <Opis=.

2. W nast�pnym kroku przy pomocy  wybieramy <Dostawc�= u którego chcemy zCo}y� zamówienie, a tak}e

<Termin dostawy= (pole to jest wymagane przy potwierdzeniu dostawy) i <walut�=. Opcjonalnie mo}emy

uzupeCni� pola z <Adresem docelowym= oraz <Form� pCatno[ci=.

<Form� pCatno[ci=, <Kategori� kontrahenta=, <Walut�= oraz <Bufor dla dostaw= ustalamy dla indywidualnie dla

ka}dej firmy, aby to zrobi� musimy wej[� w PODSTAWOWE
»
Firmy

»
Dostawy.

3. Aby przej[� do nast�pnego etapu, po wprowadzeniu wszystkich danych, wybieramy  Zapisz.

Dodanie produktu do dostawy

Teraz mo}esz przej[� do kolejnej zakCadki <Zamówione
produkty=. Tutaj tworzymy list� wszystkich produktów,

które chcemy zamówi� udanego dostawcy.

Aby doda� produkt do listy wybierz  Nowy.

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-zaopatrzenie#dostawy
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Dodanie
produktu

Wy[wietli si� okno w którym za pomoc�   wybieramy interesuj�cy Nas produkt oraz okre[lamy =Ilo[�= oraz

<Cen�= - sumaryczn� b�d{ jednostkow�. Po podaniu którejkolwiek z nich, qcadoo automatycznie obliczy drug�. Aby

doda� produkt do listy nale}y wybra�  Zapisz i powrót.

Cen� produktów mo}emy Ci podpowiedzie�, albo na podstawie ostatniej ceny zakupu produktu albo

ostatniej ceny z ofert tego produktu tego dostawcy (odpowiadaj�c� Ci warto[� zdefiniujesz w parametrach).

Zaznacz zamówione produkty i wywoCaj funkcj� UzupeCnij ceny. Je[li waluta dostawy to PLN a w produkcie

koszty podanej s� w innej walucie, to cena zostanie odpowiednio przeliczona wg aktualnego [redniego

kursu.

U góry na pasku nad tabel� gCówn� wy[wietli si� caCkowita ilo[� oraz caCkowity koszt zamówienia.

Je[li ewidencjonujesz
produkty
z
dokCadno[ci�
do
partii i ju} teraz wiesz jakie konkretne partie zostaCy zamówione,

mo}esz je wprowadzi� w zakCadce Partie:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/zaopatrzenieDostawaZamowioneProduktyNowy.png


Partia
zamawianego
produktu

Parti� okre[li� mo}na na dwa sposoby:

1. poprzez wybranie z listy zdefiniowanych partiiþ w genealogii

2. poprzez podanie numeru w polu Numer
partii. Na tej podstawie zaCo}ymy parti� w genealogii i podepniemy j�

w polu Partia

Po skompletowaniu listy zamawianych produktów wybierz  Zapisz. Teraz mo}esz przekaza� zamówienie

dostawcy. Mo}esz wydrukowa� je korzystaj�c z dwóch szablonów: <Zamówienie= i <Dostaw�= (format PDF)  .

Mo}esz te} list� produktów zamówionych wyeksportowa� do CSV lub PDF (korzystaj�c ze standardowego dziaCania

qcadoo, opisanego tutajþ) i j� zaC�czy� do zamówienia.

Je}eli zamówienie jest kompletne mo}esz przej[� do nast�pnego etapu. Wybierz  Przygotuj
zamówienie , na

tym etapie mo}na jeszcze edytowa� swoje zamówienie wybieraj�c przycisk  Skoryguj
zamówienie. Je}eli

wszystko jest poprawne wybierz  Potwierd{. Teraz zamówienie jest gotowe do wysCania.

Formularz
dostawy
-
zamówione
produkty
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Odbiór
przez
przypisanie
miejsca
skCadowania

Odbiór dostawy

Ka}d� dostaw�, któr� otrzymasz na magazyn musisz odebra� w programie qcadoo. Aby odebra� dostaw� nale}y

przej[� do nast�pnej zakCadki <Odbiór
dostawy= i doda� odebrane w danej dostawie produkty. Produkty te mo}na

doda� na trzy sposoby:

1. Dodanie
zamawianych
produktów
r�cznie wybieraj�c  Nowy.

2. Kopiowanie
automatyczne. Z zakCadki znajduj�cej si� na górze nale}y wybra� <Skopiuj produkty zamawiane

do odebranych=  Bez
ilo[ci
i
ceny lub  Z
ilo[ci�
i
cen� , po wybraniu jednej z tych opcji program sam

skopuje wszystkie potrzebne dane. Dla ka}dego produktu uzupeCnij informacje na temat odebranej ilo[ci

produktówiowyst�pieniu produktów wadliwych.

Formularz
dostawy
-
odbiór

3. Przypisanie
miejsca
skCadowania - ta

funkcjonalno[� ma na celu odbiór zamówionych

produktów wraz z ulokowaniem ich na paletach i

w miejscach skCadowania. Zamówiony produkt

mo}e by� odebrany w wielu pozycjach - bo nie

zawsze caCa zamówiona ilo[� zmie[ci Ci si� do

regaCu. Aby odebra� korzystaj�c z tego sposobu

zaznacz pozycje, które kCadziesz na danej

palecie (wszystkie musz� mie� t� sam� palet�) i

kliknij przycisk  Przypisz
miejsca

skCadowania. W kolejnym kroku uzupeCnij:

numer wCasny paletyþ

typ palety (z listy stworzonej w sCowniku)

miejsce skCadowaniaþ i dla ka}dej pozycji wska} dat� wa}no[ci i zweryfikuj, czy podpowiedzieli[my

odpowiedni� ilo[�. Aby zapisa� odebrane pozycje kliknij  Przypisz
i
powrót. I powtórz

czynno[� dla wszystkich kompletowanych palet.

4. Odebranie
i
skontrolowanie
jako[ci - ta metoda pozwala na skontrolowanie podczas odbioru dostawy tych

produktów, które powinny by� skontrolowane. Sk�d wiadomo, }e powinny? Maj� swoj� kart� jako[ci þ i
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Odbiór
i
skontrolowanie
dostawy

zostaCa ona przypisana zamówionemu produktowi. Aby odebra� dostaw� t� metod� zaznacz produkty w

zakladce Zamówione
produkty i kliknij przycisk 

 Odbierz
i
skontroluj. Dla

ka}dego produktu dost�pne s� nast�puj�ce

pola:

partia - mo}esz wskaza� z listy

zdefiniowanych partii t�, która zostaCa Ci

dostarczona,

numer
partii - je[li nie znalazCe[ na li[cie

zdefiniowanych partii wCa[ciwej, wpisz tutaj

numer, a zaCo}ymy j� dla Ciebie w

genealogii i podepniemy do dostarczanego

produktu,

ilo[�
odebrana - podpowiemy Ci ilo[� pozostaC� do odebrania. Sprawd{, czy pokrywa si� z ilo[ci�,

któr� chcesz odebra� i ewentualnie nanie[ zmiany,

cena - uzupeCnimy cen�, któr� podaCe[ na etapie zamawiania. Je[li cena ostateczna ró}ni si� -

zaktualizuj j�,

miejsce
skCadowania - je[li chcesz mo}esz poda� lokalizacj�, w której produkt b�dzie skCadowany.

Ponadto, je[li konieczne jest przeprowadzenie kontroli jako[ci, pojawia si� obszar, w którym dost�pne s�:

ocena
jako[ci - do wyboru ze zdefiniowanej listy ocen jako[ci þ

zdefiniowane w karcie jako[ci atrybuty z miejscem na uzupeCnienie ich warto[ci

Po uzupeCnieniu danych zapisz je u}ywaj�c przycisku  Odbierz
i
skontroluj. W efekcie:

pojawi� si� wpisy w zakCadce Dostarczone
produkty

do ka}dej skontrolowanej partii produktu zostanie utworzona kontrola jako[ciþ wst�pna.

Utworzona kontrola jako[ci ma status W trakcie. Podczas odbioru dostawy kontrola jako[ci zostanie

zakoEczona

Je[li ewidencjonujesz
produkty
z
dokCadno[ci�
do
partii koniecznie podaj jakiej partii produkty zostaCy dostarczone.

W tym celu przejd{ do zakCadki Dane
szczegóCowe w szczegóCach odbieranego produktu.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/zaopatrzenieDostawaOdbierzISKontroluj.png
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Miejsca
skCadowania
odbieranego
produktu

Podobnie jak na etapie wprowadzania listy zamawianych produktów, tu te} mo}esz parti� wskaza� na dwa sposoby:

1. poprzez wybranie z listy zdefiniowanych partiiþ w genealogii

2. poprzez podanie numeru w polu Numer
partii. Na tej podstawie zaCo}ymy parti� w genealogii i podepniemy j�

w polu Partia

Je[li produkt miaC podan� parti� na etapie zamawiania, zostanie ona z automatu zaczytana do produktów

odbieranych.

Je}eli wszystko si� zgadza mo}na zaakceptowa� dostaw� wybieraj�c  Odbierz. W efekcie zostanie utworzony

dokument PZþ na wskazany w zakCadce GCówna magazyn. Dokument PZ zostanie z automatu zaakceptowany i

utworzone zostan� zasoby þ, zwi�kszaj�c odpowiednio stan magazynowy þ.

Rezerwacja produktów

Qcadoo umo}liwia rezerowowa� zamówione produkty, taka opcja znajduje si� w zakCadce <Rezerwacje=, która

znajduje si� w w oknie do wprowadzania zamówionych produktów.
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Rezerwacja
produktów
w
dostawie

PeCna funkcjonalno[� jest dost�pna po odpowiedniej parametryzacji systemu i jest wykorzystywana w

momencie, gdy towar przyjmowany jest na jeden <ogólny= magazyn, a ju} z góry wiadomo jakie ilo[ci

produktów maj� by� rozdzielone na poszczególne magazyny. W innym wypadku okienko to b�dzie sCu}y�

nam wyC�cznie w celach informacyjnych.

W celu dokonania rezerwacji produkty i automatycznego utworzenia wydaE wewn�trznych nale}y:

1. Na zakCadce rezerwacji danego produktu uzupeCniamy ilo[� oraz magazyn/y na który produkt ma zosta�

przyj�ty.

2. Przenosimy produkty do zakCadki <Odbiór
dostawy=, co zostaCo omówione w punkcie z odbiorem dostawy.

3. Odbieramy zamówienie i tworzy nam si� dokument przyj�cia zewn�trznego na magazynie okre[lonym w

formularzu dostawy, za[ w Zaopatrzenie
»
Wydania
Wewn�trzne mo}emy zobaczy�, }e utworzyC nam si�

kolejny dokument w szkicu, oczekuj�cy ewentualnych zmian i zatwierdzenia.

Wydanie
wewn�trzne
utworzone
z
dostawy

Okre[lanie atrybutów dostarczonych produktów
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Atrybuty
dostarczonego
produktu

Odebranie dostawy utworzy w magazynie zasoby þ.

Ka}dy z zasobów mo}esz dodatkowo oznaczy�

atrybutamiþ. Po co? Np. po to by zapisa� numer

atestu dostarczonego produktu, albo jego gatunek,

albo cokolwiek innego, co musisz kontrolowa�

podczas wykorzystania produktu poczas produkcji.

Atrybuty przypiszesz dostarczonym produktom

(zakCadka Odbiór dostawy). Wejd{ w szczegóCy

produktu i w zakCadk� Atrybuty. I przypisz te, którymi

chcesz produkt uszczegóCowi�.

Pami�taj, }e mo}esz wybiera� tylko w[ród atrybutów,

które opisuj� zasób. I okre[laj�c warto[ci musisz

speCni� wymogi nadane w definicj atrybutu - np. }e

musi to by� warto[� liczbowa o podanej precyzji, albo,

}e musi by� to warto[� wybrana z listy.

Przypisane w ten sposób atrybuty zostan� przekazane do dokumentu þ PZ, a z niego do zasobu þ. Zasoby pod

k�tem atrybutów mo}esz analizowa� za pomoc� listy Atrybutów zasobówþ.

Generowanie dostawy do stanów minimalnych

Je}eli posiadamy produkty, które zamawiane s� tylko wtedy, gdy ich ilo[� osi�ga pewien stan to mo}emy do nich

utworzy� automatycznie dostawy, Funkcjonanlno[� ta jest dost�pna, gdy:

1. W Administracja
»
Parametry
»
Zaopatrzenie
»
Dostawy
do
stanów
min ustawimy checkbox na <TAK=.

2. W Magazyn
»
Stan
min zdeiniowali[my minimalne ilo[ci dla produktów na magazynach.

3. Dla produktu þ ustalili[my dostawc�þ.

Gdy mamy ju} wszystko gotowe na li[cie dostaw u}ywamy funkcji <Utwórz
dostawy= znajduj�cej si� pod

przyciskiem  .

Generowanie dostaw z poziomu pokrycia zapotrzebowania

Jest to kolejna funkcjonalno[� uCatwiaj�ca tworzenie dostaw, po wygenerowaniu pokrycia zapotrzebowaia

(opisanego tutajþ) u}ywamy funkcji do tworzenia dostawy <Utwórz
dostawy= znajduj�cej si� pod przyciskiem 

. Nast�pnie mo}emy przej[� do dostaw i je edytowa�.

Tworzone dostawy mo}emy odrazu podzieli� wedCug domy[lnych dostawców, w tym celu nale}y uzupeCni� w

produktach þ dostawc� dla produktu/rodziny lub okre[li� w firmach þ jak� rodzin� produktów/produkt

dostarczaj�. Informacja ta b�dzie widoczna tylko dla produktów, które trzeba zamówi�.
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Pozycje dostaw
Pozycje dostaw umo}liwiaj� nam wgl�d do listy wszystkich zamówionych przez nas produktów wraz z informacj� w

jakiej dostawie zostaCy zakupione, kto byC dostawc� oraz w jakich ilo[ciach towar byC zamówiony. Dodatkowo

informacje te mo}emy zapisa� w formie raportu  PDF.

Pozycje
dostaw
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Zapotrzebowanie materiaCowe
Zapotrzebowanie materiaCowe to lista produktów potrzebnych do zrealizowania zlecenia produkcyjnego. To tak,

jakby[my urz�dzali przyj�cie w domu dla naszych przyjacióC. Tworzymy wtedy jedn� zbiorcz� list� zakupów,

zawieraj�c w niej wszystkie produkty potrzebne do przygotowania kilku potraw.

Zapotrzebowanie materiaCowe wyliczane jest na podstawie drzewa technologii þ i zaplanowanej ilo[ci produktów do

wykonania, zawartej w zleceniu produkcyjnym þ.

Je[li nasza technologia zakCada, }e do wyprodukowania jednej sztuki stoCu b�dziemy potrzebowa� 5 desek, to

maj�c zlecenie produkcyjne na 10 stoCów, zapotrzebowanie materiaCowe wska}e, }e potrzebujemy 50 desek.

Zapotrzebowanie materiaCowe dodatkowo mo}e pokaza� z jakiego magazynu produkty b�d� rozchodowane, na

kiedy produkt jest potrzebny a tak}e jaki jest aktualny stan magazynowy. Mo}e stanowi� zatem podstawowy wydruk

dotycz�cy koniecznych do wydania produktów na produkcj�, dla pracowników obsCuguj�cych magazyn.

Jak wygenerowa� zapotrzebowanie materiaCowe?

Przechodzimy do: ZAOPATRZENIE
»
Zapotrzebowanie
materiaCowe
»   Dodaj
nowy.

Formularz
zapotrzebowania
materiaCowego

Podaj numer i ewentualnie nazw� tworzonego raportu. Wybierz, wskazuj�c typ jakie produkty chcesz zebra� - maj�

to by� surowce, czy surowce i komponenty, a mo}e wszystkie produkty wej[ciowe operacji, C�cznie z

póCproduktami.

Ustal tak}e jak maj� wygl�da� parametry zapotrzebowania:

uwzgl�dnij
magazyn - je[li zaznaczysz parametr, to produkty zostan� pogrupowane po magazynie, z którego

ma nast�pi� rozchód

poka}
aktualny
stan
magazynowy - zaznacz parametr, aby na wydruku pojawiCa si� informacja o stanie

magazynowym produktów

uwzgl�dnij
dat�
rozpocz�cia
zlecenia - je[li zaznaczysz parametr, to produkty b�d� pogrupowane po dacie
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planowanego rozpocz�cia produkcji

Zapisz zapotrzebowanie przyciskiem  Zapisz. I wska} dla jakich zleceE chcesz ustali� list� potrzebnych

produktów u}ywaj�c przycisku  Dodaj
istniej�cy z prawej strony okna.

Wygeneruj zapotrzebowanie przyciskiem  Generuj. UzupeCni si� informacja kto i kiedy wygenerowaC zestawienie.

Raport mo}esz pobra� w formacie  PDF b�d{  XLS.

Zapotrzebowanie materiaCowe z poziomu listy zlecen

Zapotrzebowanie materiaCowe mo}esz wygenerowa� szybciej, z poziomu listy zleceE produkcyjnychþ. W tym celu

wejd{ w Planowanie
>
Planowanie
zleceE, zaznacz te zlecenia, dla których chcesz ustali� potrzebne materiaCy:

Lista
planowanych
zleceE

i kliknij przycisk  Wygeneruj
PDF lub Wygeneruj
XLS.

https://dokumentacja.qcadoo.com/planowanie-zlecen
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Pokrycie zapotrzebowania
Na pocz�tek zapewnienie - nie ma lepszego narz�dzia do ustalenia zapotrzebowania materiaCowego ni} pokrycie

zapotrzebowania. To jest absolutnie niezb�dna funkcjonalno[� dla ka}dego pracownika dziaCu zaopatrzenia!

Program qcadoo daje mo}liwo[� wygenerowania informacji jakie jest nasze zapotrzebowanie na konkretny produkt

w danej jednostce czasu, na kiedy go potrzebujemy, ile produktu b�dzie nam dostarczone oraz kiedy go otrzymamy.

Oprócz dostaw program uwzgl�dnia stan magazynów. Funkcja ta jest szczególnie pomocna w przypadku skCadania

zamówienia.

PRZYKAADOWO: Je}eli wiemy, }e w danym okresie mamy do zrealizowania zlecenie produkcyjne na 5 stoCów, to

po wygenerowaniu zapotrzebowania wy[wietli nam si� lista produktów, które b�d� nam potrzebne do zrealizowania

tego zlecenia, wraz z informacj� z jakich {ródeC zapotrzebowanie to b�dzie pokryte, z dostaw czy z magazynów.

Jak wygenerowa� pokrycie zapotrzebowania ?

Formularz
pokrycia
zapotrzebowania

Pokrycie zapotrzebowania generujemy wchodz�c w:

ZAOPATRZENIE
»
Pokrycie
zapotrzebowania
»   Generuj

(Aby wygenerowa� zapotrzebowanie musisz wypeCni� wszystkie wymagane informacje)

1. W zakCadce GCówna wybierz okres czasu dla którego chcesz sprawdzi� pokrycie.

2. W nast�pnym kroku musisz doda� <Magazyny= w których b�dziesz sprawdzaC dost�pno[� materiaCów.

3. W kolejnym etapie musimy wybra� jakie produkty chcemy zobaczy� w wynikach, mo}emy zdecydowa� si� na

wszystkie, produkty nie znajduj�ce si� na magazynie lub tylko braki/opó{nienia. Pole <Numer= wypeCniane jest

automatycznie, je}eli chcemy zmieni� numeracj� mo}emy zrobi� to r�cznie.

4. Je}eli chcemy mo}emy równie} zaznaczy� opcj� <Uwzgl�dnij niezatwierdzone dostawy=, wówczas program

uwzgl�dni w obliczeniach produkty znajduj�ce si� w tych dostawach.

5. Je}eli wypeCnimy wszystkie wymagane pola, mo}emy wygenerowa� list� z pokryciem zapotrzebowania,

u}ywaj�c przycisku  Generuj ,a nast�pnie przej[� do nast�pnej zakCadki <Pokrycie
zapotrzebowania=.
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Wyniki
pokrycia
zapotrzebowania

Jakie
informacje
przedstawia
pokrycie
zapotrzebowania:

jakie surowce i komponenty b�d� nam potrzebne w najbli}szym czasie (w okresie, dla którego generowane

jest pokrycie)

czy mamy wystarczaj�c� ilo[�, czy zrealizowa� zaplanowane zlecenia

w jakim momencie braknie nam danego surowca (czyli czy cz�[� zleceE uda si� zrealizowa�? Na ile zleceE

produktu zabraknie)

kto jest domy[lnym dostawc� surowca?

jaki jest bufor dostawy u tego dostawcy (czyli ile czasu potrzebuje dostawca na zrealizowanie zamówienia)?

kiedy najpó{niej zamówi� surowiec, by móc zachowa� pCynno[� produkcji?

jaki mamy aktualny stan magazynowy?

czy produkt jest zamówiony u dostawcy? Je[li tak, to w jakiej ilo[ci i kiedy mo}emy si� go spodziewa�?

czy produkt jest surowcem czy komponentem? Je[li komponentem, to czy mamy ju} zlecon� jego produkcj� i

na kiedy mo}emy si� spodziewa� przyj�cia na magazyn?

czy produkt ma zdefiniowane zamienniki i jaki jest stan magazynowy zamienników?

Dane
do
pokrycia
pobierane
s�
ze
wszystkich
otwartych
zleceE
w
danym
czasie. Zatem je[li wst�}ki czarnej

potrzebujesz pod 15 ró}nych zleceE, to dostaniesz o tym informacj�. I b�dziesz zna� stan pokrycie pod ka}de z tych

zleceE. A ilo[ci w surowcu b�d� odpowiednio zagregowane.

Pokrycie zapotrzebowania pozwala te} ustala�, które ze zleceE produkcyjnych s� ju} w peCni gotowe, by móc

uruchomi� produkcj� (analizowane s� wszystkie potrzebne surowce). Po wygenerowaniu pokrycia wywoCaj funkcj�

Generuj
analiz�
dla
zleceE przyciskiem  .
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Analiza
pokrycia
dla
zleceE

W zakCadce Analiza dla zleceE zobaczysz stopieE pokrycia (caCkowite, cz�[ciowe, zerowe) oraz daty:

od kiedy spodziewamy si� peCnego pokrycia,

na kiedy spodziewamy si� dostawy,

na kiedy spodziewamy si� wytworzenia zleconych komponentów.
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Negocjacje dostaw
W tym miejscu mo}emy r�cznie stworzy� zapytania ofertowe oraz rozpocz�� negocjacj� z dostawcami w celu

nabycia konkretnych produktów. W rundzie negocjacyjnej okre[lamy jakich produktów oraz na jaki termin

potrzebujemy. Dla wszystkich generujemy zapytanie ofertowe, wysyCamy je do dostawców, wybieramy odpowiedni�

ofert� oraz tworzymy dostawy.

Rund� negocjacyjn� mo}emy rozpocz�� tak}e z poziomuPokrycie zapotrzebowaniaþ.

PRZYKAADOWO: Wiemy, }e do realizacji zlecenia na 10 paczek taboretów x 4 szt, brakuje nam [rub oraz

nóg taboretu, tworzymy wi�c list� brakuj�cych nam produktów oraz terminem na kiedy s� nam potrzebne i

wysyCamy zapytanie do dostawców czy s� w stanie dostarczy� nam potrzebn� liczb� produktów na czas i ile

nas to b�dzie kosztowaCo, czekamy na odpowied{ od nich i nast�pnie wybieramy najkorzystniejsz� dla nas

ofert�.

Jak rozpocz�� negocjacj� dostaw ?

Aby rozpocz�� rund� negocjacyjn� wybierz: ZAOPATRZENIE
»
Negocjacje
dostaw
»  Dodaj
nowy

1. W zakCadce <GCówna= nadaj <Numer= oraz <Nazw�= (opcjonalnie) nowej rundy negocjacyjnej, a nast�pnie

wybierz  Zapisz.

2. W nast�pnym kroku przejd{ do kolejnej zakCadki <Produkty= i przy pomocy przycisku  Nowy dodaj

interesuj�ce Ci� produkty. Wy[wietli si� okno w którym przy u}yciu  b�dziesz dodawaC produkt, nast�pnie

wybierz <Po}�dany termin= i potrzebn� Ci liczb� sztuk. Po uzupeCnieniu wymaganych pól wybierz  Zapisz
i

powrót.

Dodanie
produktu
do
negocjacji
dostaw

1. Po skompletowaniu listy produktów mo}esz ju} wygenerowa� zapytanie ofertowe. Wybierz  Wygeneruj

zapytania. Dopiero wtedy w karcie <Uwzgl�dnione firmy= wy[wietl� si� wszystkie firmy, które dostarczaj�
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file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/zaopatrzenie-%20negocjacje%20dostaw-%20produkty.png


potrzebne nam produkty.

2. Po otrzymaniu odpowiedzi od dostawców i wybraniu tej dla nas najlepszej mo}emy zakoEczy� negocjacj�

wybieraj�c  ZakoEcz.

Rund� negocjacyjn� mo}emy powtórzy� kilkukrotnie, a} do uzyskania satysfakcjonuj�cej nas

oferty.



Pozycje ofert
<Pozycje ofert= to miejsce, w którym mamy zestawienie wszystkich pozycji z wielu ofert, uj�te w jednej tabeli. Dzi�ki

temu mo}emy porówna� oferty tego samego produktu i posortowa� je wedCug ceny, co pomo}e nam wybra�

najkorzystniejsz� dla nas ofert�.

PRZYKAADOWO: Je}eli potrzebujesz zakupi� nogi do taboretu, które dostarczane s� przez kilku dostawców,

mo}esz dzi�ki tej tabeli porówna� oferty tylko w kontek[cie jednego produktu i wybra� t� która jest dla Ciebie

najkorzystniejsza.

Lista
pozycji
ofert

1. Na li[cie pokazuj� si� wszystkie oferty - zarówno te zatwierdzone jak i te b�d�ce w fazie szkicu.

2. Zestawienie ofert mo}emy równie} przygotowa� w formie dokumentu w formacie  PDF.

3. W tabeli wy[wietlaj� si� ceny sumaryczne i jednostkowe. Aby móc porówna� produkty pod wzgl�dem ceny

musisz, dla ka}dej oferty z osobna, wprowadzi� r�cznie ceny zaproponowane przez dostawców. Aby to zrobi�

wejd{ w konkretn� ofert� naciskaj�c na ni�, nast�pnie przejd{ do zakCadki <Produkt= i dla ka}dego produktu z

listy wprowad{ oferowan� Ci cen�.
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Oferty dostaw
Tutaj po otrzymaniu odpowiedzi od dostawcy, czy jest w stanie dostarczy� potrzebne nam produkty na okre[lony

czas i w okre[lonych ilo[ciach, tworzymy ofert�. Ofert� mo}emy w dowolny sposób korygowa� i uzupeCnia�. Po

zebraniu wielu ofert z ró}nymi kombinacjami mo}emy je porówna� i wybra� te, które s� dla nas najkorzystniejsze i

najbardziej nam odpowiadaj�.

Modyfikowanie oferty jest mo}liwe tylko w fazie szkicu, za[ usuni�cie oferty tylko w fazie szkicu lub w

przypadku ofert odrzuconych.

Jak stworzy� ofert� dostaw ?

Aby stworzy� ofert� dostaw wybierz: ZAOPATRZENIE
»
Oferty
dostaw
»  Dodaj
nowy

Formularz
oferty
dostaw

1. W pierwszej kolejno[ci uzupeCnij pole <Numer=, numer oferty uzupeCniany jest automatycznie, jednak mo}esz

go dowolnie zamieni�. Opcjonalnie dla uCatwienia odszukania oferty mo}esz uzupeCni� pole <Nazwa=.

2. W kolejnym kroku wybierz <Dostawc�= u którego chcesz zCo}y� zamówienie oraz interesuj�cy Ci� termin

dostawy <Zaoferowany czas dostawy=. Je}eli chcesz, dodatkowo mo}esz podpi�� ofert� pod konkretne

zapytanie i rund� negocjacyjn�. Aby to zrobi� uzupeCnij pola znajduj�ce si� poni}ej i przy pomocy 

wybierz interesuj�c� Ci� pozycj�.

3. Po wypeCnieniu wszystkich pól wybierz  Zapisz. Ofert� mo}esz równie} zapisa� w formie dokumentu w

formacie  PDF.

4. Je}eli oferta jest gotowa wybierz  Zatwierd{. Gotow� ofert� mo}esz przesCa� do dostawców.

Ofert� dostaw mo}emy równie} utworzy� z poziomu Zapytania ofertowe þ.
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Zapytania ofertowe mo}emy wygenerowa� automatycznie poprzez Negocjacje dostawþ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/negocjacje


Zapytania ofertowe
<Zapytania ofertowe= jest to miejsce w którym tworzymy zapytanie do dostawcy, aby przygotowaC nam ofert� na

dostaw� podanych przez nas produktów, w podanym przez nas terminie.

Jak stworzy� zapytania ofertowe ?

Aby stworzy� zapytania ofertowe wejd{ w: ZAOPATRZENIE
»
Zapytania
ofertowe
»  Dodaj
nowy

Formularz
zapytania
ofertowego

1. W zakCadce <GCówna= uzupeCnij <Numer= zapytania, dodatkowo mo}esz uzupeCni� <Nazw�=, aby pó{niej byCo

Catwiej znajdowa� poszczególne zapytania.

2. Kolejno przy pomocy  wybierz <Dostawc�= u którego chcesz zCo}y� zamówienie oraz interesuj�cy Ci�

termin <Po}�dany czas dostawy=. Opcjonalnie, je}eli wcze[niej utworzyCe[ <Rundy negocjacyjne=, mo}esz

podpi�� zapytanie pod wybran� rund�.

3. Je}eli wprowadziCe[ wszystkie potrzebne dane wybierz  Zapisz, a nast�pnie przejd{ do kolejnej zakCadki.

Formularz
zapytania
ofertowego
-
-
produkty

1. W kolejnej zakCadce <Produkty= przy pomocy przycisku  Nowy dodaj wszystkie interesuj�ce Ci� produkty.

2. Je}eli lista jest kompletna wybierz  Zatwierd{. Po zatwierdzeniu zapytania, nie mo}na wprowadza� zmian.

Tak przygotowane zapytanie ofertowe mo}esz zapisa� w formie dokumentu w formacie PDF  , a nast�pnie

przesCa� do dostawcy.

3. Po otrzymaniu odpowiedzi mo}emy przej[� do utworzenia oferty wybieraj�c przycisk  <Utwórz
ofert�= ,
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mo}esz te} sprawdzi� czy nie stworzyCe[ ju} podobnych ofert wybieraj�c  <Powi�zane
oferty=.

Z tego poziomu mo}emy tak}e tworzy� oferty dostaw. Po utworzeniu oferty, wysCaniu jej do dostawcy i otrzymaniu

od niego odpowiedzi mo}emy przej[� do zCo}enia zamówienia wybieraj�c przycisk  <Utwórz
dostaw�=. Program

automatycznie przekieruje nas do zakCadki Oferty dostawþ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/oferty-dostaw


Wydanie
wewn�trzne

Wydania wewn�trzne
Wydania wewn�trzne to informacja do pracownika magazynu jakie produkty planuje si� wyda� w magazynu. Dzi�ki

temu mo}e przygotowa� produkty i dostarczy� je pracownikom w odpowiednim momencie.

Wydania wewn�trzne mog� przyjmowa� jedn� z dwóch form:

wydania produktów do zleceE produkcyjnych

wydania produktów, na podstawie r�cznie tworzonej listy

Oba typy zostan� omówione bli}ej poni}ej.

Zacznij jednak od ustawienia parametrów wydania wewn�trznego þ. Wejd{ w Parametry > Parametry zaopatrzenia

> zakCadka: Wydanie wewn�trzne.

Sposób pracy z wydaniami wewn�trznymi
Oboj�tnie czy wydanie wewn�trzne do zleceE czy na podstawie r�cznej dyspozycji - sposób pracy i gCówna idea

pozostaj� takie same. Wydanie informuje z jakiego magazynu maj� by� wydane jakie proodukty i na jaki magazyn.

ZakCadka gCówna zawiera informacje o miejscu

wydania (czyli magazynie, z którego produkty maj� by�

przesuni�te). Je[li jest to wydanie pod zlecenie, to

widoczne s� dane zlecenia: numer, data rozpocz�cia i

linia produkcyjna. Mo}esz zostawi� tutaj informacje jaki

pracownik wydaC a jaki pobraC produkty,

W zakCadce Produkty do wydania ujrzysz list� tych

produktów, które zostaCy zaplanowane do wydania.

Przy ka}dym produkcie uzupeCniona jest potrzeba (w

jednostce miary podstawowej i dodatkowej, wraz z

przelicznikem), czyli ilo[�, któr� magazynier musi

przygotowa� do przesuni�cia. Ponadto:

stan na magazynie wydaj�cym

stan na magazynie przyjmuj�cym

miejsce skCadowania jaki produkt ma zaj�� na magazynie przyjmuj�cym (lokalizacja uzupeCni si� tylko

wówczas, gdy produkt ma zdefiniowane staCe miejsce skCadowaniaþ)

ilo[� ju} wydana

korekta ilo[ci - czyli o jak� ilo[� zmniejszono plan wydania na dany magazyn przyjmuj�cy. O szczegóCach

poczytasz tutajþ

Dla ka}dego zapisanego na li[cie do wydania produktu, mo}esz podejrze� zdefiniowane atrybuty þ. W tym celu

zaznacz produkt i kliknij przycisk  Poka}
atrybuty
produktu.

No dobrze - wiesz ju} co trzeba wyda� i gdzie. Ale w jaki sposób zapisa� co ju} zostaCo wydane? Wykonaj

nast�puj�ce kroki:

1. zaznacz
w
tabeli
produktów
do
wydania
te,
które
zamierzasz
teraz
wyda�. Nie musisz wszystkiego wydawa� od

razu. Mo}esz to podzieli� na kilka transz - je[li zlecenie b�dzie trwa� 2 tygodnie nie musisz w dniu

rozpocz�cia zlecenia przewozi� wszystkich surowców na magazyn dziaCowy. Szczególnie, gdy b�d�

potrzebne w ostatnim dniu produkcji. Pracownik mo}e przyj[� po nie pó{niej - wówczas przeprowadzisz

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-zaopatrzenie#wydania-wewn%C4%99trzne
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Dodawanie
wydania
wewn�trznego
do
zlecenia

kolejne wydanie.

2. przenie[
produkty
do
zakCadki
Wydanie u}ywaj�c funkcji  Kopiuj
produkty.

3. zakCadamy domy[lnie, }e chcesz wyda� caC� ilo[� pozostaC� do wydania (czyli potrzeba pomniejszona o to co

ju} zostaCo wydane). Je[li chcesz wyda� inn� ilo[� - wejd{
w
szczegóCy
pozycji
do
wydania
i
ustaw
ilo[�
Ci�

satysfakcjonuj�c�. Mo}esz wyda� mniej. Ale mo}esz wyda� te} wi�cej - pod warunkiem, }e parametr ilo[�

wydana do wysoko[ci potrzeby nie jest zaznaczony

4. potwierd{
przesuni�cie klikaj�c  Wydaj. W efekcie do ka}dej nie wydanej jeszcze pozycji (zobacz na

kolumn� Wydano w zakCadce Wydanie) zostanie utworzony dokument MM (lub para dokumentów WZ - PZ

je[li tak ustawiCe[ w parametrach). Dokumentów b�dzie tyle ile ró}nych magazynów przyjmuj�cych produkty

ma otrzyma�. Skutki magazynowe b�d� widoczne od razu, je[li ustawiCe[ w parametrach status dokumentu =

zaakceptowane. Je[li dokumenty maj� tworzy� si� szkicowe wejd{ do listy dokumentów (magazyn >

dokumenty þ) i je r�cznie zaakceptuj.

Po wydaniu zostan� zaktualizowane ilo[ci w zakCadce Produkty do wydania. A w kolumnie Wydano w zakCadce

Wydanie pojawi si� <tak=.

Rezerwacje wydaE wewn�trznych

Je[li wydania wewn�trzne maj� rezerwowa� stan (o czym decydujesz w parametrach) to ju} na etapie tworzenia

listy produktów do wydania, musi wystarczaj�ca ilo[� magazynowa. Je[li nie jest dost�pny - nie pozwolimy na

zapisanie takiego produktu.

Rezerwacje tworzone s� do ka}dego produktu z listy produktów do wydania na ilo[� pozostaC� do wydania (czyli

potrzeba pomniejszona o ilo[� wydan�). Rezerwowany jest tylko stan - zasoby b�d� dopierane na etapie akceptacji

dokumentu magazynowego. List� utworzonych rezerwacji mo}esz podejrze� w Magazyn > Rezerwacje stanuþ.

Wydania wewn�trzne do zlecenia
produkcyjnego
Dodanie wydania wewn�trznego do zlecenia produkcyjnego mo}liwe jest z dwóch poziomów:

1. z menu: zaopatrzenie > wydania wewn�trzne

2. ze szczegóCów zlecenia produkcyjnegoþ, wybieraj�c na pasku przycisk   Wydania

wewn�trzne

W obu przypadkach aby utworzy� wydanie klikamy

przycisk   Dodaj
nowy.

numer wydania uzupeCni si� z automatu - je[li

masz potrzeb�, mo}esz go zmieni�. Wa}ne by

byC unikalny - czyli }eby nie byCo }adnego

wydania o podanym przez Ciebie numerze,

wybierz z listy zlecenie
produkcyjne - wydania

mo}na tworzy� do zleceE o statusie

Zaakceptowane lub Rozpocz�te. Je[li nie

widzisz swojego zlecenia - upewnij si�, czy ma

odpowiedni status. Nie wiesz jak zmienia�

statusy? Poczytaj o tym tutajþ. Na podstawie

https://dokumentacja.qcadoo.com/dokumenty
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zlecenia uzupeCnimy dat� rozpocz�cia i lini�

produkcyjn�. Dla magazyniera b�dzie to istotna

informacja - dzi�ki temu b�dzie wiedziaC na kiedy i w jakie miejsce produkty dostarczy�,

wska} magazyn, z którego produkty b�d� wydawane (miejsce
wydania),

w polu Opis mo}esz zostawi� dodatkowe informacje dla magazyniera,

w wydaniu mo}esz ustawi� dwa parametry ograniczaj�ce list� produktów do wydania:

pobierz
produkty - na caCe zlecenie, na operacj�, na dziaC. Je[li wybierzesz <na operacj�= poprosimy

Ci� o wskazanie konkretnej operacji technologii danego zlecenia. Je[li chcesz wydawa� <na dziaC= -

podaj nam o jaki dziaC chodzi (wówczas z technologii wydzielimy te produkty, które w zasi�gu maj�

przypisany wskazany dziaC).

produkty
do
wydania - mo}esz ograniczy� list� tylko do surowców, albo wyda� wszystkie produkty

wej[ciowe. Warto[� podpowie si� z ustawieE w parametrach administracji

Dodatkowo mo}esz okre[li� kto wydaC i kto pobraC (wskazuj�c z listy pracowników) produkty pod dane zlecenie.

Po wypeCnieniu wszystkich niezb�dnych pól pozostaje klikn��  Zapisz.

PrzyszCa pora na ustalenie co konkretnie pod to zlecenie trzeba wyda� - ale zostaw to nam. WywoCaj funkcj� 

 Pobierz
produkty i patrz jak uzupeCnia si� lista w zakCadce Produkty do wydania.

I tyle - reszt� ju} znasz (bo zakCadam, }e przeczytaCe[ pocz�tek tej instrukcji). Nie byCo trudne, prawda? Ale nawet

nie trudne rzeczy lubimy poprawi�. Dlatego dodali[my opcj� generowania wydaE. Mówi�, }e nic si� samo nie dzieje

- co oni tam wiedz�! Chyba nie mieli do tej pory do czynienia z qcadoo :-) U nas same tworz� si� wydania

wewn�trzne.

Automatycznie tworzenie wydaE wewn�trznych do zlecenia

Je[li chcesz, aby magazynier po przyj[ciu do pracy miaC przygotowan� list� produktów, które musi przygotowa� do

wydania, zaznacz w parametrach generuj
wydania
wewn�trzne
do
zleceE (opisane u góry strony). Co nale}y do

Ciebie? Musisz wprowadzi� zlecenia, wprowadzi� im dat� rozpocz�cia i zaakceptowa�. Do takich zleceE na tyle dni

wcze[niej ile okre[lisz w parametrach w nocy wygenerujemy wydania wewn�trzne - po jednym do ka}dego

zlecenia. W ka}dym wydaniu miejsce wydania b�dzie uzupeCnione na podstawie magazynu okre[lonego w

parametrach.

Pami�taj, }e miejsce wydania i magazyn zu}ycia surowców w technologii musz� by� inne. Je[li b�d� takie

same - wydanie si� nie utworzy

Wydania wewn�trzne jako r�czna dyspozycja
Pocz�tek dodawania wydania wewn�trznego na podstawie r�cznej dyspozycji jest niemal taka sama jak w

przypadku wydania do zlecenia. W zaopatrzenie > Wydania wewn�trzne klikamy przycisk   Dodaj
nowy. I

podajemy nast�puj�ce dane:

numer - uzupeCnimy go za Ciebie

miejsce
wydania - wska} z jakiego magazynu produkty b�d� przesuwane

opis - je[li chcesz zostaw notatk� dla magazyniera Dodatkowo - mo}esz poda�, który pracownik b�dzie



Dodawanie
wydania
wewn�trznego
na
podstawie

r�cznej
dyspozycji

Dodawanie produktu do wydania wewn�trznego

Dodawanie
produktu
do
wydania
wewn�trznego

wydawaC, a który pobieraC produkty. Ale nie

musisz tego robi�. I zachowaj wydanie u}ywaj�c

przycisku  Zapisz. Mamy tutaj mniej pól do

wypeCnienia - ale póki co dziaCanie spójne.

Dopiero teraz zaczynaj� si� ró}nice. W wydaniu

na podstawie r�cznej dyspozycji nie mamy

{ródCa, z którego mogliby[my produkty pobra�.

Dlatego musisz wskaza� je r�cznie. Wejd{ w

zakCadk� produkty do wydania i kliknij 

 Nowy

UzupeCnij nast�pujace dane:

produkt - do wyboru z listy

kod
dodatkowy - je[li produkt ma dodatkowe

rozró}nienie, to wska} je w tym miejscu

magazyn
przyjmuj�cy - podaj na jaki magazyn produkt ma by� przesuwany

miejsce
skCadowania - je[li na magazynie przyjmuj�cym produkt zajmuje staCe miejsce, to wska} tutaj

lokalizacj�

potrzeba
w
jednostce
podstawowej,
potrzeba
w
jednostce
dodatkowej,
przelicznik - wprowd{ ilo[�

produktu jaka ma by� przesuni�ta. Mo}esz poda� potrzebu� u}ywaj�c jednostki podstawowej lub jednostki

dodatkowej produktu - odpowiednio druga ilo[� si� z automatu przeliczy, w oparciu o podany przelicznik.

Przelicznik podpowie si� z tego zdefinowanego w produkcie (pole uaktywnia si�, gdy produkt ma

wprowadzon� i jednostk� podstawow� i jednostk� dodatkow�), ale mo}esz go tutaj zmieni� (bo np. wyj�tkowo

w dostawie przyszedC karton z 50 szt. w [rodku, a nie 40 szt. jak zwykle).

Korekta - to pole wypeCniane jest z automatu podczas zmieniania miejsca docelowego, na który ma trafi� produkt. O

szczegóCach poczytasz tutajþ

Zapisz wprowadzone dane u}ywaj�c przycisku  Zapisz. I na takiej samej zasadzie wprowad{ pozostaCe produkty

do wydania.

Dla wydaE wewn�trznych na podstawie r�cznej dyspozycji tak}e powstaC generator. Tym razem wydania mog� si� z

automatu tworzy� na podstawie dostaw.

Automatyczne tworzenie wydaE wewn�trznych do dostaw

Idea generatora jest taka - podczas przyjmowania dostawy þ okre[lamy dla ka}dego produktu na jaki magazyn ma

docelowo trafi� (najpierw przyjmujemy na magazyn gCówny, ale od razu z rezerwacj� na inny magazyn).

W szczegóCach produktu w dostawie musi znale{� si� rezerwacja:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/zaopatrzenieWydaniaWewnetrzneReczneDodaj.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/zaopatrzenieWydanieWewneetrzneDodajProdukt.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty-do-wydania-wewnetrznego
https://dokumentacja.qcadoo.com/dostawy


Dostawa,
na
podstawie
której
zostanie
utworzone
wydanie
wewn�trzne

Dzi�ki temu w momencie odbioru dostawy (oczywi[cie je[li w parametrach b�dziesz miaC zaznaczon� opcj� generuj

wydania
wewn�trzne
do
dostaw) z automatu utworzy si� wydanie wewn�trzne do wszystkich rezerwacji dostawy.

Utworzone wydanie wewn�trzne b�dzie miaCo w opisie informacje z jakiej dostawy powstaCo.

Jeden odebrany produkt mo}e by� przeznaczony na wi�cej ni} 1 magazyn. Aby tak si� staCo w rezerwacjach

w dostawie ilo[� odebrana powinna by� porozbijana na tyle magazynów, na ile b�dzie organizowane

przesuni�cie
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Produkty do wydania wewn�trznego
Je[li korzystasz z wydaE wewn�trznychþ, ale nie koniecznie wydajesz wszystko pod caCe zlecenie na raz, to ta lista

b�dzie dla Ciebie stworzona. Widzimy w niej wszystkie produkty do wydania, niezale}nie od tego z jakiego wydania

wewn�trznego pochodz�. Co Ci to daje:

lepszy przegl�d tego co trzeba na magazynie przygotowa� - nie musimy wchodzi� w szczegóCy ka}dego

wydania, by uzyska� informacje jakie produkty b�d� potrzebne

mo}esz wyda� w jednym ruchu produkty pod wiele wydaE - np. wyda� caCe drewno potrzebne pod wszystkie

zlecenia danego dnia, czy wszystkie produkty na dany magazyn

Aby skorzysta� z tego dobrodziejstwa wejd{ w Zaopatrzenie > Produkty do wydania wewn�trznego

Lista
produktów
do
wydania
wewn�trznego

Na starcie widoczne s� wszystkie te produkty, które s� jeszcze nie wydane. Mo}esz jednak zmieni� filtrowanie

(kolumna Wydane), by zobaczy� równie} to co ju} zostaCo przesuni�te.

W produktach do wydania widoczne s� tylko pozycje wydaE o statusie Szkic lub W trakcie

Wydawanie produktów

Aby zarejestrowa� wydanie zaznacz w li[cie produkty i kliknij  Kopiuj
produkty
do
wydania

https://dokumentacja.qcadoo.com/wydania-wewnetrzne
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/zaopatrzenieProduktyDoWydania.png


Wydawanie
produktów

Zaznaczone produkty przenios� si� do okna wydawania z ilo[ci� pozostaC� do wydania. Je[li chcesz zmieE:

produkt - by� mo}e produktu wynikaj�cego z technologii zwyczajnie nie ma. I nie b�dzie. I chcesz

zastosowa� zamiennik - pozwolimy na to

ilo[�
wydawana - nie musisz caCej zaplanowanej ilo[ci wydawa� jednorazowo. Mo}esz przesuwa� w

transzach, wskazuj�c faktycznie wydawan� ilo[� Ponadto mo}esz umie[ci� dodatkowe
informacje - pojawi�

si� one w opisie tworzonych dokumentów magazynowych.

Ustaw kursor w polu Wydawana ilo[� w pierwszym wierszu i kliknij TAB -> od razu mo}esz zmienia� ilo[� w

kolejnym produkcie. Prawda, }e szybko?

Je[li wCa[nie zmieniCe[ zdanie i nie chcesz przesuwa� jednego (lub wielu) z zaznaczonych produktów, wystarczy

u}y� x w danym wierszu i produkt wydawany nie b�dzie.

Gotowe? W takim razie kliknij  Wydaj lub  Wydaj
i
powrót (je[li po wydaniu chcesz od

razu wróci� do listy produktów do wydania). W efekcie zostan�:

utworzone dokumenty magazynowe

zapisane wydania w wydaniach wewn�trznych

przeliczone ilo[ci w li[cie produktów do wydania wewn�trznego

Korygowanie rezerwacji

Wydania wewn�trzne to plany przesuni�cia produktu z magazynu 1. na magazyn 2. Jak wiemy - plany lubi� si�

zmienia�. Je[li ju} po zaCo}eniu wydania wewn�trznego oka}e si�, }e produkt (w caCo[ci lub cz�[ci) powinien trai� na

magazyn 3. skorzystaj z funkcji Koryguj
rezerwacje. O wskazan� ilo[� zostanie zmniejszone wydanie istniej�cej

pozycji i zostanie utworzone nowe wydanie wewn�trzne na ilo[� korygowan� ze wskazaniem do przesuni�cia na
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inny magazyn.

Aby skorygowa� rezerwacje wejd{ w Administracja > Produkty do wydania wewn�trznego, zaznacz interesuj�ce Ci�

pozycj� i kliknij  Koryguj
rezerwacje

Korekta
rezerwacji
w
wydaniu
wewn�trznym

Wska} na jaki magazyn produkty maj� by� przesuwane. I podaj o jak� ilo[� chcesz wydanie skorygowa�. Aby

zapisa� zmiany kliknij  Koryguj.

O
tym,
}e
pozycja
zostaCa
skorygowana
dowiesz
si�
poprzez:

1. ilo[� Korekta w li[cie produktów do wydania wewn�trznego

2. uzupeCniony zapis o korekcie w zakCadce korekty w Wydaniu wewn�trznym

3. informacje w opisie nowo utworzonego wydania wewn�trznego

Aktualizacja miejsc skCadowania

W li[cie produktów do wydania widoczne s� przypisane produktom miejsca skCadowania na magazynach

przyjmuj�cych. Dzi�ki temu wiesz gdzie dany produkt powinien by� odCo}ony po przesuni�ciu. Przypisanie

produktów do lokalizacji mo}e si� zmienia� - na pewno reorganizujesz magazyn, tak by cz�sto u}ywane produkty

byCy w zasi�gu r�ki. Zmiana przypisania produktów do miejsc skCadowania nie b�dzie od razu widoczna w li[cie

zaplanowanych produktów do wydania. Aby tak si� staCo konieczne jest wywoCanie funkcji 

Aktualizuj
miejsca
skCadowania. Program sprawdzi do jakich lokalizacji produkt jest przypisany na danym

magazynie i uzupeCni list� o aktualne powi�zania.

Podgl�d atrybutów produktu

Atrybutyþ produktu uszczegóCowiaj� dane o produkcie. Je[li nie jeste[ pewien co konkretnie trzeba wyda�,

zaznacz produkt i kliknij przycisk  Poka}
atrybuty
produktu. Pami�taj, }e to tylko podgl�d

przypisanych atrybutów do produktu. Je[li chcesz dopisa� nowe cechy - dokonaj modyfikacji z poziomu:

Podstawowe > Produkty þ.
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Wydane produkty
Tabela wydanych produktów (Zaopatrzenie > Wydane produkty) to kolejny (po produktach do wydania

wewn�trznego þ) widok do wydaE wewn�trznychþ. PowstaC po to, aby[ mógC w Catwy sposób ustali� co ju}

zostaCo wydane, kiedy, a tak}e jakie dokumenty zostaCy do wydania utworzone.

Wydane
produkty

Zapis w tabeli pojawi si� nawet wówczas, gdy dokument nie zostaC jeszcze utworzony, ale pracownik rozpocz�C ju}

proces wydawania i przeniósC produkty do zakCadki Wydanie w wydaniu.

https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty-do-wydania-wewnetrznego
https://dokumentacja.qcadoo.com/wydania-wewnetrzne
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SzczegóCowe zapotrzebowanie
Widok szczegóCowego zapotrzebowania znasz ju}, w kontek[cie pojedynczego zlecenia. To tutaj dowiadujesz si� o

tym jakie produkty bior� udziaC w procesie produkcyjnym.

Wchodz�c w Zaopatrzenie
>
SzczegóCowe
zapotrzebowanie przeanalizujesz produkty, które b�dziesz zu}ywa� i

produkowa� we wszystkich otwartych zleceniach, z podziaCem na konkretne operacje technologii. Otwarte to te

zlecenia, które maj� status: zaakceptowane, rozpocz�te lub przerwane.

SzczegóCowe
zapotrzebowanie

Lista stanowi tylko podgl�d danych zapisanych w zleceniu produkcyjnym. Je[li chcesz j� zmodyfikowa� przejd{ do

zlecenia, klikaj�c jego numer w tabeli, i tam kliknij w przycisk  SzczegóCowe
zapotrzebowanie i post�puj

zgodnie z t� dokumentacj� þ.

Jakie informacje z tej listy mog� Ci si� przyda�:

jakie produkty i w jakiej ilo[ci b�d� Ci niebawem potrzebne - b�dziesz w stanie ustali� czy masz zapewniony

stan magazynowy czy zCo}one zamówienia,

jakie produkty zostan� wyprodukowane w najbli}szym czasie - b�dziesz w stanie zweryfikowa� czy terminy

ustalane z klientami s� zagro}one,

co jest aktualnie zu}ywane i produkowane,

czy zostaCy zastosowane zamienniki do produktów wej[ciowych,

jakie zadania operacyjne s� powi�zane z konkretnymi operacjami zlecenia produkcyjnego i jakie produkty

b�d� w nich zu}ywane i wytwarzane.

Je[li Twoje zlecenia produkcyjne raportowane s� zbiorczo, to kolumny U}yte i wyprodukowane b�d�

niewypeCnione. Dla tego typu raportowania ilo[ci danego surowca s� sumowane w ramach danego zlecenia i

raportujesz je zbiorczo, bez wskazywania w jakiej konkretnej operacji jaka ilo[� zostaCa przerobiona.
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Zapotrzebowanie materiaCowe planu sprzeda}y
Zapotrzebowanie materiaCowe planu sprzeda}y niesie informacj� o materiaCach potrzebnych, aby zrealizowa� plan.

Dodawanie zapotrzebowania materiaCowego planu sprzeda}y

Aby utworzy� zapotrzebowanie wejd{ w Zaopatrzenie
>
Zapotrzebowanie
materiaCowe
planu
sprzeda}y:

Lista
zapotrzebowaE
materiaCowych
planu
sprzeda}y

i kliknij  Dodaj
nowy  

Formularz
dodawania
zapotrzebowania
materiaCowego
planu
sprzeda}y

Zapotrzebowanie materiaCowe mo}e by� te} dodane z poziomu szczegóCów planu

sprzeda}y.

Podaj plan
sprzeda}y, którego zestawienie ma dotyczy�. I zapisz u}ywaj�c przycisku:  Zapisz. I wygeneruj: 

Generuj.

file:///var/folders/45/z_fmswkj1c54k8t8k54_v7kc0000gn/T/plany-sprzedazy
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W efekcie wypeCniona zostaje zakCadka materiaCy

MateriaCy
potrzebne
do
zrealizowania
planu

Z planu sprzeda}y wyci�gni�te s� produky wej[ciowe zdefiniowane w technologiach. Dla ka}dego produktu, na

podstawie normy technologii i ilo[ci planowanej, wyliczona jest potrzebna ilo[�. Je[li w planie uj�ta jest rodzina

produktu, a w technologii rodziny znajduj� si� produkty uzale}nione od rozmiaru, zostan� one tak}e uj�te w

zapotrzebowaniu, ale nie b�dzie wskazana konkretna potrzebna ilo[� (z planu nie wynika jaka b�dzie produkowana

ilo[� ka}dego z produktów nale}�cych do rodziny - przyjmujemy tylko zagregowan� ilo[� dla caCej rodziny). Dla tych

produktów uzupeCnione b�d� informacje o:

grupie rozmiarowej

sumie ilo[ci dla rozmiarów

Zapotrzebowanie materiaCowe niesie ponadto informacje o:

aktualnym stanie magazynowym produktu

ilo[ci zaplanowanej do u}ycia tego produktu w otwartych zleceniach produkcyjnych

domy[lnym dostawcy

minimalnej ilo[ci zamówienia u tego dostawcy

Zamawianie brakuj�cych surowców

Z poziomu zapotrzebowania materiaCowego planu sprzeda}y mo}esz utworzy� dostawy þ na brakuj�ce surowce.

Aby to uczyni� zaznacz produkty, które maj� pojawi� si� na jednym zamówieniu
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Tworzenie
dostawy

i kliknij przycisk:  Utwórz
dostaw�

otworzy si� cz�[ciowo wypeCniony formularz dodawania dostawy:

Tworzenie
dostawy
-
zakCadka
GCówna

Je[li produkty nie miaCy przypisanego domy[lnego dostawcy þ, wska} u kogo zCo}ysz zamówienie. UzupeCnij te}

spodziewan� dat� dostawy. Je[li magazyn nie podpowiedziaC si� z parametrówþ - wska} na który dostawa b�dzie

przyjmowana.

W zakCadce Zamówione
produkty widoczne b�d� produkty zaznaczone w planie:
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Tworzenie
dostawy
-
zakCadka
Zamówione
produkty

Dla ka}dego produktu uzupeCni si� ilo[� na podstawie ilo[ci z zapotrzebowania lub na podstawie minimalnej ilo[ci

zamówienia, je[li jest wy}sza od ilo[ci potrzebnej.

Je[li w zapotrzebowaniu zaznaczone zostaCy produkty wg rozmiaru, to w dostawie ilo[� nie b�dzie wypeCniona -

musisz j� poda� samodzielnie (wiersze zostan� oznaczone kolorem czerwonym, dlatego na pewno nie przeoczysz,

}e dostawa wymaga uzupeCnienia).

Je[li chcesz - wszystkie podpowiedziane informacje mog� by� przez Ciebie zmienione.

O tym co dalej dzieje si� z dostaw� przeczytasz w tej dokumentacjiþ.

Po powrocie do zapotrzebowania materiaCowego planu sprzeda}y te wiersze, do których dostawa zostaCa

wygenerowana, b�d� miaCy w kolumnie Dostawa warto[� 8tak9.

Do jednego zapotrzebowania materiaCowego mo}esz tworzy� wiele dostaw - np. tyle u ilu ró}nych dostawców

skCadasz zamówienie. Wszystkie dostawy powi�zane z planem sprzeda}y, dla którego badasz zapotrzebowanie,

mo}esz podejrze� klikaj�c przycisk:  Dostawy
planu.

Podgl�d technologii, w których wykorzystany jest dany materiaC

Zamawiasz materiaCy potrzebne do realizacji planu. Zastanawiasz si�, czy mo}e warto zamówi� danego produktu

wi�cej, bo wkrótce b�dzie wykorzystywany pod nowe kolekcje? Zaznacz materiaC i kliknij przycisk 

Poka}
technologie
wykorzystuj�ce
produkt. W uruchomionym oknie zaprezentowane b�d� wszystkie technologie,

w których dany produkt zdefiniowany jest jako produkt wej[ciowy lub produkt wg rozmiaru.
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Zapotrzebowanie materiaCowe grupy zleceE
Zapotrzebowanie materiaCowe grupy zleceE zbiera informacje o potrzebnych materiaCach pod wszystkie zlecenia

zebrane w dan� grup�.

W qcadoo znajdziesz te} zapotrzebowanie materiaCoweþ do wybranych zleceE oraz zapotrzebowanie

materiaCowe do planu sprzeda}yþ

Zapotrzebowanie materiaCowe mo}e by� utworzone na dwa sposoby:

1. z poziomu menu

2. z poziomu grupy zleceE

Zapotrzebowanie materiaCowe grupy zleceE z poziomu menu

Aby uzyka� zapotrzebowanie materiaCowe grupy zleceE wejd{ w Zaopatrzenie
>
Zapotrzebowanie
materiaCowe

grupy
zleceE

Lista
zapotrzebowaE
materiaCowych
grupy
zleceE

i kliknij przycisk  Dodaj
nowy

https://dokumentacja.qcadoo.com/zapotrzebowanie-materialowe
https://dokumentacja.qcadoo.com/zapotrzebowanie-materialowe-planu-sprzedazy
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Formularz
dodawania
zapotrzebowania
materiaCowego
grupy
zleceE

Podaj grup�
zleceE dla jakiej chcesz ustali� list� materiaCów. Zapisz przyciskiem  Zapisz i wywoCaj generowanie

przyciskiem:  Generuj. W efekcie w zakCadce GCówna zapisane zostan� informacj� o tym, kto i kiedy

wygenerowaC, a samo zapotrzebowanie nie b�dzie dost�pne do edycji. W zakCadce MateriaCy pojawi� si� produkty

potrzebne do produkcji.

MateriaCy
grupy
zleceE

Ponadto aktywuje si� przycisk  PDF - u}yj go, aby otworzy� wygenerowany raport.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/zaopatrzenieZapotrzebowanieMaterialoweGrupyZlecenNowyGlowna.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/zaopatrzenieZapotrzebowanieMaterialoweGrupyZlecenNowyMaterialy.png


Zapotrzebowanie
materiaCowe
grupy
zleceE
w
PDF

Je[li do grupy zleceE byCo zaewidencjonowane wydanie to ilo[� wydana b�dzie widoczna w kolumnie.

Kolumna ta jest domy[lnie ukryta - je[li u}ywasz r�cznych wydaE do grupy, a nie na akceptacji rekordu

rejestracji, to wC�cz widoczno[� tej kolumny.

Zapotrzebowanie materiaCowe z poziomu grupy zleceE

Aby wygenerowa� zapotrzebowanie materiaCowe z poziomu grupy wejd{ w Planowanie
>
Grupy
zleceE
>

szczegóCy
grupy i kliknij przycisk  Zapotrzebowanie
materiaCowe. Dane w zakCadce GCówna s�

ju} wypeCnione. Zostaje tylko wygenerowanie przyciskiem  Generuj. Wyniki, podobnie jak w

zapotrzebowaniu dodawanym z menu, mo}esz obejrze� w zakCadce MateriaCy i w raporcie PDF.

przycisk  Zapotrzebowanie
materiaCowe

Wydanie materiaCów do grupy zleceE
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Wydanie materiaCów do grupy zleceE

Z poziomu zapotrzebowania materiaCowego grupy zleceE mo}liwe jest wydanie materiaCów. Opis funkcjonalno[ci

znajduje si� w tym rozdziale þ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/grupy-zlecen.html#wydawanie-materia%C5%82%C3%B3w-do-grupy-zlece%C5%84


Kalkulacje
Dzi�ki funkcjonalno[ci <Kalkulacje= program qcadoo pozwoli Ci oszacowa� i zdoby� informacje dotycz�ce kosztów

realizacji poszczególnych zleceE oraz ich czasochConno[ci. Wszystkie te istotne dla produkcji informacje mo}esz

zdoby� ju} na etapie planów dzi�ki wykorzystaniu zakCadek:

Dobieranie przezbrojeniaþ

CzasochConno[� zleceniaþ

Koszty zlecenia þ

https://dokumentacja.qcadoo.com/dobieranie-przezbrojenia
https://dokumentacja.qcadoo.com/czasochlonnosc-zlecenia
https://dokumentacja.qcadoo.com/koszty-zlecenia


Dobieranie przezbrojenia
Je}eli w trakcie produkcji musisz przezbroi� swoj� lini� produkcyjn� na inn� technologi� mo}esz to zrobi� wCa[nie

tutaj. W zakCadce <Dobieranie przezbrojenia= przy pomocy  wybierasz z jakiej technologii chcesz przej[� na inn�

technologi�, na danej linii produkcyjnej. Po wypeCnieniu tych informacji wybieramy  Dobierz, a program na

podstawie norm przezbrojeE dobierze nam najlepsze rozwi�zanie.



CzasochConno[� technologii
To narz�dzie pozwala ju} w ci�gu mniej ni} minuty, bez konieczno[ci zakCadania zlecenia produkcyjnego, udzieli�

klientowi odpowiedzi na pytanie: W jakim czasie mo}liwe jest zrealizowanie zlecenia?

Jak obliczy� czas trwania zlecenia dla danej technologii ?

CzasochConno[�
technologii

Aby z niego skorzysta�, wybieramy: KALKULACJE
»
CzasochConno[�
technologii

1. Przy pomocy  wybieramy technologi�, dla której chcieliby[my obliczy� czasochConno[�.

2. W nast�pnym kroku podajemy planowan� przez nas dat� rozpocz�cia Rozpocz�cie, Planowan�
ilo[�

produktów oraz Lini�
produkcyjn� na której realizowane b�dzie dana technologia.

3. Opcjonalnie w kalkulacji mo}esz uwzgl�dni� <Zawarte w czasie pracy=:

Czas
przygotowawczo-
zakoEczeniowy - uwzgl�dniony dla ka}dej stacji roboczej czas przygotowawczo -

zakoEczeniowy

Dodatkowy
czas - uwzgl�dniony dla ka}dej stacji roboczej dodatkowy czas w trakcie pracy

4. Nast�pnie, aby oszacowa� czasochConno[� technologii wybieramy przycisk   Generuj

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/czasochlonosc-technologii.png


CzasochConno[�
technologii
-
wynik
kalkulacji

Po wygenerowaniu kalkulacji uzupeCni� si� pola informuj�ce nas ile wynosi obliczony czas pracy pracowników oraz

maszyn, czyli C�czna ilo[� roboczogodzin pracowników i maszyn, któr� dana operacja konsumuje na wszystkich

stanowiskach roboczych.

Dodatkowo pojawi� si� obliczone przez program czasy rozpocz�cia i zakoEczenia ka}dej operacji oraz czas pracy

pracowników i czas pracy maszyn dla ka}dej z tych operacji.

Wyliczenia te powstaj� na podstawie czasów operacji (Operacje þ) wchodz�cych w skCad tej technologii

(Technologie þ) oraz danych o godzinach i terminach pracy zakCadu produkcyjnego (Zmianyþ).

Narz�dzie jest bardzo przydatne w sytuacji, gdy nie chcemy jeszcze na ten moment zakCada� zlecenia

produkcyjnego (zapeCnia� list� zleceE niepewnymi transakcjami).
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Kalkulacje kosztów
Kalkulacja kosztów pozwoli okre[lisz szacowany koszt wytworzenia wyrobu gotowego. Kalkulacje przeprowadza si�
na podstawie technologii produktu. Technologia musi by� co najmniej sprawdzona. Dzi�ki temu mo}esz wyceni�
produkt nawet wtedy, gdy nie do koEca znasz list� materiaCów, które b�d� wykorzystywane.

WywoCa� kalkulacj� kosztów mo}na na dwa sposoby:

1. techologie > technologie > zaznacz te technologie, dla których chcesz oszacowa� koszty (mo}e by� ich wiele)

i kliknij przycisk  Utwórz
kalkulacj�. W tym wypadku nie b�dziesz musiaC wykona�

opisanego ni}ej kroku z zaci�ganiem technologii do kalkulacji

2. kalkulacje > kalkulacje kosztów

Lista
kalkulacji
kosztów

Kliknij przycisk  Dodaj
nowy

Formularz
dodawania
kalkulacji
kosztów

Podaj ilo[� jak� chcesz wyceni� (pami�taj�c, }e taka ilo[� b�dzie analizowana dla ka}dego kalkulowanego
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produktu) i zapisz.

Kolejny krok to wskazanie technologii, które maj� by� estymowane. Mo}esz wskaza� dowoln� ilo[� technologii
sprawdzonych lub zaakceptowanych.

Zanim wygenerujesz kalkulacj� zajrzyj do zakCadki Dane
dla
kosztów

Lista
kalkulacji
kosztów

Ustal kryteria, wg jakich maj� by� produkty wycenione.

Warto warto[ci ustawi� w parametrach technologii. Dzi�ki temu b�d� si� one podpowiadaCy do kalkulacji i nie
b�dziesz musiaC ich ka}dorazowo ustawia�.

Kryteria podzielone s� na 3 grupy:

1.
koszty
materiaCowe

Wska} wg jakiej ceny ma by� ustalana warto[� zu}ywanego materiaCu (pole: wykorzystywane
koszty
materiaCów).
Ceny te zapisywane s� w produkcie, w zakCadce Koszty. Cena ostatniego przychodu i Cena [rednio wa}ona
automatycznie ustalona jest na podstawie dokumentów magazynowych i stanów (czyli: ceny b�d� > 0, gdy ju}
kiedy[ dany materiaC przyj�Ce[ na magazyn). [rednia cena z ofert i cena z ostatniej oferty ustalana jest na podstawie
zarejestrowanych ofert dostawy. Natomiast koszt nominalny uzupeCniony musi by� r�cznie.

Je[li chcesz korzysta� np. z ceny zakupu, ale wiesz, }e nie wszystkie materiaCy maj� tak� cen� ustalon�, mo}esz dla
nich zapisa� spodziewan� cen� w polu koszt nominalny w produkcie, a w kalkulacji zaznaczy� parametr: U}yj
kosztu
nominalnego
gdy
cena
nie
jest
okre[lona. Wówczas gdy cena zakupu (lub inna wybrana) jest > 0 to z niej
skorzystamy, ale gdy jest 0 to si�gniemy po koszt nominalny.

2.
koszty
robocizny

W obszarze tym wska} co b�dzie podstaw� do wyznaczania kosztów pracy. Zacznij od podania {ródCa
kosztów
operacji. Do wyboru masz:

z
parametrów
ogólnych - [rednia roboczogodzina b�dzie pobierana z pól poni}ej: [rednia roboczogodzina
maszyny i [rednia roboczogodzina pracownika. Ka}da z operacji b�dzie stanowi� taki sam, u[redniony koszt
za godzin�. Warto[ci te podpowiedz� si� z ustawionych parametrów technologii, wi�c wystarczy, }e
wyznaczysz je raz

z operacji technologii - koszt za godzin� pobierany jest z warto[ci zdefiniowanych w operacji technologii w
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zakCadce normy kosztoweþ. Ka}da operacja mo}e stanowi� inny koszt za godzin�

standardowy koszt robocizny - aby wyliczyCy si� koszty robocizny w dwóch powy}szych opcjach operacje
technologii musz� mie� wypeCnione normy czasoweþ. Je[li nie masz takich informacji, mo}esz wykorzysta�
doliczanie do wyceny produktu kosztów robocizny na podstawie standardowych kosztów robociznyþ.
Mo}esz zdefiniowa� kilka ró}nych warto[ci i w zale}no[ci np. od typu wyrobu, czy zCo}ono[ci produkcji
wskaza� w kalkulacji t�, która ma zosta� wykorzystana

Dodatkowo mo}esz ustali�, zaznaczaj�c parametr, czy czas
przygotowawczo-zakoEczeniowy
TPZ i czas
dodatkowy ma by� uwzgl�dniany w wyliczaniu kosztów robocizny.

3.
narzuty

W obszarze tym mo}esz doliczy� (zazwyczaj) procentowe narzuty, które maj� zwi�ksza� wyliczone koszty:

narzut
kosztów
materiaCu - ustalone koszty materiaCu zostan� zwi�kszone o zadany procent

narzut
kosztów
robocizny - ustalone koszty robocizny zostan� zwi�kszone o zadany procent

dodatkowe
obci�}enie - doliczana kwota do kosztów produkcji

narzut
do
kosztów
produkcji - wyliczone jednostkowe koszty produkcji zostan� zwi�kszone o zadany
procent

narzut
do
TKW - wyliczony techniczny koszt wytworzenia b�dzie powi�kszony o podany procent

zysk - wyznaczony TKW zwi�kszony zostanie o zadany zysk i wyliczona b�dzie cena sprzeda}y

Po ustaleniu danych do kosztów zapisz kalkulacj� i wywoCaj generowanie przyciskiem  Generuj

kalkulacj�. Daj nam chwil� - przeprowadzamy wCa[nie bardzo skomplikowane obliczenia. Efekty zobaczysz w
zakCadce Wyniki
kalkulacji:

Wyniki
kalkulacji
kosztów

Je[li brak
ceny
materiaCu = tak, to co najmniej jeden materiaC w wycenie nie ma okre[lonej ceny. Zatem ostateczne
wyniki mog� by� zakCamane.

SzczegóCy wyceny zaprezentowane s� w Excelu. Aby j� uzyska� kliknij przycisk  XLS.

Wyniki
kalkulacji
kosztów
w
Excelu

https://dokumentacja.qcadoo.com/normy-kosztowe
https://dokumentacja.qcadoo.com/normy-czasowe
https://dokumentacja.qcadoo.com/standardowe-koszty-robocizny
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Kalkulacja jest podzielona na kilka arkuszy. Dokumentacja nie b�dzie omawia� ka}dego. Podre[lone zostan� tylko
niektóre kwestie:

A. je[li przeprowadzasz wycen� dla wyrobu z technologi� sprawdzon�, ale zamiast konkretnych produktów masz
typy produktów wej[ciowychþ, to zdefiniuj dla typu [redni� cen�. Dzi�ki temu b�dziemy mogli wyznaczy�
spodziewne koszty materiaCowe

B. je[li wyceniasz technologi� produktu b�d�cego rodzin� i rozpisaCe[ w niej ró}ne produkty wej[ciowe w
zale}no[ci od rozmiaru, to koszt widoczny w zakCadce koszty materiaCów b�dzie wyliczony w oparciu o [redni� cen�
wyznaczon� w oparciu o ceny produktów wg rozmiaru. Ceny ka}dego z produktów zobaczysz w arkuszu MateriaCy
wg rozmiarów

C. je[li estymowana technologia korzysta z technologii na komponenty i przy generowaniu zaznaczyCe[ parametr
Uwzgl�dnij
komponenty (w zakCadce Uwzgl�dnij komponenty) to w arkuszu Koszty komponentów przeanalizujesz
szczegóCy kosztów dla ka}dego z nich. PozostaCe arkusze b�d� tak analizowa� technologi�, jakby jej technologi� na
komponenty stanowiCy element wskazanej technologii.

Kalkulacj� kosztów dla danej technologii mo}esz generowa� wielokrotnie. I w ten sposób dopracowywa�
ksztaCt technologii.

https://dokumentacja.qcadoo.com/typy-produktu-wejsciowego


Standardowe koszty robocizny
Standardowe koszty robocizny s� alternatyw� dla norm kosztowych definiowanych dla operacji technologii. Je[li nie

jeste[ w stanie dokCadnie okre[li� ile trwa operacja i wg jakiej stawki powinna by� rozliczana, ale potrafisz przyj��

przybli}on� staC� kwot� za robocizn�, któr� wykorzystujesz przy tworzeniu wyceny, to standardowe koszty

robocizny s� dla Ciebie.

Mo}esz zdefiniowa� wiele standardowych kosztów robocizny - np. w zale}no[ci od skomplikowania produkcji i

wybiera� je podczas tworzenia kalkulacji kosztów do danej technologii.

Aby doda� standardowy koszt robocizny wejd{ w Planowanie
>
Plany
sprzeda}y

Lista
planów
sprzeda}y

i kliknij  Dodaj
nowy  

Formularz
dodawania
standardowego
kosztu
robocizny

Podaj:

nazw�

koszt
robocizny - musi by� liczb� > 0

Unikalny numer zostanie nadany z automatu po zapisie.
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Dodatkowe koszty bezpo[rednie
Dodatkowe koszty bezpo[rednie maj� wpCyw na dokCadn� analiz� caCo[ciowych kosztów zleceE. Pozwalaj� na

ustalenie aktualnych kwot za dodatkowe koszty zwi�zane ze zleceniem.

W ramach jednego dodatkowego kosztu bezpo[redniego mo}esz definiowa� wiele kwot, w ró}nych okresach

czasowych. Je[li koszt z biegiem czasu si� zmienia, wystarczy, }e podasz now� kwot� oraz dat�, od której ma ona

obowi�zywa�. Aktualne koszty zostan� przekazane do technologii, dzi�ki czemu nowe zlecenia b�d� mie�

przypisane naj[wie}sze kwoty. Warto[ci kosztów zostan� dobrane na podstawie daty rozpocz�cia zlecenia, która

wyznaczy obowi�zuj�cy aktualny koszt w tej konkretnej dacie.

Korygowanie kosztów w danym okresie czasu nie wpCywa na koszty bezpo[rednie przypisane do istniej�cych

zleceE.

Aby doda� dodatkowy koszt bezpo[redni wejd{ w Kalkulacje
>
Dodatkowe
koszty
bezpo[rednie

Lista
dodatkowych
kosztów
bezpo[rednich

i kliknij  Dodaj
nowy  

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/dodatkoweKosztyBezposrednie.png


Formularz
dodawania
dodatkowych
kosztów
bezpo[rednich

Podaj numer oraz nazw� kosztu, nast�pnie zapisz. Po prawej stronie uaktywni si� tabela, w której mo}esz

zdefiniowa� koszty bezpo[rednie na dany okres czasu. Kliknij przycisk  Nowy:

Definiowanie
kosztu

Podaj dokCadny koszt oraz dat�, od której ten koszt ma obowi�zywa�. Je[li istnieje poprzedni koszt to zostanie on

zamkni�ty dat� o dzieE wcze[niejsz�.

Usuwanie kosztów zacznij od koEca - mo}esz usun�� tylko ten koszt, który nie ma daty

zakoEczenia.
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file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/dodatkoweKosztyBezposrednieKoszt.png


Planowanie
Centrum dowodzenia zleceniami produkcyjnymi. To jest prawdopodobnie najcz�[ciej odwiedzane miejsce w

systemie.

Tutaj mo}na:

Ewidencjonowa� zamówienia sprzeda}yþ

Utworzy� nowe zlecenie produkcyjneþ

Policzy� czasochConno[� zleceE

Stworzy� plan produkcji þ i wygenerowa� zadania do wykonania þ

Zaplanowa� þ ich realizacj�

Wygenerowa� karty pracyþ

Ustali� zapotrzebowanie materiaCoweþ

Zamówi� brakuj�ce surowce przy pomocy funkcji pokrycia zapotrzebowaniaþ

Zdecydowa� o przebiegu rejestracji post�pu realizowanych zleceEþ

https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-nadrzedne
https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-produkcyjne
https://dokumentacja.qcadoo.com/plan-na-stacje-robocza-i-pracownika
https://dokumentacja.qcadoo.com/planowanie-operacyjne
https://dokumentacja.qcadoo.com/planowanie-zlecen
https://dokumentacja.qcadoo.com/karty-pracy
https://dokumentacja.qcadoo.com/zapotrzebowanie-materialowe
https://dokumentacja.qcadoo.com/pokrycie-zapotrzebowania
https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja


Zlecenia produkcyjne
Dzi�ki zleceniom produkcyjnym wiadomo co b�dzie realizowane na produkcji - jakie wyroby, w jakim czasie, na

jakich liniach, a nawet na rzecz jakiego zamówienia czy kontrahenta. Zlecenia stanowi� wyznacznik planu - w

zale}no[ci od tego jak� przyjmujesz zasad� planowania - b�dziesz mógC raportowa� wykonanie caCego zlecenia,

albo poszczególnych operacji wchodz�cych w jego skCad. Poni}szy opis, mam nadziej�, wyja[ni Ci wszelkie

w�tpliwo[ci odno[nie wykorzystania zleceE i przybli}y Ci zasad� dziaCania.

Zlecenia produkcyjne widoczne s� w dwóch miejscach:

1. Planowanie
>
Zlecenia
produkcyjne

2. Planowanie
>
Planowanie
zleceE

ró}nica jest drobna, ale mo}e mie� dla Ciebie spore znaczenie. Lista <Zlecenia produkcyjne= zawiera wszystkie

zlecenia jakie kiedykolwiek do systemu wprowadziCe[, równie} te zakoEczone i odrzucone. Lista <Planowanie

zleceE= zawiera informacje tylko o tych otwartych zleceniach. Przy bie}�cej pracy zatem wydaje si�, }e planowanie

zleceE jest wygodniejszym widokiem - nie za[miecasz listy zleceniami ju} ukoEczonymi lub takimi, które nie b�d�

przekazywane na dziaCy.

Zanim zaczniesz prac� ze zleceniami przejrzyj parametry þ i skonfiguruj dziaCanie wg swoich potrzeb.

Dodanie zlecenia produkcyjnego

Zlecenie produkcyjne mo}e by� dodane na kilka ró}nych sposobów - wypróbuj ka}dy z nich. Zobaczysz, }e efekt

jest taki sam - istniej�ce zlecenie, które mo}esz przekaza� na produkcj�. Zlecenie produkcyjne mo}esz doda�:

r�cznie,

z poziomu zamówienia sprzeda}y (pojedynczo i zbiorowo),

z poziomu produktu,

przez wygenerowanie zleceE na komponenty,

przy okazji dodania grupy zleceE,

poprzez import z pliku .xlsx.

Poni}ej znajdziesz szczegóCowy opis ka}dej z tych metod.

Dodanie r�czne zlecenia produkcyjnego

Aby r�cznie doda� zlecenie produkcyjne kliknij  Dodaj
nowy

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-zlecen


Formularz
dodawania
zlecenia
produkcyjnego

Rozpocznij od wskazania produktu i planowanej
ilo[�. Je[li produktþ ma zdefiniowan�, oprócz jednostki

podstawowej, jednostk� dodatkow� i przelicznik mi�dzy nimi, odpowiednio wyliczy si� ilo[� w jednostce

dodatkowej w zleceniu.

Na podstawie produktu uzupeCnimy jego zaakceptowan� domy[ln� technologi�. Mo}esz j� zmieni� na inn�

zaakceptowan� - technologia wzorcowa pozostanie niezmieniona, a nowo wskazana b�dzie technologi�, na

podstawie której b�dzie realizowana produkcja.

W zleceniu mo}na skorzysta� z technologii o statusie zaakceptowana. Je[li w oknie technologii jest pusto: 1)

upewnij si�, }e zdefiniowaCe[ technologi� þ dla produktu (musisz to zrobi�, bo musimy wiedzie� jak proces

produkcyjny wygl�da), 2) upewnij si�, }e zaakceptowaCe[ wprowadzon� technologi�

Na podstawie technologii uzupeCni si�:

nazwa zlecenia,

linia
produkcyjna - na podstawie linii podanej w zasi�gu technologiiþ (gdy zasi�g = 1 dziaC). Je[li linia

produkcyjna w technologii nie jest podana, zostanie uzupeCniona na podstawie domy[lnej linii z parametrówþ

,

dziaC - na podstawie dziaCu podanego w zasi�gu technologiiþ (gdy zasi�g = 1 dziaC). Je[li dziaCu nie ma w

technologii, to uzupeCnimy dziaC przypisany do linii uzupeCnionej z warto[ci domy[lnych okre[lonych w

parametrach,

opis - je[li parametr þ UzupeCniaj
opis
zlecenia
na
podstawie
opisu
technologii jest zaznaczony.

Traktuj te dane jako warto[ci domy[lne - mo}esz je zmieni� na etapie rozpisywania zlecenia.

Niezb�dne minimum, które musisz wprowadzi�, aby mo}na byCo zapisa� zlecenie to: numer, nazwa, produkt,

technologia, ilo[�
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W zleceniu mo}esz uzupeCni� ponadto:

kontrahenta - z uprzednio zdefiniowanej listy firm þ i jego adres dostawy,

dat�
rozpocz�cia,

dat�
zakoEczenia,

termin
ostateczny - poinformujemy Ci� o ewentualnym przekroczeniu tego terminu,

kategori�
zlecenia - do wyboru ze sCownika kategoriiþ. Wykorzystaj to pole do oznaczania / grupowania

zleceE wg wCasnych preferencji. Np. }e zlecenie jest pilne.

Po wypeCnieniu danych w zakCadce GCówna zapisz zlecenie u}ywaj�c przycisku  Zapisz.

Zlecenie otrzymuje status Oczekuj�ce (wi�cej o statusach zlecenia przeczytasz tutajþ). Na tym etapie mo}esz je

dowolnie zmienia�. Mo}esz je te} usun�� je[li uznasz, }e nie jest Ci potrzebne.

Utworzone zlecenie produkcyjne mo}esz powi�za� z zamówieniem sprzeda}y - zachowuj�c tym samym informacj�

o tym na rzecz jakiego zgCoszenia klienckiego pracujecie. Aby tak si� staCo wska} w zleceniu produkcyjnym w

zakCadce Zam.
sprzeda}y utworzone wcze[niej zamówienie. Mo}esz równie} skorzysta� z opcji tworzenia zleceE z

poziomu zamówienia sprzeda}y.

Dodanie zlecenia z poziomu zamówienia sprzeda}y

Masz ju} zaewidencjonowane zamówienie sprzeda}yþ. Wiesz zatem co potrzebuje klient. Mo}esz wykorzystuj�c

zamówienie utworzy� zlecenie produkcyjne. I tu masz znowu kilka mo}liwo[ci:

1. tworzenie zleceE do ka}dej zamówionej pozycji z osobna,

2. tworzenie zleceE do wielu zaznaczonych pozycji zamówionych (z poziomu pojedynczego zamówienia i z

poziomu listy pozycji zamówieE sprzeda}y). Z dodatkow� opcj� tworzenia zbiorczych zleceE,

3. tworzenie zleceE poprzez utworzenie grupy zleceEþ do zamówienia.

Ze szczegóCami zapoznasz si� w tym þ i tym þ rozdziale dokumentacji o zamówieniach sprzeda}y.

Dodanie zlecenia z poziomu produktu

Dodanie zlecenia z poziomu produktu b�dzie przydatne w sytuacji, gdy produkujesz na magazyn i zlecasz wiele

produktów na raz w takiej samej ilo[ci. Zamiast tworzy� ka}de zlecenie r�cznie, mo}esz zaznaczy� produkty, które

b�dziesz produkowa� i utworzy� je zbiorczo poprzez wywoCanie funkcji.

Wejd{ w produkty
>
produkty i zaznacz te, które chcesz zleci�:

https://dokumentacja.qcadoo.com/firmy
https://dokumentacja.qcadoo.com/slowniki
https://dokumentacja.qcadoo.com/stany-i-statusy-zlecen
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Okno
dodawania
zleceE
z
poziomu
listy
produktów

Lista
produktów

Nast�pnie kliknij przycisk  Utwórz

wiele
zleceE
produkcyjnych. W uruchomionym oknie

podaj ilo[� - wszystkie dodane zlecenia produkcyjne

b�d� miaCy tak� sam� planowan� ilo[�. Mo}esz te}

poda� dat� rozpocz�cia i dat� zakoEczenia, ale nie jest

to konieczne.

Aby wygenerowa� zlecenia kliknij przycisk 

 Utwórz
zlecenia.

Je[li wszystko si� powiedzie utworzonych zostanie tyle zleceE ile zaznaczonych produktów. Aby w peCni korzysta� z

tej funkcjonalno[ci zadbaj o to, by byCy stworzone technologie þ zaakceptowane i domy[lne. To na podstawie

technologii uzupeCniamy wi�kszo[� danych w zleceniu.

Je[li masz wyodr�bnione technologie na komponent i chcesz aby[my z automatu wygenerowali zlecenia na

komponenty to data rozpocz�cia musi by� podana w oknie generowania. I musi by� pó{niejsza od momentu

aktualnego.

Zlecenia na komponenty

No wCa[nie - wspomniane zostaCy zlecenia na komponenty. Czym s�? Zlecenia na komponenty to powi�zane

zlecenia, wygenerowane automatycznie, na póCprodukty niezb�dne do realizacji zlecenia gCównego. Podstaw� do

generowania zleceE w ten sposób jest odpowiednio utworzona technologia - ze szczegóCami zaznajomisz si� tutajþ

.

Jakie s� plusy stosowania tego podej[cia do produkcji?

1. mo}esz zleca� produkcj� póCproduktów tylko wtedy, gdy faktycznie nie masz ich na stanie. Gdy s� dost�pne

(bo np. zostaCy z poprzedniego zlecenia), to program nie wygeneruje zlecenia i b�dziesz mógC pobra� produkt

ze stanu

2. mo}esz podzieli� produkcj� na etapy i cz�[� pracy wykonywa� du}o wcze[niej - na ka}dy z etapów b�dzie

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/planowanieZleceniaTworzenieZProduktuLista.png
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Pokrycie
zapotrzebowania

osobne zlecenie

3. mo}esz szczegóCowo rozpisa� operacje do

wykonania, ale raportowa� produkcj� zbiorczo

fragmentami np. wg dziaCu, tak dziel�c

technologi�, by ka}dy dziaC miaC osobn�

technologi� na komponent

4. mo}esz przekaza� zarz�dzanie poszczególnymi

etapami produkcji ró}nym pracownikom - np.

ka}dy kierownik swojego dziaCu planuje swoje

zlecenia, czyli panuje nad organizacj� etapu

realizowanego na swoim dziale

W jaki sposób wygenerowa� zlecenia na komponenty? Mo}esz je wygenerowa� r�cznie lub zleci� wygenerowanie

nam. Zacznijmy od generowania r�cznego. Wykorzystasz tutaj pokrycie zapotrzebowaniaþ. W zleceniu

produkcyjnym kliknij przycisk  Pokrycie
zapotrzebowania, ustaw daty, wygeneruj pokrycie i kliknij

przycisk  Generuj
zlecenia. Je[li na li[cie produktów potrzebnych do realizacji s� komponenty i ich stan

magazynowy na moment rozpocz�cia zlecenia gCównego nie jest wystarczaj�cy zostan� zaCo}one odpowiednie

zlecenia.

Generowanie zleceE na komponenty odbywa si� krok po kroku w dóC drzewa technologii. Je[li na jakim[

etapie uznamy, }e nie potrzebujemy zlecenia na wyprodukowanie komponentu, nie b�dziemy analizowa�

etapów wcze[niejszych.

Z poziomu pokrycia zapotrzebowania zlecenia na komponenty zostan� utworzone tylko wtedy, gdy ich stan

magazynowy nie b�dzie wystarczaj�cy. Je[li natomiast zale}y Ci na tym, by zlecenia te byCy generowane

ka}dorazowo, niezale}nie od stanu, u}yj do generowania opcji  Zlecenia
na
komponenty. Po wej[ciu

do okna kliknij przycisk  Generuj
zlecenia
na
komponenty.

Wygenerowane zlecenia na komponenty b�d� ze sob� powi�zane. Numery zleceE maj� taki sam pocz�tek, jak

zlecenie gCówne, a za pomoc� przyrostka dodajemy informacj� z jakiego poziomu drzewa technologii powstaCo.

Lista
wygenerowanych
zleceE
na
komponenty
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Dodanie zlecenie przez dodanie grupy zleceE do zamówienia sprzeda}y

O grupach zleceE szeroko prawi ta dokumentacja þ - wspomn� tu tylko, }e grupy zleceE przydaj� si�, gdy

produkujesz wiele bardzo podobnych produktów, np. ró}ni�cych si� rozmiarem, na raz. Pracownik dostaje

informacje o tym co wyprodukowa� C�cznie, na jednej kartce i nie musi szuka� podobnych produktów po wielu

przypisanych mu zleceniach.

Tworzenie zleceE poprzez import z akrusza Excel

Z importem danych z pliku .xlsx spotkaCe[ si� w qcadoo ju} w kilku miejscach (np. przy tworzeniu produktówþ,

pracownikówþ, czy stacji roboczychþ). I tutaj zasada dziaCania jest taka sama - po szczegóCy odsyCam do tej

dokumentacjiþ.

Aby zaimportowa� zlecenia wejd{ w Planowanie
>
Planowanie
zleceE i kliknij przycisk  Importuj

zlecenia
z
.xlsx. Zacznij od pobrania szablonu i wypeCnienia go damymi. Koniecznie wypeCnij dwie pierwsze

kolumny:

produkt (kolumna A) - podaj numer produktu þ zdefiniowanego w qcadoo,

ilo[� (kolumna B) - podaj ilo[� wyra}on� w jednostce podstawowej produktu. W komórce musi znale{� si�

warto[� liczbowa.

Ponadto mo}esz uzupeCni� nast�puj�ce kolumny:

numer (kolumna C) - je[li nie podasz numeru, nadamy go za Ciebie (b�dzie to kolejny numer zlecenia). Je[li

chcesz poda� swoje numery, pami�taj, by byCy one unikalne,

nazwa (kolumna D) - je[li nie podasz nazwy, nadamy j� za Ciebie na podstawie informacji o produkcie,

technologii i dacie utworzenia,

opis (kolumna E) - je[li parametry qcadoo na to wskazuj�, opis mo}e zosta� z automatu uzupeCniony na

podstawie opisu technologii,

kontrahent (kolumna F) - podaj numer firmy þ zdefiniowanej w qcadoo,

data
rozpocz�cia (kolumna G) - podaj dat� i godzin� rozpocz�cia zlecenia (np. 2020-05-11 06:00:00),

data
zakoEczenia (kolumna H) - podaj dat� i godzin� planowanego zakoEczenia zlecenia (np. 2020-05-11

14:00:00). Data zakoEczenia musi by� pó{niejsza od daty rozpocz�cia,

termin
ostateczny (kolumna I) - podaj dat� i godzin� maksymalnego zakoEczenia zlecenia (np. terminu, na

który umówiCe[ si� z klientem),

technologia (kolumna J) - podaj numer technologiiþ zdefiniowanej w qcadoo. Pami�taj, }e musi by� to

zaakceptowana technologia podanego produktu. Je[li nie podasz technologii, to uzupeCnimy jego domy[ln�

technologi�.

kategoria (kolumna K) - podaj warto[� ze sCownika kategorii zleceE

dziaC (kolumna L) - podaj numer dziaCuþ zdefiniowanego w qcadoo. Je[li dziaC nie b�dzie podany uzupeCnimy

go na podstawie dziaCu uzupeCnionego w technologii,

linia (kolumna M) - podaj numer linii þ produkcyjnej zdefiniowanej w qcadoo. Je[li nie podasz linii to

uzupeCnimy j� na podstawie linii podanej w technologii. A je[li tam b�dzie pusto - pobierzemy lini� w

parametrów.

Tak przygotowany plik zaci�gnij do qcadoo. Wszystkie utworzone zlecenia otrzymaj� status Oczekuj�ce.
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Formularz
czasochConno[ci

Ustalanie dat realizacji zlecenia

Ka}de zlecenie produkcyjne musi mie� okre[lone daty realizacji - musimy wiedzie� kiedy planujesz rozpocz�� i

skoEczy� prace. Mo}esz daty okre[li� r�cznie bazuj�c na swoim do[wiadczeniu. Mo}esz te} skorzysta� z pomocy

funkcji qcadoo, które pomog� Ci w tym zakresie.

Pierwsza pomoc dotyczy� b�dzie ustawienia daty rozpocz�cia - zaznacz parametr þ Podpowiadaj
dat�
rozpocz�cia
zlecenia
przy
tworzeniu
zlecenia i wska} na podstawie czego data ma by� ustalana, a w momencie

zapisu, gdy pole z dat� b�dzie puste, uzupeCnimy albo dat� aktualn�, albo dat� rozpocz�cia pracy w nast�pnym

dniu roboczym, albo dat� zakoEczenia ostatniego zlecenia na tej linii.

Data rozpocz�cia mo}e te} przenie[� si� z zamówienia sprzeda}y - je[li b�dziesz korzysta� z opcji generowania

zleceE do zamówienia.

Czas na ustalenie daty zakoEczenia.

Pierwszym sposobem jest skorzystanie z kalkulacji
czasochConno[ci. Funkcja na podstawie

zdefiniowanych norm czasowych w operacji

technologii wyznaczy czas trwania zlecenia, od

podanej przez Ciebie daty rozpocz�cia (wyznaczaj�c

tym samym dat� zakoEczenia).

Aby uruchomi� funkcj� kliknij w zleceniu przycisk 

CzasochConno[�

i wywoCaj generowanie przyciskiem  Generuj

czasochConno[�. Czas ka}dej operacji i data

zakoEczenia zostan� wyliczona. Wybierz  Kopiuj

obliczon�
dat�
do
planowanej
daty
zakoEczenia, a wynik obliczenia pojawi si� w <Planowanej dacie

zakoEczenia=.

Kalkulacja czasochConno[ci mo}e te} wyliczy� daty we wszystkich powi�zanych zleceniach na komponenty. W tym

celu:

1. wygeneruj najpierw zlecenia na komponenty

2. wygeneruj kalkulacj� z zaznaczonym parametrem Uwzgl�dnij
zlecenia
na
komponenty w zakCadce Zlecenia

na komponenty. Daty zostan� zaktualizowane po klikni�ciu przycisku  Zapisz
daty
w

zleceniach
na
komponenty.

Mo}liwe jest zapisanie zlecenia produkcyjnego bez podania dat rozpocz�cia i zakoEczenia zlecenia, jednak

bez wprowadzenia tych danych jego zaakceptowanie, czy rozpocz�cie jest niemo}liwe (kliknij po wi�cej o:

Stanach i statusach zleceEþ).

Alternatyw� do wyliczenia czasu przez czasochConno[� jest rozplanowanie produkcji
na
zmian�þ, a przez to

wyliczenie daty zakoEczenia zlecenia. Natomiast je[li zdecydowaCe[ si� na raportowanie z dokCadno[ci� do operacji,

mo}esz skorzysta� z planowania
na
stacj�
robocz�
i
pracownikaþ.

Ponadto pomocnym przy wyznaczaniu dat realizacji b�dzie wykres
Ganttaþ.

Dodatkowe mo}liwo[ci konfiguracji zlecenia
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Zapewne zwróciCe[ uwag�, }e w zleceniu produkcyjnym jest bardzo du}o zakCadek i funkcji na pasku narz�dziowym.

Z tego rozdziaCu dowiesz si� do czego mog� Ci by� potrzebne.

1. zakCadka
Daty - daty w zleceniu produkcyjnym mog� zmienia� si� na ka}dym etapie }ycia zlecenia - zarówno

podczas ustalania warunków produkcji, jak ju} po akceptacji, czy nawet ju} po rozpocz�ciu prac. W zakCadce

GCówna widzisz aktualne daty. W zakCadce Daty zobaczysz jak wygl�daCy modyfikacje. Oprócz analizy zmian

dat mo}esz zostawia� tu przyczyny zmian (a nawet wymusi� ich zostawianie odpowiednio ustawiaj�c

parametry þ). W tym temacie zerknij te} w raport odchyleE planuþ.

2. zakCadka
Ilo[�
produktu - w zakCadce GCówna widzisz aktualn� ilo[� planowan�. Je[li ju} po akceptacji

zlecenia ilo[� byCa zmieniana zobaczysz j� jako ilo[� skorygowan�. Przy zmianie, podobnie jak w przypadku

dat, mo}na zostawi� przyczyn� korekty. Ponadto w zakCadce wida�:

zatwierdzon� produkcj� (ilo[� wyprodukowan� z zaakceptowanych rekordów rejestracji)

zaraportowan� produkcj� (ilo[� wyprodukowan� z zaakceptowanych i szkicowych rekordów rejestracji)

jaki jest procent wykonania

ile zarejestrowano wyprodukowanych braków

ile pozostaCo jeszcze do wyprodukowania

3. zakCadka
Zamówienie
sprzeda}y - zobaczysz tutaj z jakim zamówieniem sprzeda}y dane zlecenie jest

powi�zane. Mo}esz tu równie} odC�czy� zlecenie od zamówienia, czy spi�� je z zamówieniem.

4. zakCadka
Powi�zane
zlecenia - w tabeli zobaczysz wszytkie powi�zane zlecenia na komponenty

5. przycisk
Parametry
zlecenia - a w nim nast�puj�ce zakCadki:

zakCadka
Rejestracja - wi�kszo[� z ustawianych tu parametrów jest powieleniem parametrów z

administracji þ. Najwa}niejszy jest sposób rejestracji produkcji - oprócz tego, czy przy rejestracji b�dzie

trzeba odnosi� si� do ka}dej operacji czy do caCego zlecenia, decyduje równie} o podej[ciu do

planowania. Je[li chcesz planowa� caCe zlecenia (na jedn� lini�/maszyn�) i pozwoli� na ich wybór w

terminalu - ustaw zbiorczy sposób rejestracji. Je[li wa}ne jest aby rozbi� zlecenie na operacje, ka}d� z

operacji przypisa� do wCa[ciwej maszyny i pozwoli� na wybór w terminalu zadania operacyjnego -

ustaw rejestracj� do ka}dej operacji.

zakCadka
Magazyn
-
surowce - je[li chcesz uruchamia� produkcj� dopiero wtedy, gdy wszystkie

surowce b�d� dost�pne, to odznacz parametr. Nie pozwolimy wówczas zaakceptowa� zlecenia, gdy

stany nie b�d� wystarczaj�ce.

przycisk
Przezbrojenia - je[li na podstawie zdefiniowanych norm þ wynika, }e przed rozpocz�ciem

zlecenia konieczne jest przezbrojenie linii, to taka informacja b�dzie dost�pna pod tym przyciskiem.

przycisk
Technologia - przenosi do szczegóCów technologii u}ytej w tym zleceniu

6. przycisk
Utwórz
zadania
operacyjne - je[li zale}y Ci na tym aby pracownicy wybierali w terminalu zadania

do wykonania, ale nie chcesz wykonywa� planowania na stacj� robocz� i pracownika, mo}esz pój[� na skróty

- kliknij przycisk, a do ka}dej operacji z technologii zostanie zaCo}one zadanie operacyjne. Je[li do operacji

przypisana jest tylko jedna stacja þ - to zostanie ona w zadaniu uzupeCniona. Je[li stacja ma domy[lnego

pracownika - on równie} b�dzie do zadania przekazany. Pami�taj, }e funkcja mo}liwa do wywoCania dla zleceE

zaakceptowanych z rejestracj� do ka}dej operacji. Je[li chcesz, aby zadania tworzyCy si� z automatu, zaznacz

parametr þ Automatycznie
generuj
zadania
do
zlecenia
produkcyjnego.

7. przycisk
Poka}
zadania
operacyjne - pozwala na przeanalizowanie zadaE operacyjnych powi�zanych z

danym zleceniem produkcyjnym. Zadania operacyjne opisane s� tutajþ

8. przycisk
Poka}
przestoje - przycisk uruchamia list� przestojówþ zaewidencjonowanych do tego zlecenia.

9. przycisk
Ilo[ci
wyprodukowane/u}yte - w momencie akceptacji zlecenia produkcyjnego tworzy si� jego

szczegóCowe zapotrzebowanie - czyli szczegóCowo rozpisywana jest lista potrzebnych produktów do zlecenia

oraz produktów, które b�d� efektem Twojej pracy. Podstaw� do wygenerowania szczegóCowego
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zapotrzebowania jest technologia. Od momentu akceptacji zlecenia technologia jest nie do zmiany - teraz

wszelkie modyfikacje produktowe (np. wprowadzenie zamiennika) mo}esz przeprowadza� z tego poziomu.

Funkcjonalno[� przyda si� równie} do analizy zaraportowanego zu}ycia czy wyprodukowania ka}dego z

produktów w procesie. Ze szczegóCami dziaCania zapoznasz si� w tej dokumentacjiþ.

10. przycisk
CzasochConno[� - funkcjonalno[� opisana na etapie wyznaczania czasów realizacji zlecenia

11. przycisk
Ceny
i
koszty - skorzystasz z niego po to, by ustali� koszty materiaCoweþ zlecenia. Przeanalizujesz

tutaj: ostatni� cen� zakupu, cen� [rednio wa}on� czy przyj�ty koszt nominalny. Ponadto:

dowiesz si� jakie konkretne dokumenty RW zostaCy wystawione do zlecenia, o jakich partiach i jakich

cenach

wyliczymy dla Ciebie TKW

dodasz lub uaktualnisz w zleceniu dodatkowe koszty bezpo[rednieþ, zwi�kszaj�ce koszty caCkowite

zlecenia

Po stworzeniu zlecenia, wszystkie aktualne koszty bezpo[rednie powi�zane z technologi� zostan� przekazane

do zlecenia. Warto[ci kosztów zostan� dobrane na podstawie daty rozpocz�cia zlecenia, która wyznaczy

obowi�zuj�cy aktualny koszt w tej konkretnej dacie. Z poziomu zlecenia masz równie} mo}liwo[� dodawnia,

edycji oraz usuwania kosztów bezpo[rednich.

Koszty
bezpo[rednie

12. przycisk
Produkcja
na
zmian� - daje mo}liwo[� rozplanowania produkcji ilo[ci zleconej na kolejne zmiany.

Do wykorzystania w firmach produkuj�cych seryjnie, z daj�c� si� wyliczy� na podstawie norm, wydajno[ci�

danej linii. DokCadniejsze wyja[nienia i instrukcj� znajdziesz tutajþ.

13. przycisk
[ledzenie
partii - jedno sCowo - traceability. Chcesz wi�cej? OdsyCam do dokumentacjiþ.

14. przycisk
Dost�pno[�
surowców - pozwala na analiz� stanów magazynowych surowców potrzebnych do

produkcji. Sprawdzisz stan na magazynach, z których zaplanowano rozchód, ale te} na pozostaCych

magazynach zakCadu - na wypadek, gdyby trzeba byCo produktu poszukiwa�. Mo}esz z tego miejsca przej[�

te} do listy zasobów na magazynie. Dzi�ki temu ustalisz szczegóCy jak: dost�pne partie, lokalizacja (miejsca

skCadowania), data wa}no[ci zasobów itp.

15. przycisk
Wydania
wewn�trzne - temat wydaE wewn�trznych omówiony jest tutajþ. Z tego poziomu mo}esz

zobaczy� wydania utworzone dla danego zlecenia

16. przycisk
Pokrycie
zapotrzebowania - umo}liwa:

ustalenie jakie surowce i komponenty b�d� potrzebne do produkcji

sprawdzenie, czy w momencie planowanego rozpocz�cia zlecenia produkty b�d� dost�pne na

magazynie (funkcjonalno[� analizuje nie tylko dane zlecenie, ale te} inne otwarte zlecenia korzystaj�ce z
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danych produktów)

uzyskanie informacji o planowanych dostawach na potrzebne produkty

zCo}enie zamówienia dostawy na brakuj�ce surowce

wygenerowanie zleceE, do komponentów z niewystarczaj�cym stanem magazynowym

ustalenie stanu magazynowego zamienników Po wi�cej odsyCam do tej dokumentacjiþ.

17. przycisk
Zlecenia
na
komponenty - je[li zaplanowane w technologii komponenty chcesz produkowa�

zawsze (niezale}nie od tego, czy s� na magazynie, czy nie), to do generowania zleceE na komponenty wybierz

t� funkcjonalno[�.

Ponadto z listy zleceE mo}esz wygenerowa�: zapotrzebowanie materiaCoweþ i karty pracyþ.

Uruchamianie zlecenia i przekazywanie szczegóCów na produkcj�

O tym na jakim etapie prac ze zleceniem jeste[ [wiadcz� jego statusyþ. Je[li uznasz, }e masz wszystko

skofigurowane jak nale}y - zaakceptuj zlecenie. Je[li prace na produkcji zaczynaj� si� lub maj� si� wkrótce zacz�� -

rozpocznij je. I to wCa[nie ustawianie statusu na rozpocz�cie [wiadczy o uruchomieniu zlecenia. Od teraz b�dzie ono

widoczne w terminalu i b�dzie mo}na do niego raportowa� produkcj�.

W jaki sposób przekaza� informacj� pracownikom o tym co maj� wykona�:

1. terminal rejestracji produkcjiþ to najlepsze {ródCo informacji. Przede wszystkim dlatego, }e zawiera dane

zawsze aktualne. Ale te} dlatego, }e jego obsCuga nie wymaga tony papieru. W terminalu zobaczysz zarówno

zlecenia produkcyjne (raportowane zbiorczo) jak i zadania operacyjne (czyli interpretacje operacji zlecenia

raportowanego z dokCadno[ci� do operacji).

2. karty pracyþ - dost�pne s� dwa szablony wydruku. Dodatkowo mo}liwa jest ich konfiguracja w parametrach

þ.

3. wyeksportowana lista zleceE - poukrywaj zb�dne kolumny i przerzu� dane go Excela lub PDFaþ, i w takiej

formie przeka} dane pracownikom

4. Gantt - daj pracownikom dost�p do qcadoo i poka} jak dziaCa planowanie na liniach (je[li planujesz caCe

zlecenia) lub Gantt zadaE operacyjnych þ (je[li planujesz ka}d� operacj� do wykonania)

5. dashboardþ - wska} w parametrach þ czy chcesz widzie� zadania czy zlecenia i zdecyduj którzy

u}ytkownicy maj� mie� dost�p peCen (C�cznie z edycj� zlecenia), a którzy w formie ograniczonej (tylko z

przesuwaniem mi�dzy obszarami, przej[ciem do terminala i wydrukiem etykiet).

Efekty raportowania wykonanej produkcji

Efekty produkcji powinny by� raportowane w qcadoo - albo korzystaj�c z terminala þ, albo z rekordów rejestracjiþ

. Akceptacja meldunku uzupeCnia informacje w zleceniu o ilo[ci wyprodukowanej i brakach, oraz przelicza:

ilo[� pozostaC� do wyprodukowania

procent wykonania (i oznacza komórk� kolorem, tak by[ na pierwszy rzut oka mógC oceni�, czy zlecenie

zostaCo wykonane w peCni)

Dzi�ki temu na bie}�co mo}esz monitorowa� post�p produkcji.
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Statusy zleceE
Qcadoo stara si� odwzorowa� rzeczywisto[� dziej�c� si� na hali produkcyjnej. Jednym z dowodów na to s� statusy

zleceE produkcyjnych. Poszczególne stany zleceE produkcyjnych mo}na dopasowa� do realnych sytuacji z }ycia

codziennego:

Mamy do dyspozycji nast�puj�ce statusy:

Oczekuj�ce - zlecenie produkcyjne jest ju} zaCo}one, jednak znajduje si� jeszcze w fazie negocjacji.

Zmieniane s� jego parametry w zale}no[ci od ustaleE z klientem. W tym momencie wybieramy technologi�, na

podstawie której b�dzie wykonywana produkcja. W razie potrzeby konfigurujemy ustawienia dotycz�ce

sposobu Rejestracji produkcji þ,

Pami�taj, aby ustawi� wszystkie parametry zlecenia, gdy znajduje si� ono w statusie <Oczekuj�ce=. Po

akceptacji zlecenia nie b�dziesz mógC ju} zmieni� wi�kszo[ci z nich.

 Zaakceptowane - zlecenie produkcyjne ma ju} zatwierdzone warunki (takie jak terminy, ilo[� produktu do

wykonania, sposób rejestracji produkcji). Po zaakceptowaniu zlecenia nie mo}na dokona� w nim zbyt wielu

zmian. Jest to status po ustaleniu warunków, zlecenie czeka na start zgodnie z harmonogramem,

Co
zrobi�
gdy
zlecenie
zostaCo
ju}
zaakceptowane? 

Nale}y skopiowa� zlecenie - wtedy pojawi si� duplikat, tyle }e w statusie szkic. Pami�taj jednak, by usun��

(dezaktywowa�) poprzedni� wersj�, aby unikn�� ewentualnej pomyCki

 Odrzucone - istniej� powody, które sprawiaj� }e pomimo ustalonych warunków rezygnujemy z

przyst�pienia do realizacji zlecenia. Mo}emy jedynie podejrze� jego parametry, ale niemo}liwy jest powrót do

statusu <Zaakceptowane= czy <W realizacji=,

 Rozpocz�te - zlecenie jest ju} wystartowane,

Mo}liwe jest rozpocz�cie zlecenia przed planowanym

terminem.

 Przerwane - ten status jest przydatny w sytuacji, gdy okazuje si�, }e na przykCad zabrakCo surowców, klient

nie zapCaciC jednej z faktur, rozchorowaC si� pracownik realizuj�cy kluczowe zadanie. Zlecenie mo}e zosta�

ponownie wystartowane,

 ZakoEczone - zlecenie zostaCo sfinalizowane, udaCo si� doprowadzi� je do koEca. ZakoEczy� mo}na tylko

zlecenia, w których ilo[� wyprodukowana > 0. Zlecenie mo}e si� zakoEczy� samo, w momencie osi�gni�cia

100% wykonania (za t� opcj� odpowiada parametr rejestracji produkcjiþ: Wyprodukowanie
zleconej
ilo[ci

zamyka
zlecenie)

 Zaniechane - zlecenie zostaCo wycofane z produkcji w trakcie realizacji.

https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji.html#rejestracja-produkcji


[cie}ka
statusów
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Zmiana stanu zapotrzebowania po rozpocz�ciu
zlecenia
Jak wiadomo, w ka}dym procesie produkcyjnym zdarzaj� si� zmiany zwi�zane z zapotrzebowaniem materiaCowym.

Program qcadoo wychodzi na przeciw takim sytuacj� i daje mo}liwo[� edycji wcze[niej obliczonego

zapotrzebowania materiaCowego w trakcie trwania zlecenia.

Aby móc zmieni� zapotrzebowanie nale}y z listy zleceE wybra� konkretne zlecenie, wej[� w widok szczegóCowy i

przy pomocy  rozwin�� boczny pasek menu i wybra�  SzczegóCowe
zapotrzebowanie. Po klikni�ciu

przycisku pojawi si� tabela. W tabeli widoczne s� wszystkie produkty jakie zastosowali[my w danym zleceniu,

operacje w jakich produkt powstaC, rola i typ produktu oraz planowane ilo[ci. Dodatkowo z poziomu tabeli mo}na

dodawa�, edytowa� i usuwa� produkty. Aby doda� nowy produkt wybieramy  Nowy.

SzczegóCowe
zapotrzebowanie

Modyfikacj� zapotrzebowania mo}na przeprowadza� jedynie w zleceniu ze statusem: <Zaakceptowane=,

<Rozpocz�te=, <Przerwane=
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SzczegóCowe
zapotrzebowanie
-
dodanie
produktu

Po wybraniu  Nowy otworzy si� nowe okno. Tutaj nale}y wprowadzi� wszystkie informacje dotycz�ce produktu.

W zakCadce GCówna podaj:

operacja, w której produkt b�dzie zu}ywany lub produkowany

produkt, który ma by� dodatkowo brany pod uwag� przy realizacji danego zlecenia

planowana
ilo[� zu}ycia lub wytworzenia produktu

rola - do wyboru: u}yty (ustawiana dla tych produktów, które maj� by� do operacji pobrane i przetworzone) i

wyprodukowany (ustawiana dla tych produktów, które b�d� efektem operacji)

typ - do wyboru: surowiec, póCprodukt, finalny produkt, odpad (odpad to uogólnienie - typ ten reprezentuje te

produkty, które zostaCy nadmiarowo wytworzone, ale nie b�d� obrabiane dalej. Mo}e to by� faktycznie odpad

z produkcji, ale te} dodatkowo, przy okazji tworzony produkt, np. na rzecz innego zlecenia).

W zakCadce PrzepCyw uzupeCnij magazyny - dzi�ki temu b�d� mogCy by� tworzone dokumenty magazynowe przy

akceptacji rejestracji produkcji czy zakoEczeniu zlecenia produkcyjnego. Jakie magazyny powinny by� wypeCnione?

Zale}y to od typu i roli produktu. Je[li produkt to:

u}yty
surowiec - mo}esz uzupeCni� Miejsce
pobrania
surowców i Miejsce
rozchodowania
nadmiarowych

surowców

wyprodukowany
produkt
finalny - uzupeCnij Magazyn
przyjmowania
wyrobów

u}yty
lub
wyprodukowany
póCprodukt - je[li rejestrujesz produkcj� do ka}dej operacji, to mo}esz okre[li� z

jakiego magazynu i na jaki magazyn b�dzie póCprodukt pobierany, czy przyjmowany. Pole magazyn uaktywni

si�, gdy ustawisz PrzepCyw produkcji w toku = magazyn.

wyprodukowany
odpad - je[li ma by� przyjmowany na magazyn, koniecznie trzeba uzupeCni� Magazyn

przyjmowania
wyrobów

Magazyny w zakCadce b�d� si� podpowiada�. Je[li w technologii u}ytej w zleceniu jest zasi�g = 1 dziaC, to

podpowiedz� si� magazyny podane w nagCówku zakCadki PrzepCyw w technologii. Je[li natomiast zasi�g = wiele

dziaCów, to domy[lnie ustawi� si� magazyny przypisane do dziaCuþ, w zakCadce Magazyny.

Dla produktu mo}esz ustali� te} jakie partie maj� zosta� zu}yte w procesie produkcji. Nie jest to rezerwacja partii na

magazynie, ale plan realizacji produkcji. Przypisane w zakCadce Partie dane b�d� widoczne w:

dost�pno[ci
surowców
w
zleceniu
produkcyjnym - zobaczysz czy masz wystarczaj�cy stan magazynowy

zaplanowanych partii,

terminalu
rejestracji
produkcji - pracownik otrzyma informacje w menu kontekstowym do produktu

wej[ciowego.

Po wprowadzeniu danych wybieramy  Zapisz.

Tabel� ze szczegóCowym zapotrzebowaniem mo}emy zapisa� w formie dokumentu w formacie  PDF lub 

CSV.

Aby móc edytowa� technologi� z poziomu zlecenia nale}y najpierw odblokowa� odpowiednie opcje w

parametrach programu. W tym celu wybieramy Administracja
»
PARAMETRY
»
Zlecenia, tam w zakCadce

<GCówna= odznaczamy <Blokady=, które chcemy zdj��.

https://dokumentacja.qcadoo.com/dzialy


Oprócz mo}liwo[ci zmiany zapotrzebowania dla danego zlecenia, wszystkie tryby rejestracji produkcji, maj�

mo}liwo[� modyfikowania ogólnego post�pu produkcji. Wszystkie wprowadzane zmiany b�d� widoczne w

Rejestracji produkcji.

Zmiana szczegóCowego zapotrzebowania mo}liwa jest równie} podczas rejestracji produkcjiþ. Dzi�ki temu

pracownik na etapie meldowania efektów produkcji b�dzie mógC wprowadzi� zamiennik, czy doda� odpad (aby móc

zarejestrowa� wyprodukowanie wyrobu o ni}szej jako[ci).

Atrybuty zasobu w szczegóCowym zapotrzebowaniu

Funkcja przydatna, gdy wytwarzasz pod jednym indeksem produktu ró}ne jego warianty. Np. o ró}nych wymiarach

lub personalizowane pod klienta. Ka}demu wytwarzonemu produktowi (czyli o roli: wyprodukowany) mo}esz

przypisa� dowolne atrybuty zasobu. W ten sposób informujesz pracowników jakie cechy ma uzyska�.

Zapoznaj si� najpierw z atrybutamiþ - w szczegóCowym zapotrzebowaniu wykorzystasz atrybuty zasobu. Musisz je

zdefiniowa�, aby móc tutaj przypisa� do produktu.

W szczegóCowym zapotrzebowaniu wejd{ w szczegóCy produktu i przejd{ do zakCadki Atrybuty
zasobu

SzczegóCowe
zapotrzebowanie
-
atrybuty
zasobu

Kliknij przycisk  Nowy, wybierz atrybut i podaj jego warto[�. Dla danego produktu mo}esz przypisa� wiele

atrybutów.

Pami�taj, }e zakCadka Atrybuty zasobu, widoczna jest tylko dla produktów

wytwarzanych.

Je[li zlecenie produkcyjne pochodzi z zamówienia sprzeda}yþ, w którym atrybuty byCy okre[lone, to produkt

finalny zlecenia b�dzie miaC je wypeCnione. Zlecenie produkcyjne przeka}e atrybuty dalej, do kolejnych etapów

procesu - zobaczysz je na karcie pracy, w terminalu rejestracji produkcji czy w rekordzie rejestracji. A z rekordu

https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty
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Wykorzystanie
zamiennika

rejestracji b�d� przekazane na tworzony dokument PW. A z dokumentu z kolei - to ksztaCtuj�cego stan magazynowy

zasobu.

R�czne wydanie materiaCów do zlecenia produkcyjnego

Je[li chcesz wydawa� materiaCy r�cznie do zlecenia produkcyjnego zacznij od ustawienia parametru rejestracjiþ

Wydanie
materiaCów na r�cznie do zlecenia / grupy. Dzi�ki temu w szczegóCowym zapotrzebowaniu b�dzie

aktywny przycisk  Wydaj
surowce. Zaznacz materiaCy, które chcesz rozchodowa�

(zielone wiersze w szczegóCowym zapotrzebowaniu, czyli produkty o typie = surowiec i roli = u}yty) i kliknij przycisk.

Spowoduje to utworzenie dokumentu magazynowego RW na zaznaczone produkty, w ilo[ciach pozostaCych do

wydania (ilo[� wyliczona jako ró}nica mi�dzy ilo[ci� planowan� a ju} u}yt�). Dokument RW b�dzie miaC przypisanie

do zlecenia produkcyjnego. W szczegóCowym zapotrzebowaniu zostan� ustawione odpowiednio ilo[ci u}yte. W

rejestracji produkcji b�d� widoczne produkty wej[ciowe, potrzebne do realizacji zlecenia, ale pracownik nie b�dzie

mógC zaraportowa� zu}ycia.

Je[li chcesz wyda� wi�cej ni} pierwotnie zaplanowano, wejd{ w dany produkt i zwi�ksz mu ilo[� planowan�.

Dzi�ki temu b�dziesz mógC ponownie przeprowadzi� proces wydania materiaCu.

Wykorzystanie zamiennika

W qcadoo surowce mog� mie� przypisane zamiennikiþ - czyli list� produktów, któr� pracownik mo}e wykorzysta�,

gdy produktu uj�tego w technologii nie ma aktualnie na stanie magazynowym.

U}ycie zamiennika mo}e by� zapisane na etapie

rejestracji produkcji (i w rejestracjiþ i w terminalu

rejestracji produkcji þ). Ale mog� by� te} dodane ju} w

szczegóCowym zapotrzebowaniu zlecenia

produkcyjnego. Po co? Np. po to, by ju} na etapie

planów wskaza� wykorzystanie innego produktu. Albo

by móc zapisa� wCa[ciwe produkty zu}ywane w

sytuacji r�cznego wydawania produktów do zlecenia

produkcyjnego.

O tym jakie produkty maj� zdefiniowane zamienniki dowiesz si� z kolumny Istnieje
zamiennik. Aby wprowadzi� do

szczegóCowego zapotrzebowania zamiennik zaznacz produkt z Istnieje
zamiennik = tak i kliknij przycisk 

Wykorzystaj
zamiennik. Wska} zamiennik z listy wcze[niej zdefiniowanych. I podaj ilo[�
planowan� czyli ilo[� w

jakiej zamierzasz zu}y� dany produkt. Je[li dodanie zamiennika powoduje umniejszenie ilo[ci zu}ycia produktu, z

którego wyszedCe[, to mo}esz t� ilo[� poda� w polu Zast�puje
ilo[� - dzi�ki temu zapis zamiennika skoryguje ilo[�

planowan� produktu pierwotnego.

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji.html#rejestracja-produkcji
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Je[li ilo[� podana w polu Zast�puje
ilo[� przewy}sza ilo[� planowan� produktu pierwotenego, to zapis

zamiennika nie b�dzie mo}liwy.



Ceny materiaCów dla zlecenia
W ramach zlecenia produkcyjnego mo}esz przeanalizowa� ceny zu}ywanych produktów. I dzieki temu oszacowa�

koszt materiaCowy. Kliknij w przycisk  Ceny
i
koszty. W uruchomionym oknie zobaczysz list� potrzebnych

materiaCów:

Ceny
materiaCów
u}ytych
w
zleceniu

A dla ka}dego z nich podpowiedziane z kosztów produktu:

cena ostatniego zakupu,

cena [rednio wa}ona,

cena ostatniej oferty,

cena [rednio wa}ona z ofert,

koszt nominalny,

ilo[� jakiej dotycz� prezentowane ceny.

Dane te mo}na podejrze� równie} wchodz�c w szczegóCy produktu (klikaj�c w link tabeli):
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Widok
szczegóCów
cen
danego
materiaCu
zlecenia

Widok szczegóCów dostarcza dodatkowo informacji o pozycjach dokumentów faktycznie rozchodowanych pod dane

zlecenie, wraz z rzeczywistym kosztem poniesionym pod dane zlecenie.

Koszt zlecenia mo}e by� zmieniony - popraw kwot�, je[li chcesz doliczy� nieuj�t� w dokumentach warto[�. Koszt

ten b�dzie uwzgl�dniony w rozliczeniu produkcji.
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Paczki w zleceniu produkcyjnym
Zlecenie produkcyjne mo}esz podzieli� na paczki - wi�cej o idei paczek przeczytasz tutajþ.

Z poziomu zlecenia produkcyjnego mo}esz zobaczy� na jakie paczki zostaCo podzielone. Wejd{ w: planowanie
>

planowanie
zleceE i w konkretne zlecenia. Teraz kliknij przycisk:  Paczki
zlecenia

Lista
paczek
w
zleceniu

Z tego poziomu mo}esz doda� paczk� r�cznie, klikaj�c przycisk  Dodaj
nowy. Po opis dodawania odsyCam do

tej dokumentacjiþ.

Z tego poziomu mo}emy te} podzieli� zlecenie na paczki korzystaj�c z funkcji generowania. Ustaw najpierw

parametry þ - musi by� zaznaczony parametr: Generuj
paczki
dla
zleceE i musza by� ustawione ilo[ci: optymalna

wielko[�
paczki i Reszta
zasilaj�ca
ostatni�
paczk�.

Aby wywoCa� funkcj� kliknij przycisk  Wygeneruj
paczki. Ilo[� zlecona zostanie podzielona na

tyle paczek ile wynika z optymalnej wielo[ci z parametrów. PozostaCa reszta b�dzie albo przydzielona do ostatnio

utworzonej paczki (je[li b�dzie mniejsza lub równa podanej w parametrach reszty zasilaj�cej ostatni� paczk�) albo

zostanie do niej utworzona nowa paczka, z mniejsz� ilo[ci� (je[li b�dzie wi�ksza od podanej w parametrach reszty

zasilaj�cej ostatni� paczk�). Wygenerowane paczki mo}esz zmodyfikowa� - ale tak, by suma ilo[ci z paczek nie

przewy}szaCa ilo[ci zleconej.

Je[li do zlecenia istnieje co najmniej 1 paczka, to nie mo}na u}y� funkcji

generowania.

Paczek nie musisz generowa� r�cznie. Mo}esz zostawi� to qcadoo. Je[li parametr Generuj
paczki
dla
zleceE = tak

to paczki zostan� utworzone w momencie rozpoczynania zlecenia.

https://dokumentacja.qcadoo.com/paczki-zlecenia
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Procesy zlecenia
Procesy technologiczne zlecenia tworzone s� po to, by pracownicy mogli zaraportowa� wykonanie ka}dej drobnej

czynno[ci skCadaj�cej si� na operacj� technologii. Wszystkie procesy widoczne s� w li[cie: rejestracja > procesy

technologiczne zlecenia. Z poziomu zlecenia mo}na podejrze� procesy zwi�zane z tym zleceniem, a tak}e je

wygenerowa�.

Aby przej[� do procesów w szczegóCach zlecenia kliknij przycisk  Procesy
zlecenia

Lista
procesów
technologicznych
zlecenia

Aby wygenerowa� procesy kliknij przycisk  Wygeneruj
procesy.

Je[li u}ywasz paczek i parametr þ: Uwzgl�dnij
paczki
przy
generowaniu
procesów
do
zlecenia jest

zaznaczony, to przed przyst�pieniem do tworzenia procesów upewnij si�, czy istniej� paczki do zlecenia.

Lista
procesów
technologicznych
zlecenia
po
wygenerowaniu
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Parametry
planu
na
zmian�

Produkcja na zmian�
Je[li produkujesz seryjnie i jeste[ w stanie okre[li� ile danego produktu mo}na wytworzy� w ci�gu minuty, to

produkcja na zmian� mo}e by� funkcjonalno[ci�, która uCatwi Ci zaplanowanie produkcji. Funkcja rozkCada

wykonanie ilo[ci ze zlecenia produkcyjnego na kolejne zmiany i wyznacza dat� zakoEczenia zlecenia. Zmiana

rozpocz�cia zlecenia czy ilo[ci zleconej powoduje przeliczenie planu - wi�c zawsze wiadomo ile na danej zmianie

produktu ma by� wytworzone wg norm, a tak}e kiedy zlecenie zostanie ukoEczone.

Konfiguracja qcadoo pod plan produkcji na zmian�

Aby móc skorzysta� w peCni z funkcjonalno[ci konieczna jest odpowiednia konfiguracja qcadoo:

1. musz� by� zdefiniowane zmianyþ na jakich firma pracuje (podstawowe > zmiany)

2. zmiany musz� by� przypisane do linii produkcyjnej þ

3. aby plan mógC by� tworzony z automatu konieczne jest ustawienie parametrów (Parametry > Parametry

planowania > przycisk Zlecenia > zakCadka: Plan na zmian�)

ustaw:

automatyczny
plan
na
zmian� = tak,

algorytm
wyliczania
wydajno[ci: je[li czas

wykonania zleconej ilo[ci zale}y tylko od normy

wydajno[ciowej produktu to ustaw algorytm =

norma
w
technologii. Je[li czas wykonana

uzale}niony jest od normy i ilo[ci

zaangazowanych do pracy osób, to ustaw

algorytm = norma
w
technologii
i
ilo[�
osób
na

zmian�. Je[li natomiast w inny sposób wyliczasz wydajno[� produkcji - skontaktuj si� z nami, przygotujemy

algorytm specjalnie dla Ciebie. Wówczas ustawisz algorytm u}ytkownika,

pozwala�
na
niepeCne
jednostki = nie, je[li nie da si� wyprodukowa� uCamka produktu (np. maszyna w

jednym cyklu wytwarza zawsze 1 sztuk� wyrobu. Nigdy nie jeste[my w stanie wyprodukowa� poCowy sztuki).

4. w technologiiþ musi by� podana norma wydajno[ciowa (czyli ile jednostek danego produktu mo}na wykona�

w ci�gu minuty. Pami�taj, }e mo}e to by� równie} liczba z cz�[ci� uCamkow� po przecinku)

5. je[li b�dziesz korzysta� z algorytmu: norma
w
technologii
i
lo[�
osób
na
zmian� to musisz zadba�, by wCa[ciwa

liczba pracowników byCa przypisana do linii w przydziale do zmian þ

Wszystko poukCadane. Czas na najciekawszy punkt programu!

Produkcja na zamin� w zleceniu produkcyjnym

Wprowad} zlecenie produkcyjne tak jak zwykle. Okre[l ilo[�, która powinna zosta� wykonana, a tak}e dat�

rozpocz�cia zlecenia. Przejd{ w zleceniu do  Produkcja
na
zmian� (przycisk mógC schowac si� pod

zielon� strzaCk�) i wywoCaj funkcj�  Zaplanuj
produkcj�
na
zmian�. Program policzy jaka b�dzie

https://dokumentacja.qcadoo.com/zmiany
https://dokumentacja.qcadoo.com/linie-produkcyjne
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/parametryPlanNaZmiane.png
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https://dokumentacja.qcadoo.com/przydzial-do-zmian


Parametry
planowania
na
lini�

maksymalna produkcja na poszczególnych zmianach:

RozCo}enie
planu
produkcji
na
zmian�

Na powy}szym przykCadzie wida�, }e aby zrealizowa� zlecenie trzeba przez 2 dni na 2 zmianach wykona� po 240

szt. a na trzeci dzieE 1. zmiana powinna wykona� sztuk 40. Je[li zapiszesz wyliczony plan na zmian�, po powrocie

do zlecenia, zostanie ustawiona data zakoEczenia zlecenia.

Je[li w zleceniu z planem na zmian� zmienisz dat� rozpocz�cia lub ilo[� zlecon�, plan produkcji na zmian�

zostanie z automatu przeliczony i zostanie wyznaczona nowa data zakoEczenia zlecenia

Teraz mo}esz przekaza� pracownikom co jest do zrobienia i w jakiej ilo[ci sporz�dzaj�c wydruk produkcji na zmian�

þ

Przydatne? Mam nadziej�, }e tak.

Produkcja na zmian� na wykresie Gantta

Dodatkowo - je[li pracujesz na wykresie
Gantta, to

odpowiednio ustawione parametry pozwol� na

przeliczanie planu na zmian� przy przeci�ganiu

kafelków, a tak}e jego tworzenie przy przesuwaniu z

bufora do kalendarza. Dzi�ki temu zawsze czas trwania

zlecenia b�dzie taki jak normy wskazuj�.

Jak ustawi� parametry? Wejd{ w Parametry
>

Parametry
planowania
>
przycisk
Planowanie
na
linie i

ustaw:

wyliczaj
czas
zleceE
przesuwanych
z
bufora =

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/zlecenieProdukcjaNaZmiane.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/wydruk-produkcji-na-zmiane
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tak

rodzaj
zapisu = zapis z przeliczeniem planu na zmian�



Przestoje zlecenia
Z poziomu szczegóCów zlecenia produkcyjnego mo}esz doda� i przejrze� przestoje, które podczas jego realizacji

miaCy miejsce.

Wejd} w planowanie > planowanie zleceE i w edycj� zlecenia i kliknij   Poka}
przestoje

Lista
przestojów
zlecenia

W oknie zaprezentowane s� wszystkie przestoje zarejestrowane dla tego zlecenia (czy to z tego poziomu, czy z

rejestracji produkcji, czy z listy przestojówþ).

Aby doda� nowy przestój kliknij   Dodaj
nowy

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/planowanieZleceniePrzestojeLista.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/przestoje
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Formularz
dodawania
przestoju

Zlecenie produkcyjne jest z automatu wypeCnione. Pozostaje wskaza�:

przyczyn�
przestoju

czas
przestoju, najlepiej poprzez podanie dat od i do

i ewentualnie rekord
rejestracji (wskazuj�cy podczas pracy, którego z pracowników, na jakiej zmianie, jakiego dnia,

czy na której stacji problem z pCynno[ci� pracy wyst�piC) czy opis.

file:///var/folders/45/z_fmswkj1c54k8t8k54_v7kc0000gn/T/przyczyny-przestojow


[ledzenie partii zlecenia
Temat [ledzenia partii szerzej zostaC omówiony tutajþ. [ledzenie mo}esz utworzy� bezpo[rednio ze zlecenia,

klikaj�c przycisk  [ledzenie
partii. Mo}esz z tego poziomu analizowa� jakie partie surowców zostaCy

u}yte pod dan� parti� produktu zleconego. Mo}esz te} r�cznie wprowadza� dane. Ale warto skorzysta� z
mechanizmu automatycznej aktualizacji na podstawie danych uzupeCnionych w rejestracji produkcji. Jedyne co
trzeba zrobi� to zaCo}y� sledzenie partii dla zlecenia, podaj�c jaka partia (lub jakie partie) ma by� wyprodukowana. I
tu znowu - mo}esz rekord zaCo}y� r�cznie, wskazuj�c zdefiniowan� w genealogii parti� þ, albo skorzysta� z
automatycznego generowania na podstawie wzorca numerówþ. Automatyczne generowanie na podstawie wzorca
wykona dwie rzeczy:

1. utworzy parti�

2. wC�czy [ledzenie w zleceniu dla wygenerowanej partii

Aby automatyczny mechanizm zadziaCaC, wystarczy w parametrach genealogiiþ zaznaczy� Generuj
parti�
dla
produktu
zleconego i wzkaza� Wzorzec. Nast�pnie - doda� zlecenie tak jak zwykle i je zaakceptowa�.

https://dokumentacja.qcadoo.com/sledzenie-partii-dla-zlecen
https://dokumentacja.qcadoo.com/jak-dodac-numery-partii
https://dokumentacja.qcadoo.com/wzorce-numerow
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-genealogia.html#zak%C5%82adka-zlecenia-i-technologie


Planowanie na liniach

Do czego przyda Ci si� ta opcja?

W PLANOWANIE
>
Planowanie
na
liniach zaplanujesz produkcj� na konkretnych liniach. Dzi�ki intuicyjnemu

interfejsowi zrobisz to szybko i bezproblemowo.

Na wykresie znajdziesz:

linie produkcyjne,

okresy pracuj�ce i niepracuj�ce tych linii,

zlecenia produkcyjne b�d{ grupy zleceE,

przezbrojenia,

kolizje.

Z poziomu tej opcji mo}esz:

przeplanowa� zlecenie, przeci�gaj�c odpowiadaj�cy mu kafelek,

skorzysta� z opcji uCo}enia planu,

wykorzysta� funkcj� przeliczenia planu,

zaplanowa� produkcj� zlecenia znajduj�cego si� w buforze,

odnale{� powi�zane ze sob� zlecenia produkcyjne lub grupy zleceE - po klikni�ciu w kafelek pod[wietl� si� na

fioletowo wszystkie zwi�zane z nim zlecenia produkcyjne b�d{ grupy.

Wi�cej o mo}liwo[ciach planowania na liniach dowiesz si� w dalszej cz�[ci rozdziaCu.

Skorzystaj z filtrów, aby ograniczy� liczb� wy[wietlonych zleceE/grup zleceE. Mo}esz je przefiltrowa� po

numerze linii produkcyjnej, kontrahencie, numerze produktu lub numerze zlecenia/grupy zleceE.

Wykres jest skalowalny. Domy[lnie widzisz na nim caCy tydzieE. Widok mo}esz powi�kszy�, pomniejszy�, przesun��

w przód i tyC o jeden dzieE lub o ilo[� wy[wietlonych dni. Dodatkowo mo}esz wybra� z kalendarza dzieE, który

chcesz zobaczy�, a tak}e przej[� do dnia dzisiejszego.

U}ytkownik mo}e mie� dost�p do wykresu Gantta w peCnym wymiarze, albo tylko w trybie podgl�du. ZgCo[

si� do nas w celu odpowiedniej konfiguracji uprawnieE do systemu.

Zacznij prac� z wykresem Gantta od ustawienia parametrówþ

Linie produkcyjne i ich kalendarze

W planowaniu na liniach prezentujemy linie produkcyjneþ, które jednocze[nie:

maj� zaznaczony parametr <Produkcja= - znajdziesz go w STRUKTURA
FIRMY
>
Linie
produkcyjne w

szczegóCach linii,

s� aktywne.

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-planowanie-na-liniach
https://dokumentacja.qcadoo.com/linie-produkcyjne


Zlecenia
w
Planowaniu
na
liniach

Wy[wietlone linie s� posortowane po numerze.

Na wykresie dla ka}dej linii zaznaczone s� okresy pracuj�ce (na biaCo) i niepracuj�ce (na szaro). W qcadoo ka}da

linia ma zdefiniowany swój wCasny kalendarz zmian þ, na których pracuje, a tak}e wyj�tki þ do nich. Wida� to w

planowaniu na liniach, gdzie okresy pracuj�ce i niepracuj�ce s� zaznaczane dla ka}dej linii z osobna z

uwzgl�dnieniem wyj�tków.

Aby zdefiniowa� kalendarz zmian dla linii, wejd{ do szczegóCów linii z poziomu STRUKTURA
FIRMY
>
Linie

produkcyjne i przypisz zmiany w zakCadce 8Kalendarz9.

Zlecenia produkcyjne i grupy zleceE

Przed rozpocz�ciem pracy z Planowaniem na liniach musisz okre[li� czy chcesz, aby na wykresie prezentowane

byCy zlecenia produkcyjne czy grupy zleceE. Decydujesz o tym, ustawiaj�c odpowiedni� warto[� parametru

<Prezentuj na wykresie Gantta= w parametrach Planowania na liniach.

Parametry
Planowania
na
liniach

DCugo[� kafelka odpowiada czasowi trwania zlecenia - pocz�tek to data rozpocz�cia, a koniec to data

zakoEczenia.

Kafelki s� oznaczone kolorem w zale}no[ci od statusu

w jakim si� znajduj�.

W przypadku zlecenia produkcyjnego wyst�puj�

kolory:

niebieski - oczekuj�ce,

szary - zakoEczone i zaniechane,

pomaraEczowy - zaakceptowane,

zielony - rozpocz�te i przerwane.

Natomiast dla grupy zleceE mamy nast�puj�ce kolory:

niebieski - oczekuj�ce,

https://dokumentacja.qcadoo.com/zmiany
https://dokumentacja.qcadoo.com/wyjatki-dla-linii
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Planowanie-%20Planowanie%20na%20liniach%20parametry.png
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Grupy
w
Planowaniu
na
liniach

szary - zakoEczone i odrzucone,

zielony - w trakcie.

W przypadku zlecenia produkcyjnego kafelek zawiera

nast�puj�ce informacje:

numer zlecenia,

numer produktu,

ilo[� zlecona,

jednostka.

Na kafelku grupy zleceE znajdziesz informacje o:

numerze grupy,

asortymencie þ,

ilo[ci zleconej.

Najed{ na kafelek kursorem myszki, aby zobaczy� wi�cej informacji o danym zleceniu/grupie

zleceE.

Kafelki umieszczone na wykresie mo}esz przesuwa� w pionie (na inne linie) i w poziomie (zmienia� czas rozpocz�cia

i zakoEczenia). Pami�taj, }e wykonane przec Ciebie zmiany nie zostan� automatycznie zapisane, je}eli masz

zaznaczony parametr <R�czny zapis planu=. Wówczas niezb�dne jest klikni�cie  Zapisz, aby zapisa�

wprowadzone zmiany. Zapis spowoduje:

aktualizacj� linii i dat w zleceniu - je}eli warto[� parametru <Rodzaj zapisu= masz ustawion� na <tylko zapis=,

aktualizacj� linii i dat w zleceniu wraz z przeliczeniem planu na zmian� - je[li parametr <Rodzaj zapisu= ma

warto[� <zapis z przeliczeniem planu na zmian�=.

Przeplanowa� zlecenie/grup� mo}esz równie} z poziomu szczegóCów zlecenia/grupy. W tym celu kliknij w

kafelek prawym przyciskiem myszki i wybierz Poka}
szczegóCy. Pojawi si� okno, w którym b�dziesz mógC

zmieni� daty i lini�.

Przezbrojenia

Przezbrojenia þ s� zaznaczone w Planowaniu na liniach kolorem }óCtym. Stanowi� przedCu}enie kafelka zlecenia

produkcyjnego. Przezbrojenia wyst�puj� tylko je}eli planowanie odbywa si� w oparciu o zlecenia. S� wówczas

wy[wietlane jedynie wtedy, gdy podczas parametryzacji Planowania na liniach zdecydujesz, }e chcesz aby

przezbrojenia byCy uwzgl�dniane na wykresie. Wówczas ustaw warto[� parametru <Planuj przezbrojenia w oparciu

o= na <normy przezbrojeE=.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Planowanie-%20Planowanie%20na%20liniach%20grupy.png
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Przezbrojenia
w
Planowaniu
na
liniach

Kolizje

W qcadoo mamy mo}liwo[� ustawienia dwóch parametrów zwi�zanych z kolizjami:

1. <Wykrywaj kolizj�= - je}eli jest zaznaczony to na wykresie oznaczone s� na czerwono kafelki, które nachodz�

czasowo na danej linii na inny kafelek.

2. <Nie pozwól na kolizj�= - je[li zaznaczysz ten parametr, qcadoo b�dzie pilnowaCo, aby kafelki nie nachodziCy

na siebie (byCy uCo}one jeden po drugim w jednej linii). Je[li po wej[ciu do Planowania na liniach kafelki b�d�

na siebie nachodziCy to konflikty zostan� oznaczone czerwonym kolorem. Wówczas mo}esz r�cznie

przeplanowa� problematyczne zlecenia albo skorzysta� z funkcji <UCó} plan=, o której przeczytasz ni}ej. Je}eli

parametr nie b�dzie zaznaczony, qcadoo pozwoli na jednoczesn� realizacj� zleceE.

Tak wygl�da Planowanie na liniach bez wykrywania kolizji:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Planowanie-%20Planowanie%20na%20liniach%20przezbrojenia.png
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Planowanie
na
liniach
bez
wykrywania
kolizji

A tak przy wykrywaniu kolizji:

Planowanie
na
liniach
z
wykrywaniem
kolizji

Zlecenie i grupy w buforze

W zale}no[ci od tego czy prezentowane na wykresie kafelki odpowiadaj� zleceniom czy grupom zleceniem, na li[cie

umieszczamy albo zlecenia produkcyjne albo grupy b�d�ce w buforze.

W przypadku zleceE na li[cie znajduj� si� zlecenia o statusie Oczekuj�ce, których daty (je}eli s� uzupeCnione)

nachodz� na okres widoczny na wykresie, speCniaj�ce przynajmniej jeden z warunków:

nie maj� okre[lonej linii produkcyjnej,

nie maj� podanej daty rozpocz�cia lub zakoEczenia.

Podobnie w przypadku grup zleceE poza grupami bez linii produkcyjnej, bo takie nie mog� istnie� w qcadoo.

Przeci�gni�cie zlecenia b�d{ grupy z bufora na wykres usuwa go z listy zleceE/grup w buforze.

Aby dla przesuwanych z bufora zleceE byC wyliczany automatycznie czas trwania nale}y zaznaczy� parametr

<Wyliczaj czas zleceE przesuwanych z bufora=. Czas mo}e by� liczony, w zale}no[ci od ustawieE, na podstawie

kalkulacji czasochConno[ci lub planu na zmian�.

Funkcja <UCó} plan=

Funkcja <UCó} plan= ukCada po kolei zlecenia widoczne na wykresie. Dla ka}dej linii pobiera pierwsze widoczne

zlecenie. Dokleja do niego kolejne zlecenie, a nast�pnie do drugiego trzecie itd., dzieje si� to po kolei dla wszystkich

widocznych zleceE. Je[li mi�dzy zleceniami jest zaplanowane przezbrojenie, to zostaje ono odpowiednio

uwzgl�dnione przy przeplanowaniu.

Nasz przykCadowy plan produkcji wygl�da nast�pujaco:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Planowanie-%20Planowanie%20na%20liniach%20z%20kolizjami.png


Planowanie
na
liniach
przed
uCo}eniem
planu

Jak wida� daleko mu do doskonaCo[ci. Pomi�dzy zleceniami wyst�puj� dCugie przerwy, co oznacza niepotrzebne

przestoje w zaplanowanej pracy. Po skorzystaniu z funkcji 8UCó} plan9 wida� }e zlecenia zostaCy uCo}one liniowo,

jedno za drugim, tak aby nie byCo kolizji i aby linia produkcyjna byCa wykorzystana w optymalnym stopniu.

Planowanie
na
liniach
po
uCo}eniu
planu

Funkcja <Przelicz plan=

Ju} po wprowadzeniu planów produkcyjnych mo}e pojawi� si� potrzeba ich zmiany, na przykCad z uwagi na zmiany

wprowadzone w kalendarzu linii (dzieE mo}e okaza� si� niepracuj�cy). Wówczas wystarczy klikn�� <Przelicz plan= i

plan zostanie dostosowany do nowych warunków. Opcja <Przelicz plan= dziaCa tylko u niektórych Klientów. Je}eli

chciaCby[ móc korzysta� z tej funkcji, zgCo[ si� do nas.

Przy ukCadaniu planu zapomnieli[my o tym, }e 1 listopada jest dniem wolnym od pracy i nie wprowadzili[my wyj�tku

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Planowanie-%20Planowanie%20na%20liniach%20przed%20uloz.png
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w qcadoo, co wida� na wykresie:

Planowanie
na
liniach
przed
przeliczeniem
planu

Wprowadzamy go teraz. Aby dzieE wolny zostaC uwzgl�dniony w zaplanowanych zleceniach, nale}y skorzysta� z

opcji 8Przelicz plan9, która odpowiednio przeplanuje produkcj�.

Planowanie
na
liniach
po
przeliczeniu
planu

Tryb post�pu produkcji

Standardowo na wykresie Gantta kafelki zleceE lub grup zleceE kolorowane s� w zale}no[ci od tego jakie przyjmuj�

statusy (ale to ju} wiesz, bo przecie} jeste[ po lekturze powy}szego opisu). Mo}esz zmieni� sposób kolorowania na

uzale}niony od procentu wykonania (czyli od tego ile faktycznie wyprodukowano).
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Aby tak si� staCo kliknij przycisk  WC�cz
tryb
post�pu
produkcji. Kafelki zleceE przybior�

wówczas nast�puj�ce barwy:

Planowanie
na
liniach
w
trybie
post�pu
produkcji

czerwony - oznacza, }e jeszcze nic nie zostaCo wyprodukowane (ilo[� wyprodukowana pochodz�ca z

zaakceptowanych rekordów rejestracji produkcji to 0),

zielony - oznacza, }e caCa ilo[� zlecona jest ju} wyprodukowana (suma ilo[ci wyprodukowanej pochodz�cej z

zaakceptowanych rekordów rejestracji jest co najmniej taka jak ilo[� zlecona),

}óCty - oznacza, }e praca trwa (czyli mamy ju} zarejestrowan� ilo[� wyprodukowan� do tego zlecenia, ale jest

ona nadal mniejsza od ilo[ci zleconej).

Ustawienie trybu wy[wietlania kolorów zostanie zapami�tane - je[li ponownie wejdziesz do planowania na liniach

b�dzie uruchomiony wybrany przez Ciebie sposób. Aby powróci� do informowania o statusach kliknij przycisk 

 WyC�cz
tryb
post�pu
produkcji
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Planowanie zleceE

Do czego przyda Ci si� ta opcja?

Z tego poziomu mo}esz zmieni� stan kilku zleceE produkcyjnych þ jednocze[nie (na przykCad wystartowa� je lub
zakoEczy�), utworzy� dla nich karty pracyþ oraz listy zapotrzebowania materiaCowego þ. Wymienione dokumenty
mo}esz utworzy� dla dowolnej liczby zleceE, przez co otrzymujesz list� potrzebnych surowców na caCy tydzieE, a
Twoi pracownicy plan zadaE na najbli}sze dni.

Aby stworzy� nowe zlecenie produkcyjne, kliknij  Dodaj
nowy. Nast�pnie post�puj analogicznie jak w przypadku

dodawania nowych zleceE produkcyjnych þ.

Mo}esz przej[� do Planowania na liniachþ, klikaj�c  Kalendarz
zleceE. Jest to kalendarz ilustruj�cy

zaplanowan� produkcj� na poszczególnych liniach produkcyjnych.

Planowanie
zleceE

Na li[cie znajdziesz wiele informacji o zleceniach produkcyjnych takich jak:

numer i nazw� zlecenia,

opis - cz�sto wykorzystywany do informowania o specjalnych preferencjach klienta,

status - stan þ, w jakim znajduje si� dane zlecenie,

planowan� dat� rozpocz�cia zlecenia,

planowan� dat� zakoEczenia zlecenia,

termin ostateczny,

dni pozostaCe do terminu ostatecznego,

numer produktu, który ma zosta� wyprodukowany w ramach zlecenia,

ilo[� produktu zaplanowan� do wyprodukowania,

ilo[� produktu ju} wyprodukowan�,

ilo[� braków, czyli produktów wyprodukowanych, ale nie speCniajacych wymagaE jako[ciowych i nie
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https://dokumentacja.qcadoo.com/karty-pracy
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nadaj�cych si� do sprzeda}y czy dalszej obróbki,

ilo[� produktu jaka pozostaCa do wyprodukowania,

wykonanie procentowe (kolumna mo}e dodatkowo by� oznaczona kolorami w zale}no[ci od procentu
wykonania -> szczegóCy znajdziesz poni}ej),

numer zamówienia sprzeda}y, w ramach którego realizowane jest dane zlecenie produkyjne,

lini� produkcyjn�,

dziaC,

kontrahenta,

kategoria zlecenia.

To tylko przykCadowe informacje widoczne na li[cie zleceE. Mo}esz chcie� wy[wietla� je wszystkie, je[li jednak
które[ z nich s� dla Ciebie nadmiarowe, skorzystaj z funkcji ukrywania kolumn. Wybierz te kolumny, które s� dla
Ciebie wa}ne, kilkaj�c  .

Jak wy[wietli� list� interesuj�cych Ci� zleceE produkcyjnych?

Do odszukania interesuj�cych Ci� zleceE produkcyjnych posCu}y� si� mo}esz:

inteligentnym filtrem - wystarczy wpisa� caC� szukan� fraz� lub jej fragment, a filtr z Catwo[ci� odnajdzie
pasuj�ce wyniki,

predefiniowanymi filtrami - z listy zdefiniowanych filtrów wybierz ten, który Ci� interesuje, a lista zleceE
zostanie odpowiednio ograniczona.

Skorzystaj z opcji zapami�tywania zastosowanego filtru. Mo}esz to zrobi�, klikaj�c Zapisz
filtry. Przy
kolejnym wej[ciu do Planowania ZleceE wy[wietlona zostanie lista zleceE ograniczona zapisanymi wcze[niej
filtrami.

Dost�pne s� nast�puj�ce predefiniowane filtry:

wszystkie - wy[wietlone zostan� wszystkie zlecenia produkcyjne,

nowe - lista zostanie ograniczona do zleceE o statusie Oczekuj�ce,

zaakceptowane - na li[cie pojawi� si� tylko zlecenia zaakceptowane,

rozpocz�te - wy[wietlone zostan� jedynie zlecenia o statusie Rozpocz�te,

przeterminowane
otwarte - pojawi� si� zlecenia zaakceptowane, których data planowanego zakoEczenia ju}
min�Ca,

przeterminowane
rozpocz�te - lista zostanie ograniczona do zleceE o statusie Rozpocz�te, których data
planowanego zakoEczenie ju} min�Ca,

rozpoczynaj�ce
si�
dzisiaj - wy[wietlone zostan� zlecenia zaakceptowane, których planowana data
rozpocz�cia wypada dzisiaj,

rozpoczynaj�ce
si�
jutro - na li[cie pojawi� si� zlecenia zaakceptowane, których rozpocz�cie (planowana
data rozpocz�cia) zaplanowane jest na nast�pny dzieE.



Posortuj otrzyman� list� zleceE produkcyjnych od najwcze[niejszej daty rozpocz�cia, aby uzyska�
harmonogram produkcji.

[ledzenie post�pu produkcji

Dobrze, gdy tylko szybki rzut oka pozwala na ustalenie jak wygl�da praca na produkcji - co ju} zostaCo zrealizowane,
a co czeka na swoj� kolej. Tak� informacj� qcadoo dostarczy Ci za pomoc� pod[wietlanej kolorem kolumny
Wykonano
%:

Wykonanie
procentowe
w
planowaniu
zleceE

Stosujemy trzy kolory:

czerwony - oznacza, }e jeszcze nic nie zostaCo wyprodukowane (ilo[� wyprodukowana pochodz�ca z
zaakceptowanych rekordów rejestracji produkcji to 0),

zielony - oznacza, }e caCa ilo[� zlecona jest ju} wyprodukowana (suma ilo[ci wyprodukowanej pochodz�cej z
zaakceptowanych rekordów rejestracji jest co najmniej taka jak ilo[� zlecona),

}óCty - oznacza, }e praca trwa (czyli mamy ju} zarejestrowan� ilo[� wyprodukowan� do tego zlecenia, ale jest
ona nadal mniejsza od ilo[ci zleconej).

Aby kolory pojawiCy si� w kolumnie, trzeba zaznaczy� parametr Oznacz
kolorem
procent
wykonania w Parametry
> Parametry planowania > przycisk Zlecenia > zakCadka GCównaþ
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Zadania operacyjne
W qcadoo obsCugiwane s� dwa podej[cia do planowania. Pierwsze zakCada, }e planujemy caCe zlecenia produkcyjne
þ, przypisuj�c je do linii þ. W tym podej[ciu wszystkie operacje wykonywane s� po kolei, bez mo}liwo[ci
odCo}enia w czasie realizacji cz�[ci czynno[ci. Drugie podej[cie zakCada planowanie ka}dej operacji zlecenia
osobno. Operacje przypisywane s� do stacji roboczychþ i/lub do pracownikówþ. I to one ukCadane s� czasowo
oraz raportowane. Odzwierciedleniem zaplanowanej operacji jest zadanie operacyjne. Zadanie operacyjne to
element planowania operacyjnego. I wCa[nie o nich b�dzie opowiadaCa ta strona dokumentacji.

Aby przejrze� list� zadaE operacyjnych wejd{ w Planowanie
>
Zadania
operacyjne:

Lista
zadaE
operacyjnych

Zadania operacyjne maj� dwa typy:

wykonanie operacji w zleceniu - powi�zane jest z konkretn� operacj� wynikaj�c� z drzewa technologii u}ytej w
zleceniu

inne zadanie - jest dodatkowym zadaniem, które powierzamy pracownikowi

Zadania operacyjne b�d�ce wykonaniem operacji w zleceniu mog� by� wprowadzone na 3 sposoby:

1. r�cznie

2. poprzez zatwierdzenie planu na stacj� i pracownika

3. poprzez utworzenie planu operacyjnego z kalkulacji czasochConno[ci zlecenia

Inne zadania mog� by� wprowadzane tylko r�cznie.

R�czne dodawanie zadaE operacyjnych

Aby doda� nowe zadanie operacyjne wejd{ w Planowanie > Planowanie operacyjne i kliknij  Dodaj
nowy.

Rozpocznij od wskazania typu
zadania - to on uwarunkuje aktywno[� pozostaCych pól. Je[li chcesz zaplanowa�
realizacj� czynno[ci ze zlecenia, to wska}
typ
=
wykonanie
operacji
w
zleceniu. Podaj nast�pnie:

zlecenie
produkcyjne - lista zleceE jest ograniczona do tych raportowanych z dokCadno[ci� do operacji. Wska}
to zlecenie, które chcesz rozpisa� na zadania operacyjne

operacja
w
drzewie - wska} operacj� z technologii, któr� u}ywa� b�dziesz we wskazanym wy}ej zleceniu.
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Dodanie
nowego
zadania
operacyjnego

Dodanie
nowego
zadania
operacyjnego
o
typie
inne

zadanie

Ka}da operacja powinna mie� swoje zadanie -
aby pracownicy wiedzieli jakie czynno[ci maj�
zosta� wykonane

data
rozpocz�cia i data
zakoEczenia - zaplanuj w
jakim okresie zadanie ma zosta� zrealizowane

pracownik - mo}esz wskaza�, kto ma si� zaj��
zadaniem. Je[li pracowników przypisanych do
zadania ma by� wi�cej, skorzystaj z zakCadki
Obsada

stacja
robocza - mo}esz wskaza� na jakiej stacji
roboczej (czy to maszynie czy stanowisku) zadanie ma by� wykonywane

Na podstawie wskazanego zlecenia produkcyjnego uzupeCni� si�:

dziaC

ilo[ci: planowana, wyprodukowana

procent wykonania

Je[li zadanie operacyjne wystawione r�cznie jest przypisane do zlecenia produkcyjnego o statusie
oczekuj�ce, to ilo[ci nie b�d� wypeCnione. UzupeCni� si� dopiero po akceptacji zlecenia produkcyjnego.

Na podstawie operacji natomiast uzupeCni si�:

nazwa

opis

Je[li parametr þ: Kopiuj
opis
ze
zlecenia
produkcyjnego jest zaznaczony, to opis operacji zostanie
rozszerzony o dodatkowe uwagi wprowdzone w zleceniu produkcyjnym.

Numer zadania zostanie nadany automatycznie.

Je[li wprowadzasz
zadanie
o
typie:
inne
zadanie, to
wypeCnij nast�puj�ce pola:

nazwa - okre[l co pracownik ma wykona�

opis - mo}esz wprowadzi� szczegóCowe
informacje o czynno[ci do wykonania

pracownik - wska} kto ma zaj�� si� danym
zadaniem

data
rozpocz�cia i data
zakoEczenia - okre[l w
jakim czasie zadanie ma zosta� wykonane.

Numer zadania operacyjnego zostanie nadany
automatycznie. 
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Dodawanie zadaE przez zatwierdzenie planu

Efektem planu na stacj� robocz� i pracownika, jest utworzenie zadaE operacyjnych. Zadania s� odpowiednio
uCo}one czasowo i maj� przypisan� stacj� robocz� i pracownika. Z poziomu planu tworz� si� tylko zadania
powi�zane ze zleceniem produkcyjnym.

Dodawanie zadaE z poziomu kalkulacji czasochConno[ci zlecenia

Z poziomu zlecenia produkcyjnego mo}esz przeprowadzi� kalkulacj� czasochConno[ci þ. Funkcja przeliczy (na
podstawie norm technologii) jak dCugo b�d� trwaCy poszczególne operacje, a tak}e uCo}y je czasowo zgodnie z
drzewem technologii. Do tak przygotowanych wyliczeE mo}na utworzy� plan operacyjny. Jak tego dokona�?

Wejd{ w zlecenie produkcyjne, podaj dat� rozpocz�cia i wybierz  CzasochConno[�. Wygeneruj kalkulacj� i kliknij

 Utwórz
z
symulacji
plan
operacyjny. Zadania operacyjne zostan� zaCo}one.

Czym ró}ni� si� zadania operacyjne pochodz�ce z planu od zadaE z czasochConno[ci zlecenia? Plan na stacj� i
pracownika wyodr�bnia zadania do wykonania i przypisuje je do stacji roboczych i pracowników. Ponadto -
ustawiaj�c daty realizacji uwzgl�dnia istniej�ce zadania, dzi�ki temu unika realizacji wielu zadaE w jednym czasie.
Natomiast plan operacyjny z kalkulacji czasochConno[ci ogranicza si� do wyodr�bnienia operacji i nadania im dat
rozpocz�cia i zakoEczenia, jednak bez próby ustalenia, czy co[ w tym samym czasie jest zaplanowane do realizacji.

Dodawanie zadaE operacyjnych poprzez wygenerowanie do zlecenia
produkcyjnego

Je[li chcesz raportowa� realizacj� operacji, ale nie zale}y Ci na dokCadnym planowaniu czasowym zadaE, mo}esz
przyj��, }e zadania operacyjne b�d� wykonywane w czasie realizacji zlecenia produkcyjnego. W takim podej[ciu
najCatwiej b�dzie wygenerowa� zadania ze zlecenia produkcyjnego. Wejd{ do zlecenia produkcyjnego i zaakceptuj

je. Kliknij przycisk  Utwórz
zadania
operacyjne. W efekcie do ka}dej operacji technologii zostaje

zaCo}one zadanie. Daty rozpocz�cia i zakoEczenia zadania ustalone s� na podstawie dat zlecenia. Zadanie nie ma
uzupeCnionej stacji roboczej - je[li masz potrzeb�, mo}esz je uzupeCni�.

Zmiana dat w zadaniach operacyjnych mo}e aktualizowa� daty w powi�zanym zleceniu produkcyjnym. Aby
tak si� staCo zaznacz parametr þ: Ustawiaj
daty
zlelcenia
na
podstawie
dat
zadaE.

Obsada zadania operacyjnego

Obsada to lista pracowników, którzy maj� zajmowa�
si� realizacj� danego zadania. Mo}esz zatrzyma� si�
na okre[leniu rzeczywistej ilo[ci pracowników w
obsadzie. Ale mo}esz te} przypisa� list� konkretnych
pracowników, z imienia i nazwiska.

Minimalna
i
optymalna
ilo[�
pracowników
w

obsadzie uzupeCniana jest na podstawie norm
czasowych operacji þ. Rzeczywista
ilo[�
pracowników
w
obsadzie podpowiadana jest na
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Obsada
zadania
operacyjnegopodstawie optymalnej obsady. I mo}esz j�
modyfikowa� w ramach zadania. Czyli standardowo
zadanie wykonuje 4 pracowników, ale musicie
przyspieszy�, wi�c delegujesz do niego 6 pracowników. Je[li w normach czasowych operacji zaznaczony b�dzie
parametr: Czas
jednostkowy
zmniejszany
dla
powi�kszonej
obsady, to zmiana rzeczywistej obsady, b�dzie
wi�zaCa si� z przeliczeniem czasu trwania zadania.

Rzeczywista ilo[� pracowników w obsadzie nie mo}e by� mniejsza od obsady minimalnej. A je[li jest
wi�ksza, to musi by� jej wielokrotno[ci�.

Je[li zadanie ma realizowa� tylko jeden pracownik, to mo}esz go wskaza� w zakCadce GCówna. Tam podany
pracownik b�dzie wczytany do tabeli w zakCadce Obsada.

Statusy zadaE operacyjnych

Zadania operacyjne mog� przyjmowa� 4 statusy:

oczekuj�ce

rozpocz�te

zakoEczone

odrzucone

Nowe zadanie otrzymuje status oczekuj�ce. W momencie rozpoczynania zlecenia produkcyjnego statusy wszystkich
powi�zanych zadaE zmieniaj� si� na rozpocz�te. W momencie zakaEczania zlecenia produkcyjnego - jego zadania
operacyjne równie} s� zakoEczone. Status odrzucone nadawany jest w momencie odrzucenia planu na stacj� i
pracownika.

Do danej operacji zlecenia produkcyjnego mo}e istnie� tylko jedno zadanie operacyjne o statusie innym ni}
odrzucone.

SzczegóCowe zapotrzebowanie zadania operacyjnego

Je[li zadanie operacyjne powi�zane jest ze zleceniem produkcyjnym o statusie co najmniej zaakceptowanym, to

uaktywni si� przycisk  SzczegóCowe
zapotrzebowanie. Skorzystaj z niego, aby ustali�

jakie produkty b�d� braCy udziaC w wykonaniu danej operacji. Dowiesz si� o ilo[ciach planowanych, ale te} o
ilo[ciach ju} zaraportowanych jako zu}yte czy wyprodukowane. Zobaczysz tu równie} wykorzystane zamienniki.
SzczegóCowe zapotrzebowanie pozwala te} na modyfikacj� listy produktów - poczytasz o tym w tej dokumentacjiþ.

[ledzenie post�pu produkcji

Wykonanie zadania operacyjnego mo}e by� raportowane z poziomu terminala þ - wybieraj�c z listy przypisane

https://dokumentacja.qcadoo.com/zmiana-stanu-zapotrzebowania
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal


pracownikowi zadanie, albo z poziomu Rejestracja > Rejestracja produkcjiþ, wybieraj�c operacj� zlecenia.
Zadeklarowana ilo[� wyprodukowana b�dzie widoczna w zadaniu. Spowoduje to ponadto przeliczenie wykonania
procentowego.

Oznaczenie
kolorem
wykonania
procentowego
w
zadaniach
operacyjnych

Kolumna Wykonano % mo}e zosta� oznaczona kolorami. Stosujemy trzy kolory:

czerwony - oznacza, }e jeszcze nic nie zostaCo wyprodukowane (ilo[� wyprodukowana pochodz�ca z
zaakceptowanych rekordów rejestracji produkcji to 0),

zielony - oznacza, }e caCa ilo[� zlecona jest ju} wyprodukowana (suma ilo[ci wyprodukowanej pochodz�cej z
zaakceptowanych rekordów rejestracji jest co najmniej taka jak ilo[� zlecona),

}óCty - oznacza, }e praca trwa (czyli mamy ju} zarejestrowan� ilo[� wyprodukowan� do tej operacji, ale jest
ona nadal mniejsza od ilo[ci zleconej).

Aby kolor si� pojawiC, zaznacz parametr Oznacz kolorem procent wykonania w Parametry > Parametry planowania >
Zadania operacyjne þ

https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
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Gantt zadaE operacyjnych
Gantt zadaE operacyjnych jest kolejn�, po planowaniu na liniach, graficzn� prezentacj� planów produkcyjnych.

Planowanie na liniach pokazuje zlecenia produkcyjne - czyli jest do wykorzystania w momencie, gdy planujesz prac�

z dokCadno[ci� do zleceE (i zleceE na komponenty). Gantt zadaE operacyjnych pokazuje operacje (a tak naprawd� -

zadania operacyjne), czyli u}yjesz go wtedy, gdy planujesz ka}d� wykonywan� na produkcji czynno[�. Wi�cej o

podej[ciach do planowania w qcadoo poczytasz tutajþ.

Aby skorzysta� z Gantta zadaE operacyjnych wejd{ w Planowanie
>
Gantt
zadaE
operacyjnych.

Gantt
zadaE
operacyjnych

Na wykresie Gantta wida� wszystkie te zadania operacyjne þ, które nie s� odrzucone, które s� przypisane do stacji

roboczej i których data zakoEczenia nie jest wcze[niejsza ni} miesi�c wstecz. Te bez przypisanej stacji - trafi� do

bufora (tabeli niezaplanowanych zadaE, widocznej z prawej strony). Zadania zaplanowane s� w czasie (o[ OX) i na

zdefiniowane w qcadoo stacje robocze (o[ OY). W obszarze kalendarza wyznaczone s� zmiany i zaznaczone okresy

niepracuj�ce - podstaw� jest kalendarz przypisany do linii þ, do której nale}y dana stacja oraz wyj�tki dla liniiþ. Z

podstawowych informacji o wykresie to chyba wszystko. Czas na opis, jak go u}ywa�.

Plan widoczny na wykresie Gantta mo}esz przegl�da� w ró}nych perspektywach czasowych - klikaj�c w nagCówek

kalendarza (widoczne dni, godziny itp.) lewym przyciskiem myszy przybli}asz widok, a} do minut. Klikaj�c prawym

przyciskiem myszy - oddalasz, a} do miesi�cy.

Domy[lnie widoczne s� wszystkie aktywne stacje robocze. Mo}esz:

ukry� stacje buforowe, zostawiaj�c parametr þ Stacje
buforowe
widoczne
na
wykresie niezaznaczony

ukry� na czas planowania nieistotne stacje, klikaj�c przycisk  w wierszu stacji. Usuni�te stacje wróc� po

ponownym wczytaniu Gantta lub od[wie}eniu jego zawarto[ci.

Dane zapisywane s� od razu po wprowadzonych zmianach. Je[li przesuniesz kafelek - efekt od razu b�dzie

widoczny w li[cie zadaE operacyjnych þ. Je[li jednak inny u}ytkownik doda nowe zadania, czy je zmieni, zobaczysz

aktualny stan dopiero po od[wie}eniu widoku. Mo}esz albo ponownie wczyta� kalendarz, albo klikn�� przycisk

od[wie}enia  pod wykresem.

Edycja
planu odbywa si� poprzez przenoszenie kafelek w czasie (w lewo i w prawo, wzdCu} wiersza stacji) oraz
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mi�dzy stacjami (w gór� i w dóC). Je[li chcesz dorzuci� do planu, co[ co znajduje si� w buforze - zCap myszk� wiersz

tabeli i przeci�gnij w odpowiednie miejsce kalendarza. Czyli standardowy, znany Ci ju} z planowania na lini�,

drag&drop.

Je[li zadanie najdzie na okres niepracuj�cy, z automatu zostanie rozci�gni�te, tak by mogCo si� zakoEczy� w

czasie, gdy wykonujesz prac�

Dodatkowo zmiany mo}esz przeprowadzi� z okna edycyjnego. Kliknij w kafelek prawym przyciskiem myszy i

wywoCaj edycj�.

Okno
edycyjne

Ten sposób modyfikacji, poza zmian� dat i stacji roboczej, pozwala na okre[lenie koniecznej do realizacji zadania

obsady o raz na przypisanie do zadania pracownikówþ.

Obsada zadania operacyjnego musi by� taka sama jak podana w normach operacji obsada minimalna lub

musi by� jej wielokrotno[ci�. Je[li w operacji zaznaczono parametr Czas
jednostkowy
zmniejszany
dla

powi�kszonej
obsady, to zmiana obsady wyznaczy now� dCugo[� kafelka.

W menu kontekstowym (wywoCanym klikni�ciem w kafelek prawym przyciskiem myszy) dost�pna jest dodatkowo

opcja Przenie[
do
niezaplanowanych - dzi�ki niej usuniesz zadanie z planu i wrzucisz do bufora.

Z poziomu menu kontekstowego przejdziesz te} do widoku szczegóCów zadania operacyjnego (przycisk Przejd{
do

zadania) lub do szczegóCów zlecenia produkcyjnego (przycisk Przejd{
do
zlecenia).
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SzczegóCowe
informacje o zadaniu zaprezentowane s� w tooltipie (dymku, chmurce), który pojawia si� po

najechaniu myszk� na kafelek.

Informacje
szczegóCowe

Ponadto - opis umieszczony na kafelku, powinien pozwoli� na ustalenie, ju} przy pierwszym rzucie oka, czym dane

zadanie jest.

ZwróciCe[ zapewne uwag�, }e kafelki maj� ró}ne kolory. Kolory [wiadcz� o statusie i typie zadania. Dla zadaE

powi�zanych ze zleceniem mamy kolory:

}óCty  to status Oczekuj�ce

jasno niebieski  to status Rozpocz�te

jasny szary  to status ZakoEczone

Dla zadaE o typie <inne zadanie= zastosowane zostaCy kolory:

oliwkowy  to status Oczekuj�ce

granatowy  to status Rozpocz�te

ciemno szary  to status ZakoEczone

Zadania zakoEczone s� ponadto wyC�czone z edycji - pionowe kreski na pocz�tku i koEcu kafelka oznaczaj�, }e nie

mo}e zmieni� swojego poCo}enia.

Jakie jeszcze kolory mo}esz na wykresie Gantta dostrzec:

1. zadania mog� by� realizowane w tym samym czasie. Kafelki uCo}one zostaj� wówczas jeden pod drugim, a

wiersz stacji jest odpowiednio poszerzany. Zadania takie maj� kafelki o ja[niejszym odcieniu

2. zaznaczenie zadania (przed dwukrotne klikni�cie) powoduje pod[wietlenie go na zielono. Dodatkowo

zaznaczaj� si� wszystkie powi�zane zadania (pochodz�ce z tego samego zlecenia), a mi�dzy nimi rysowane

s� linki:
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Powi�zane
zadania
operacyjne

3. kolor zadania mo}e nie[� informacje o procencie wykonania. Aby tak si� staCo zaznacz w parametrach Gantta

þ Pokazuj
post�p. Pami�tasz procent wykonania w li[cie zadaE operacyjnych? Je[li nie - to zerknij tutajþ.

W zale}no[ci od tego w jakim procencie zadanie jest wykonane, tak b�dzie si� napeCnia� kolorem dany

kafelek. Wykonanie 100% spowoduje pokolorowanie zadania na ciemno zielono.

Post�p
zadania
operacyjnego

Zadania widoczne w planie mo}esz przeszukiwa� u}ywaj�c filtra umieszczonego nad wykresem. Wpisz tekst, po

którym chcesz przeszuka� dane i kliknij jeden z dwóch dost�pnych przycisków:

Filtruj 

Zaznacz 
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Filtrowanie odnajdzie i zaznaczy kolorem zielonym zadania i ograniczy wiersze tylko do tych, na których dane

zadania si� znajduj�:

Filtrowanie
zadaE
operacyjnych

Zaznaczanie równie} odnajdzie i wyró}ni kolorem zielonym zadania, ale nadal b�dziesz widzie� wszystkie stacje

robocze:

Zaznaczanie
zadaE
operacyjnych

Aby odznaczy� znalezione zadania - wystarczy w nie dwukrotnie klikn��.

Je[li chcesz szybko przenie[� si� do planów aktualnych, kliknij przycisk dzi[  .
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Wiersz analizy zasobów

Gantt zadaE operacyjnych pozwala analizowa� w wierszu analizy zasobów, pod obszarem wykresu: sum� ilo[ci

zleconych oraz potrzebn� obsad�. Za pomoc� narysowanych sCupków zobaczysz zagregowan� ilo[�, w danych

odcinkach czasu:

Analiza
zasobów
na
wykresie
Gantta

Wiersz analizy zasobów wC�czysz w parametrach þ, zaznaczaj�c: Analizuj
dost�pne
zasoby. Wybierz jakie dane

chcesz analizowa�:

ilo[�
planowana. Je[li podasz ilo[� maksymaln�, to w momencie, gdy sCupek przekroczy t� granic� - zostanie

oznaczony kolorem czerwonym. Od razu zauwa}ysz, }e plan wykracza poza przyj�te mo}liwo[ci.

obsada. Tu te} mo}esz poda� ilo[� maksymaln�, po przekroczeniu której Gantt poinformuje, }e zaplanowaCe[

prac� dla wi�kszej ilo[ci osób ni} powiniene[.

Wiersz analizy sumuje tylko dane z widocznych wierszy stacji. Je[li zatem analizujesz w ten sposób tylko jeden

obszar zakCadu - usuE czasowo niepotrzebne stacje.

Prezentacja procesów technologicznych zadania operacyjnego

Je[li wykorzystujesz procesy technologiczne þ, rozpisuj�c poszczególne kroki operacji na bardzo szczegóCowe,

mo}esz z poziomu kafelka na wykresie Gantta podejrze� zaplanowane procesy i szacunkowy czas ich trwania w

ramach operacji.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w kafelek i wybierz: Procesy technologiczne:
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Procesy
technologiczne
na
wykresie
Gantta

Daty procesów wyliczone s� na podstawie czasów TJ, TPZ i dodatkowych uj�tych w definicji procesu. Zaczynamy

wyliczanie od daty rozpocz�cia zadania i po kolei wyznaczamy daty poszczególnych procesów. Warto podkre[li�, }e

data zakoEczenia wyliczona z procesów nie musi zgadza� si� z dat� zakoEczenia zadania operacyjnego - do obu

wyliczeE pobieramy inne {ródCo danych, wi�c je[li nie zadbaCe[ o spójno[�, mog� by� rozjazdy.
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Gantt zleceE
Gantt zleceE, to graficzne przedstawienie planów produkcyjnych podobnie jak gantt zadaE operacyjnych þ.

Zasadnicz� ró}nic� odró}niaj�c� te dwa rozwi�zania jest sposób rejestracji produkcji. Gantt zadaE operacyjnych

wykorzystywany jest w momencie, kiedy planujesz z dokCadno[cia operacji, natomiast gantt zleceE pozwala Ci na

planowanie w procesie rejestruj�cym produkcj� z dokCadno[ci� do zleceE.

Aby skorzysta� z Gantta zleceE wejd{ w Planowanie
>
Gantt
zleceE.

Gantt
zleceE

Na wykresie Gantta wida� wszystkie zlecenia produkcyjneþ, które nie s� zaniechane lub odrzucone oraz maj�

przypisane daty rozpocz�cia i zakoEczenia wraz lini� obsCuguj�c� produkcj�. Zlecenia bez przypisanej którejkolwiek

daty czy linii, zostan� przeniesione do bufora, czyli tabeli niezaplanowanych zleceE. Zlecenia planowane s� w czasie

(o[ X) i na konkretnie zdefiniowane linie produkcyjne (o[ Y). Na Gancie wyznaczone s� zdefiniowane zmiany oraz

okresy niepracuj�ce. PodziaC na te okresy ma miejsce w kalendarzu, który przypisany jest do konkretnej linii

produkcyjnej þ. W wybranych przedziaCach czasu mo}esz równie} zdefiniowa� wyj�tki dla liniiþ.

Tym co wyró}nia Gantta zleceE na tle Gantta zadaE operacyjnych, to prezentowanie wszystkich zleceE, niezale}nie

od sposobu rejestracji. W ten sposób Gantt zleceE wy[wietla zlecenia z rejestrowane z dokCadno[ci� do zleceE, ale

równie} z rejestracj� z dokCadno[ci� do operacji. Te drugie maj� jednak charakter tylko pogl�dowy.

Zaplanowane zlecenia mo}esz ogl�da� w 6 skalach czasowych. Zmiana skali jest mo}liwa poprzez klikni�cie w

nagCówek lewym przyciskiem myszy (zmniejszenie skali) lub prawym przyciskiem myszy (zwi�kszenie skali). Mo}esz

równie} skorzysta� z rozwijanej listy znajduj�cej si� pod wykresem Gantta i wybra� interesuj�c� Ci� skal�.

Domy[lnie widoczne s� wszystkie linie produkcyjne wykonuj�ce produkcj�. Mo}esz:

ukry� na czas planowania nieistotne linie produkcyjne, klikaj�c przycisk  w wierszu linii produkcyjnej.

Usuni�te linie pojawi� si� ponownie po wczytaniu Gantta lub od[wie}eniu jego zawarto[ci.

Zmiany w planie zapisywane s� natychmiastowo. Je[li kafelek zostanie w jaki[ sposób edytowany - zmiany zostan�

przekazane do odpowiednich zleceE produkcyjnych þ. W sytuacji, kiedy inny u}ytkownik doda nowe zadania, czy

je edytuje, aktualny stan zobaczysz dopiero po ponownym wczytaniu Gantta lub po wci[ni�ciu przycisku

od[wie}ania  znajduj�cego si� pod wykresem.
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Edycja planu

Edycja planu odbywa si� poprzez:

przenoszenie kafelków w czasie (wzdCu} wiersza linii produkcyjnej)

wydCu}anie dCugo[ci kafelków w obie strony (w lewo lub w prawo)

mi�dzy liniami produkcyjnymi (mi�dzy wierszami)

Je[li chcesz doCo}y� do planu zlecenia niezaplanowane, znajduj�ce si� w buforze, zCap je lewym przyciskiem myszy

i przeci�gnij w konkretne miejsce w kalendarzu.

Je[li zlecenie wypadnie na okres niepracuj�cy, zostanie automatycznie rozci�gni�te, tak by mogCo si�

zakoEczy� w czasie, gdy wykonujesz prac�

Dodatkowo zmiany mo}na wprowadzi� prosto z okna edycyjnego. Kliknij w kafelek prawym przyciskiem myszy i

przejd{ do edycji.

Okno
edycyjne

Z okna edycji mo}esz modyfikowa� daty, linie produkcyjne, ale równie} przypisywa� pracownikówþ do

poszczególnych zleceE.

W menu kontekstowym (wywoCanym klikni�ciem w kafelek prawym przyciskiem myszy) dost�pna jest dodatkowo

opcja Przejd{
do
zlecenia, dzi�ki której zostaniesz przeniesiony do szczegóCów zlecenia produkcyjnego.

Z poziomu menu kontekstowego przeniesiesz równie} zlecenia do bufora. Klikaj�c Przenie[
do

niezaplanowanych, linia produkcyjna przypisana do zlecenia zostanie usuni�ta, co spowoduje umieszczenie

zlecenia w buforze.

SzczegóCowe informacje

SzczegóCowe informacje na temat zlecenia zaprezentowane s� w tooltipie, który pojawia si� po najechaniu myszk�

na kafelek.
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Informacje
szczegóCowe

ZwróciCe[ zapewne uwag�, }e kafelki maj� ró}ne kolory. Kolory [wiadcz� o statusie zlecenia. Kolory, które mo}emy

wyró}ni� to:

jasno niebieski  to status Oczekuj�ce

jasno fioletowy  to status Zaakceptowane

}óCty  to status Rozpocz�te

zielony  to status ZakoEczone

Dla zleceE rejestrowanych z dokCadno[ci� do operacji zastosowane zostaCy kolory:

ciemno niebieski  to status Oczekuj�ce

fioletowy  to status Zaakceptowane

ciemno }óCty  to status Rozpocz�te

zielony  to status ZakoEczone

Zlecenia zakoEczone s� ponadto wyC�czone z edycji - pionowe kreski na pocz�tku i koEcu kafelka oznaczaj�, }e nie

mo}e zmieni� swojego poCo}enia. Kreski na pocz�tku i koEcu kafelka oznaczaj� równie} zlecenia rejestrowane z

dokCadno[ci� do operacji w ka}dym statusie.

Jakie jeszcze kolory mo}esz na wykresie Gantta dostrzec:

1. zlecenia realizowane w tym samym czasie na jednej linii maj� ja[niejszy odcieE. Przy planowaniu zleceE w tym

samym czasie, wiersze poszerzaj� si�, dzi�ki czemu kafelki mog� by� umieszczone jeden pod drugim.

2. dwukrotne klikni�cie na kafelek zlecenia, spowoduje zmian� jego koloru na jasno zielony. Wraz ze zmian�

kolorów, wy[wietlone zostan� powi�zane zlecenia, poC�czone linkami:
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Powi�zane
zlecenia

3. kafelek zlecenia mo}e równie} informowa� w ilu procentach zlecenia zostaCo wykonane. Je[li chcesz, aby taka

informacja byCa widoczna na Gancie, zaznacz w parametrach Ganttaþ Pokazuj
post�p.

Post�p
zlecenia

Zlecenia widoczne w planie mog� by� wyszukiwane za pomoc� filtra umieszczonego nad wykresem. Wpisz tekst,

po którym chcesz przeszuka� dane i kliknij jeden z dwóch dost�pnych przycisków:

Filtruj 

Zaznacz 

Filtrowanie odnajdzie zlecenie i zaznaczy je kolorem zielonym. Wiersze zostan� ogarniczone tylko do tych, na

których dane zlecenie wyst�puje:
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Filtrowanie
zleceE

Zaznaczanie równie} odnajdzie i wyró}ni kolorem zielonym zlecenie, ale wiersze pozostan� w nienaruszonym

stanie:

Zaznaczanie
zleceE

Aby odznaczy� znalezione zlecenia - wystarczy w nie dwukrotnie klikn��.

Je[li chcesz szybko przenie[� si� do planów aktualnych, kliknij przycisk  .

Wiersz analizy zasobów

Gantt zleceE podobnie jak Gantt zadaE operacyjnych pozwala analizowa� zasoby, w wierszu pod obszarem

wykresu: sum� ilo[ci zleconych oraz potrzebn� obsad�. Za pomoc� narysowanych sCupków zobaczysz zsumowan�
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ilo[�, w danych odcinkach czasu:

Analiza
zasobów
na
wykresie
Gantta

Wiersz analizy zasobów wC�czysz w parametrach þ, zaznaczaj�c: Analizuj
dost�pne
zasoby. Wybierz jakie dane

chcesz analizowa�:

ilo[�
planowana. Je[li podasz ilo[� maksymaln�, to w momencie, gdy sCupek przekroczy t� granic� - zostanie

oznaczony kolorem czerwonym. Od razu zauwa}ysz, }e plan wykracza poza przyj�te mo}liwo[ci.

obsada. Tu te} mo}esz poda� ilo[� maksymaln�, po przekroczeniu której Gantt poinformuje, }e zaplanowaCe[

prac� dla wi�kszej ilo[ci osób ni} powiniene[.

Wiersz analizy sumuje tylko dane z widocznych wierszy linii produkcyjnych. Je[li zatem analizujesz w ten sposób

tylko jeden obszar zakCadu - usuE czasowo niepotrzebne linie produkcyjne.
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Plany sprzeda}y
Plany sprzeda}y pozwalaj� na zapisanie jakie masz przewidywania odno[nie produkcji w najbli}szym czasie.

Najbli}szy to mo}e by� zarówno tydzieE, jak i miesi�c, a nawet rok, czy dCu}ej - je[li tak� masz specyfik� produkcji.

Ewidencja planów sprzeda}y pozwoli na konfrontacj� Twoich zaCo}eE z tym co zostaCo zamówione przez klientów.

Mo}esz te} wykorzysta� plany sprzeda}y gdy produkujesz na magazyn. Z ich poziomów b�dziesz mógC zleca�

produkcj� i analizowa� wykonanie planu (funkcjonalno[� zostanie lada moment o tak� mo}liwo[� rozbudowana).

Aby doda� plan sprzeda}y wejd{ w Planowanie
>
Plany
sprzeda}y

Lista
planów
sprzeda}y

i kliknij  Dodaj
nowy  

Formularz
dodawania
planów
sprzeda}y

Koniecznie podaj nazw� planu sprzeda}y. Mo}esz ponadto wprowadzi�:

opis

zakres obowi�zywania planu w polach: od
daty i do
daty

Unikalny numer planu zostanie nadany z automatu po zapisie. 
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W kolejnym kroku przejd{ do zakCadki Produkty
planu i wprowad{ informacj� o tym jakie produkty i w jakich

ilo[ciach chcesz w ramach tego planu wyprodukowa�.

ZakCadka
Produkty
planu

Masz do dyspozycji dwa sposoby dodawania produktów:

1. standardowe dodawanie ka}dego produktu z osobna

2. zbiorcze dodanie produktów rozmiarowych z danej rodziny

Dodawanie produktu do planu - [cie}ka standardowa

Aby doda� produkt do planu sprzeda}y kliknij przycisk  Nowy

Dodawanie
produktu
do
planu
sprzeda}y

Podaj:

produkt - mo}e by� on zarówno konkretnym produktem, jak i produktem - rodzin�. ZakCadamy, }e mo}esz

wiedzie�, }e chcesz wyprodukowa� 1 000 koszulek, ale na tym etapie nie wiesz jeszcze w jakich rozmiarach,

albo wiesz, }e wyprodukujesz 50 kanap, ale nie wiesz jeszcze z jakim obiciem

planowana
ilo[� - wska} jak� ilo[� planujesz wyprodukowa�.
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Ponadto mo}esz poda� technologi�. Technologia podpowie si� je[li taka istnieje dla produktu. Technologia mo}e

dotyczy� podanego produktu lub produktu-rodziny, do której nale}y.

W oknie szczegóCów produktu widoczna jest:

ilo[� zamówiona - pobierana z powi�zanych zamówieE sprzeda}y

nadwy}ka z planu - liczona jako ró}nica mi�dzy ilo[ci� planowan� a zamówion�

Zbiorcze dodawanie do planu produktu rozmiarowych danej rodziny

Je[li chcesz doda� wiele rozmiarów danego produktu, to szybciej b�dzie gdy skorzystasz z funkcji dodawania

produktów rozmiarowych, wywoCywanej przyciskiem  Dodaj
produkty
wg
rozmiarów

Ka}dy rozmiar definiowany jest jako osobny indeks produktu i ma wypeCnione pole: rozmiar. A wszystkie

rozmiary tego samego produktu C�czone s� rodzin� produktu.

Zacznij od wskazania produktu b�d�cego rodzin�
produktu. Je[li produkt ten ma przypisane konkretne produkty, z

okre[lonymi rozmiarami, to zostanie aktywowana tabela poni}ej. W tabeli znajd� si� rozmiary w jakich dana rodzina

mo}e wyst�powa�:

Dodawanie
produktów
rozmiarowych
do
planu
sprzeda}y

Podaj ilo[ci w tych wierszach, w których widniej� rozmiary, które chcesz w planie umie[ci�.
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Pomi�dzy polami ilo[ciowymi, w dóC tabeli, mo}esz przechodzi� klawiszem

TAB.

Kliknij przycisk  Dodaj
pozycje - do produktów planu zostan� dodane produkty z rozmiarem, dla

którego ilo[� > 0.

Dodawanie produktów do planu sprzeda}y przez import z Excela

Lista produktów w planie sprzeda}y mo}e by� ustalona poprzez import z pliku Excel. Procedura jest standardowa -

jak w wielu miejscach w systemie. Kroki opisane s� w tej dokumentacji.

Zapisz plan podaj�c dane w zakCadce GCówna i kliknij przycisk Importuj
produkty
planu
z
XLSX. Pobierz szablon i

wypeCnij w nim:

numer produktu (kolumna A) - numer produktu zdefiniowanego w qcadoo

ilo[� planowana (kolumna B) - wyra}ona w jednostce podstawowej produktu

I zaci�gnij arkusz do qcadoo. W ramach danego planu mo}eszy wykona� import wielokrotnie. Je[li zaznaczysz w

oknie importu parametr Czy
aktualizowa�
istniej�ce
dane? to istniej�cy wiersz w planie o danym produkcie b�dzie

miaC zaktualizowan� ilo[�. Zasada, }e danym produkt w planie mo}e wyst�pi� tylko raz i tutaj obowi�zuje.

Zapotrzebowanie materiaCowe planu sprzeda}y

Aby móc zrealizowa� przyj�ty plan konieczne jest zapewnienie materiaCów do produkcji. Z poziomu planu mo}esz

wygenerowa� zapotrzebowanie materiaCowe - bardzo dokCadne rozposanie potrzebnych produktów i ilo[ci pod

przyj�te wielko[ci w planie. Co wi�cej - zapotrzebowanie materiaCowe pozwala na szybkie zCo}enie zamówienia u

dostawcy.

Wi�cej o zapotrzebowaniu materiaCowym planu sprzeda}y przeczytasz tutajþ. A jak wywoCa� generowanie z

poziomu planu? Kliknij przycisk:  Zapotrzebowanie
materiaCowe. I dalej post�puj z powy}sz�

dokumentacj�.

Zlecanie produkcji z poziomu planu sprzeda}y

Z poziomu planu sprzeda}y mo}esz zleci� produkcj�. Na dwa sposoby - albo tworz�c tylko zlecenia produkcyjneþ,

albo tworz�c zlecenia i C�cz�c je w grupy zleceEþ.

Tworzenie zleceE produkcyjnych do planu sprzeda}y

Aby utworzy� zlecenia produkcyjne zaznacz w planie produkty, które chcesz zleci� i kliknij przycisk: 

 Utwórz
wiele
zleceE
produkcyjnych
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Tworzenie
zleceE
produkcyjnych
do
planu
sprzeda}y

Podaj jakie ilo[ci chcesz produkowa�. Je[li w planie zaznaczyCe[ produkt b�d�cy rodzin� produktu, to w oknie

pojawi� si� wszystkie konkretne produkty z nim zwi�zane. Podpowiemy Ci ilo[� na podstawie ilo[ci planowanej (gdy

w planie znajduje si� konkretny produkt) lub na podstawie ilo[ci zamówionej (gdy w planie znajduje si� rodzina

produktu). Je[li w wierszu produktu nie podasz ilo[ci lub ilo[� b�dzie zerem - pominiemy t� pozycj� przy tworzeniu

zlecenia.

Aby zlecenia zostaCy zaCo}one kliknij przycisk  Utwórz
zlecenia

W pozycji planu sprzeda}y uzupeCniona b�dzie ilo[� zlecona - b�dziesz wiedzie� zatem jaka cz�[� planu zostaCa

przekazana na produkcj�.

Tworzenie grup zleceE do planu sprzeda}y

Aby utworzy� grup� zleceE zaznacz w planie produkty, które maj� znale{� si� w jednej grupie i kliknij przycisk 

 Utwórz
grup�
zleceE

Tworzenie
grupy
zleceE
do
planu
sprzeda}y
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Je[li w[ród zaznaczonych produktów znajduje si� rodzina produktów, to w oknie zaprezentowane b�d� wszystkie

powi�zane z ni� konkretne produkty. Wska} jakie produkty chcesz zleci�, poprzez podane ilo[ci zleconej.

Podpowiemy j� na podstawie ilo[ci z planu (dla konkretnego produktu w planie) lub ilo[ci zamówionej (dla produktu,

dla którego w planie znajduje si� jego rodzina). Je[li nie chcesz produkowa� danego produktu - ustaw mu ilo[� 0

lub zostaw puste miejsce.

Konkretne produkty danej rodziny w oknie tworzenia grupy posortowane b�d� po rozmiarze (priorytecie

nadanym w li[cie rozmiarów)

Aby grupa zleceE zostaCa utworzona kliknij przycisk  Utwórz
grup�
i
zlecenia.

W efekcie zostanie utworzona grupa zleceE:

Utworzona
grupa
zleceE

z wypeCnion� informacj� o planie sprzeda}y. Je[li zaznaczone produkty miaCy ten sam asortyment - zostanie on w

grupie wypeCniony.

Utworzone b�d� równie} zlecenia produkcyjne i podpi�te zostan� pod t� grup�:
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Utworzone
zlecenia
produkcyjne

W samym planie zostan� zaprezentowane ilo[ci zlecone.

Statusy planu sprzeda}y

Wprowadzony plan sprzeda}y otrzymuje status szkic. To plan, z którym mo}esz pracowa� - przyjmowa�

zamówienia, zleca� produkcj�, rozwija� plan o produkty, zmienia� daty obowiazywania. Je[li wykonaCe[ wszystko

co zostaCo zaplanowane mo}esz plan zamkn�� u}ywaj�c przycisku  ZakoEcz. Je[li natomiast dodaCe[

plan, ale nie b�dziesz go realizowa�, to mo}esz go odrzuci� klikaj�c przycisk  Odrzu�.

Odrzucenie planu jest mo}liwe tylko, gdy do planu nie istnieje zlecenie produkcyjne lub zamówienie

sprzeda}y.

Dodatkowe funkcje wykonywane w planie sprzeda}y

Prezentacja zamówionych ilo[ci

Ilo[ci planowane mo}esz zestawi� z ilo[ciami zamówionymi. Kliknij przycisk  Pobierz
zamówione

ilo[ci, a w tabeli produktów planu przeliczone zostan� ilo[ci zamówione i nadwy}ki. Ilo[ci zamówione pobierane s�

z powi�zanych zamówieE sprzeda}y. Ilo[� zamówiona to zsumowana ilo[� dla wszystkich odnalezionych w

zamówieniach pozycji z danym produktem lub z produktami nale}�cymi do rodziny produktu (je[li to rodzina
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znalazCa si� w planie). Natomiast zamówione na magazyn to analogiczna suma ilo[ci z zamówieE sprzeda}y z

zaznaczonym parametrem Zamówienie na magazyh.

Aby powi�za� zamówienia sprzeda}y z planem wystarczy w szczegóCach zamówienia wypeCni� pole: plan

sprzeda}y.

Je[li w produktem planu jest rodzina, to mo}esz, zaznaczaj�c pozycj� i klikaj�c przycisk  Poka}

zamówione
produkty
rodziny
z
planu, ustali� jakie konkretne produkty (np. w jakim rozmiarze, czy w jakim kolorze)

zostaCy zamówione. Tutaj tak}e dane pochodz� z powi�zanych z planem zamówieE sprzeda}y:

Prezentacja
ilo[ci
zamówionych
konkretnych
produktów
danej
rodziny

Zapotrzebowanie materiaCowe planu sprzeda}y

Funkcja pozwala na ustalnie listy materiaCów potrzebnej do realizacji przyj�tego planu. Mo}esz j� albo wywoCa�

przyciskiem przycisk  Zapotrzebowanie
materiaCowe z danego planu, albo wygenerowa� z menu

zaopatrzenie. Funkcjonalno[� opisana jest w tej dokumentacjiþ.

Grupy zleceE planu

Klij�c w przycisk przycisk  Grupy
zleceE
planu przejdziesz do listy grupy zleceE powi�zanych z

danym planem. Dzi�ki temu po wygenerowaniu grup, b�dziesz mógC od razu do nich przej[�, w celu dalszego

uszczegóCawiania zleceE.

U}yj innej technologii

Funkcja przyda si�, gdy:

korzystasz z technologii rodziny produktów
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ci�gle pracujesz nad ostateczn� wersj� technologii i ta uj�ta w planie nie jest ju} aktualna.

Aby móc zamówi� dobre materiaCy do planu i aby móc we wCa[ciwy sposób wytworzy� wyrób, warto zaktualizowa�

technologi� w planu. Dla produktów zwi�zanych z tak� sam� rodzin� produktu, mo}esz podmieni� technologi�

korzystaj�c z funkcji U}yj
innej
technologii. Zaznacz produkty planu i kliknij przycisk: 

U}yj
innej
technologii

Aktualizacja
u}ytej
technologii

Wska} now�
technologi� i zaktualizuj. W efekcie w zaznaczonych produktach zostanie zmieniona technologia.

Zmian� mo}esz przeprowadzi� wielokrotnie, pami�tajac }e jednocze[nie mo}na aktualizowa� dane produktów z

jednej rodziny.

UzupeCnij technologi� rodziny

Je[li uj�Ce[ w planie produkty jeszcze zanim przygotowaCe[ do nich technologi�, a korzystasz z technologii na

rodzin� produktu, to funkcja uzupeCniania technologii bardzo Ci si� przyda. Zaznaczaj�c produkty z jednej rodziny,

mo}esz w jednym kroku wypeCni� brakuj�c� technologi�.

Zaznacz produkty bez technologii, nale}�ce do tej samej rodziny i kliknij w przycisk % include inline_image.html

file==przyciskUzupelnijTechnologieRodziny.png= alt==Przycisk UzupeCnij technologi� rodziny= %} UzupeCnij

technologi�
rodziny

UzupeCnianie
technologii
rodziny
produktu

Wska} Now�
technologi� i zapisz przyciskiem UzupeCnij.
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Formularz
dodawania
produktu
do
zamówienia

sprzeda}y

Zamówienia sprzeda}y
Zamówienia sprzeda}y mog� by� wykorzystywane albo do zaewidencjonowania zamówienia pCyn�cego od klienta,

ale te} do grupowania zleceE produkcyjnych w projekty czy plany na dCu}szy okres. S� pocz�tkiem procesu

produkcyjnego. Ale nie koniecznym do wykorzystywania - je[li nie masz ochoty i chcesz zaczyna� od razu od zleceE

produkcyjnych - prosz� bardzo. Nie mniej jednak zapoznaj si� z poni}sz� dokumentacj� i dowiedz si� jakie korzy[ci

pCyn� z tej funkcjonalno[ci.

Dodanie nowego zamówienia sprzeda}y

PLANOWANIE
>
Zamówienia
sprzeda}y  Dodaj
nowy

1. W zakCadce <GCówna= mo}esz zmieni� <Numer= zamówienia, który nadawany jest automatycznie.

2. Opcjonalnie mo}esz równie} poda� jego <Nazw�=, <Opis=, a tak}e przyporz�dkowa� <Kontrahenta= i okre[li�

<Dat� rozpocz�cia=, <Dat� zakoEczenia= oraz <Termin ostateczny=.

Je}eli okre[lisz <Termin ostateczny= to wówczas termin w ka}dym zleceniu produkcyjnym wchodz�cym w

skCad tego zamówienia sprzeda}y b�dzie musiaC by� taki sam.

Je}eli okre[lisz <Je[li pracujesz z planami sprzeda}y, to produkcj�, któr� zamierzasz wytworzy� w celu

zwi�kszenia stanu magazynowego, zapisz jako zamówienie sprzeda}y z oznaczonym parametrem

Zamówienie na magazyn. Dzi�ki temu w planie b�dzie robita ilo[� zamówiona - osobno poka}emy ile

zamówili klienci i osobno ile b�dzie produkowane na zapas.

3. Po uzupeCnieniu tych danych wybierz  Zapisz,

aby utrwali� podane do tej pory dane.

4. Nast�pnie przejd{ do kolejnej zakCadki. -

<Produkty wyj.=, w której okre[lisz jakie produkty

i w jakiej ilo[ci b�dziesz produkowa� na rzecz

tego zamówienia. Zamówi� mo}na tylko

konkretny produkt, a nie produkt-rodzin�.

5. Dodaj jeden lub wiele produktów do zamówienia,

klikaj�c  Nowy.

6. W formularzu dodawania produktu do

zamówienia sprzeda}y podaj <Produkt=,

<Technologi�= (podpowiadana jest technologia

domy[lna) oraz <Ilo[� zamówiona= czyli ilo[�, która ma zosta� wyprodukowana w ramach zamówienia.

<Ilo[� zlec.= to ilo[� zlecona czyli taka, na któr� s� ju} utworzone zlecenia produkcyjne na dany produkt,

<Poz. do wyprod.= to ilo[�, która pozostaCa do wyprodukowania, a <Ilo[� wykon.= to ilo[� produktu, któr� ju}

wyprodukowano w ramach tego zamówienia.

Zamówiona pozycja mo}e by� opisana dodatkowo atrybutami. Dzi�ki temu mo}esz zapisa� dodatkowe informacje
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uzyskiwane od klienta, które pozwol� na prawidCow� realizacj�. W tym celu:

zdefiniuj atrybuty zasobu zgodnie z t� dokumentacj� þ,

przejd{ do zakCadki Atrybuty
zasobu kliknij przycisk  Nowy, wybierz atrybut i zostaw jego warto[�.

Dodawanie
atrybutów
do
pozycji
zamówionej

Dana pozycja mo}e by� opisana wieloma atrybutami. Zostan� one przekazane do tworzonych zleceE

produkcyjnych (widoczne b�d� w szczegóCowym zapotrzebowaniu þ), b�d� widoczne w terminalu rejestracji

produkcjiþ, a po produkcji przyj�te na magazyn zasoby þ b�d� nimi oznaczone.

Zamówienie sprzeda}y mo}e pojawi� si� te} w systemie qcadoo na dwa inne sposoby:

1. poprzez pobranie z systemu zewn�trznego - je[li masz uruchomion� integracj� ze swoim ERP, to zamówienie

od klienta wprowadzone w ERP mo}e zosta� przesCane do qcadoo i stanowi� pocz�tek procesu

produkcyjnego

2. poprzez zaimportowanie z arkusza .xlsx - o czym b�dzie prawi� kolejny podrozdziaC

Import zamówieE sprzeda}y z pliku .xlsx

Aby zaimportowa� zamówienia sprzeda}y z pliku .xslx wejd{ w Planowanie
>
Pozycje
zamówieE
sprzeda}y i

kliknij przycisk  Importuj
zamówienia
sprzeda}y
z
XLSX, pobierz szablon i wypeCnij go

danymi.

Kilka istotnych informacji na pocz�tek:

1. sposób dziaCania importu z arkusza Excel jest taki sam w wielu miejscach systemu. Dokumentacj� znajdziesz

tutajþ,

2. zamówienia sprzeda}y w qcadoo mog� mie� wiele pozycji (czyli klient za jednym razem mo}e zamówi� kilka

produktów). Takie zamówienie w pliku b�dzie tyle wierszy ile pozycji. I ka}dy z tych wierszy b�dzie miaC takie

same dane nagCówkowe (czyli kolumny: A, D, E, F, G, H, I, J, K) - dzi�ki temu poznamy, które pozycje maj�

wskoczy� na jakie zamówienie,

3. w jednym arkuszu mo}esz rozpisa� wiele zamówieE i na raz je zaimportowa�.

https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/planowanieZamowieniaDodajPozycjeAtrybut.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/zmiana-stanu-zapotrzebowania
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal
https://dokumentacja.qcadoo.com/zasoby
https://dokumentacja.qcadoo.com/import-z-excel


Dodawanie
produktów
wg
rozmiarów

Koniecznie uzupeCnij 3 pierwsze kolumny:

numer (kolumna A) - numer zamówienia musi by� unikalny (czyli: mo}e istnie� tylko jedno zamówienie o

danym numerze)

produkt (kolumna B) - numer produktu þ zdefiniowanego w qcadoo. W danym zamówieniu dany produkt

mo}e wyst�pi� tylko raz,

ilo[� (kolumna C) - ilo[� zamówiona wyra}ona w jednostce podstawowej produktu.

Ponadto mo}esz uzupeCni� kolumny:

nazwa (kolumna D) - nazwa zamówienia sprzeda}y,

opis (kolumna E) - miejsce na dodatkowe informacje odno[nie caCego zamówienia,

kontrahent (kolumna F) - numer firmy zdefiniowanej w qcadoo,

data
rozpocz�cia (kolumna G) - planowana data rozpocz�cia produkcji. Koniecznie zastosuj format: RRRR-

MM-DD GG:MM:SS

data
zakoEczenia (kolumna H) - planowana data zakoEczenia produkcji. Koniecznie zastosuj format: RRRR-

MM-DD GG:MM:SS

termin
ostateczny (kolumna I) - maksymalny termin realizacji zamówoienia. Koniecznie zastosuj format:

RRRR-MM-DD GG:MM:SS

data
wpCywu (kolumna J) - moment zCo}enia zamówienia przez klienta. Koniecznie zastosuj format: RRRR-

MM-DD GG:MM:SS

opis
realizacji (kolumna K) - musi by� zgodny z warto[ci� sCownikaþ: Opisy realizacji zamówieE sprzeda}y

technologia (kolumna L) - numer technologii danego produktu, zdefiniowanej w qcadoo. Je[li zostawisz

kolumn� pust� - namierzymy domy[ln� zaakceptowan� technologi� danego produktu. Je[li takiej nie ma - nie

zostanie ona w pozycji zamówienia uzupeCniona (by� mo}e dopiero b�dziesz nad tehchologi� pracowa� i

uzupeCnisz j� pó{niej)

uwagi (kolumna M) - dodatkowe informacje odno[nie konkretnej zamówionej pozycji,

status
pozycji (kolumna N) - warto[� sCownikaþ: zamówienia sprzeda}y - status pozycji. Je[li zostawisz

komórk� niewypeCnion�, to pozycja zamówienia otrzyma status: nowa

Tak przygotowany arkusz zaimportuj do qcadoo. W razie bC�dów z importem przeanalizuj zapisane w oknie importu

logi, popraw dane i spróbuj ponownie.

Dodawanie produktów rozmiarowych

Je[li produktujesz wyroby z oznaczonymi rozmiarami i

masz je pogrupowane z dokCadno[ci� do produktu-

rodziny to mo}esz skorzysta� z opcji szybkiego

dodawania produktów na zamówienie. Wprowad{

nagCówek zamówienia, zapisz i kliknij przycisk 

 Dodaj
produkty
wg
rozmiarów i podaj

produkt-rodzin�. Na tej podstawie w tabeli zostan�

zaci�gni�te wszystkie rozmiary, w jakim wyst�puje.

Podaj ilo[� dla tych rozmiarów, które kontrahent

zamówiC i kliknij przycisk  Dodaj

pozycje. W efekcie do ka}dego rozmiaru zostanie

dodana pozycja zamówienia.

Co warto wiedzie�:
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po kolejnych wierszach tabeli mo}esz przechodzi� klikaj�c klawisz TAB. W zwi�zku z tym wystarczy: ilo[� -

TAB - ilo[� - TAB itd.

je[li dany rozmiar nie jest zamówiony, zostaw puste miejsce w polu ilo[ci

UtworzyCe[ zamówienie sprzeda}y. Teraz pozostaje jeszcze dodanie do niego zlecenia/zleceE produkcyjnych, przy

pomocy których zrealizujesz zamówienie. Mo}esz doda� zlecenia, które ju} wcze[niej zaCo}yCe[ lub utworzy�

caCkiem nowe.

Sposoby dodawania zleceE produkcyjnych do zamówienia sprzeda}y

Zlecenie produkcyjne mo}esz doda� do zamówienia na kilka sposobów:

1. Tworz�c nowe zlecenie produkcyjne z poziomu zamówienia

W tym celu wejd{ do zakCadki <Produkty wyj.=, zaznacz jeden produkt na li[cie produktów i kliknij  Utwórz

zlecenie
produkcyjne.

Dla zaznaczonego produktu powstanie zlecenie produkcyjne na ilo[� pozostaC� do zlecenia czyli <Ilo[�

zamówiona= - <Ilo[� zlec.=.

Dla jednej pozycji zamówienia sprzeda}y mo}e istnie� wiele zleceE produkcyjnych.=.

2. Przez utworzenie wielu zleceE produkcyjnych z poziomu zamówienia

Wi�cej o tej metodzie dowiesz si� w kolejnym podrozdziale.

3. Tworz�c grup� zleceE, w której pó{niej zostan� wygenerowane zlecenia produkcyjne

Zaznacz wiele produktów i wybierz  Generuj
grup�
zleceE. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest to, aby

zaznaczone produkty nale}aCy do tego samego asorymentu i byCy produkowane na tej samej linii.

Zlecenia
produkcyjne
wygenerowane
z
poziomu
grupy
zleceE

4. Zaci�gaj�c istniej�ce zlecenie produkcyjne

Przejd{ do zakCadki <Zlecenia= i dodaj zlecenia, klikaj�c  Dodaj
istniej�cy.

5. Z poziomu zlecenia produkcyjnego
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PLANOWANIE
>
Zlecenia
produkcyjne Wybierz interesuj�ce Ci� zlecenie i wejd{ w jego szczegóCy. Przejd{

do zakCadki <Zamówienia sprzeda}y= i w polu <Zamówienie sprzeda}y= wybierz zamówienie, z którym chcesz

je powi�za�.

Utworzenie wielu zleceE produkcyjnych z poziomu zamówienia
sprzeda}y

Z poziomu zamówienia sprzeda}y mo}na utworzy� wiele zleceE produkcyjnych za pomoc� jednego klikni�cia. W

tym celu zaznacz wiele produktów na li[cie produktów i wybierz  Utwórz
wiele
zleceE
produkcyjnych.

Dla ka}dego zaznaczonego produktu powstanie zlecenie produkcyjne na ilo[� pozostaC� do zlecenia. MaCo tego,

je[li chcesz, mog� powsta� jeszcze zlecenia na komponenty a tak}e dla ka}dego utworzonego zlecenia mo}e

zosta� wyliczony plan produkcji na zmiany. Jedyne co musisz zrobi� to wC�czy� odpowiednie parametry w

Parametry
>
Parametry
planowania
>
przycisk
Zlecenia w zakCadce Zlec. na komponenty þ.

Parametry
dotycz�ce
tworzenia
wielu
zleceE
produkcyjnych
z
poziomu
zamówienia
sprzeda}y

Je}eli chcesz, aby przy tworzeniu wielu zleceE generowaCy si� zlecenia na komponenty, zaznacz parametr

<Automatycznie generuj zlecenia na komponenty=, a potem okre[l sposób w jaki ma si� to dzia�:

przez funkcj� generowania zleceE na komponenty z poziomu pokrycia - wówczas zaznacz parametr <Zlecenia

na komponenty generowane przez pokrycie zapotrzebowania=,

przez funkcj� generowania zleceE na komponenty z poziomu zlecenia produkcyjnego czyli bez sprawdzania

aktualnych stanów magazynowych komponentów - wtedy nie zaznaczaj tego parametru.

Funkcja daje te} mo}liwo[� analizy obecnego stanu magazynowego zamówionych produktów - je[li co[ znajduje si�

na magazynie, to nie zostanie utworzone zlecenie produkcyjne (albo zostanie utworzone na mniejsz� ilo[�), tylko

program zaproponuje pobranie z magazynu. Je[li chcesz wC�czy� takie dziaCanie, zaznacz parametr Realizacja
ze

stanu
magazynowego i podaj magazyny, na których stan ma byc sprawdzany w parametrach zleceE þ.

Je[li program uzna, }e jest wystarczaj�cy stan aby zrealizowa� zamówienie bezpo[rednio z magazynu, to uzupeCni w

pozycji zamówienia sprzeda}y ilo[� pobran� z magazynu.

Je[li czasami produkty zamawiane przez klientów s� dla nich specjalnie przerabiane (nie jest to produkt

standardowy, ale np, z dodatkowym grawerem, czy odpowiednio zapakowany) i nie mo}esz pobra� gotowych

produktów z magazynu, tylko zawsze musisz zleci� produkcj�, to:

zostaw informacje o tym jak produkt ma by� zmieniony w polu Uwagi w pozycji zamówienia sprzeda}y

zaznacz parametr Zawsze
zlecaj
pozycje
z
personalizacj� w parametrach zleceE þ

Dodatkowo warto zaznaczy� parametr Kopiuj
uwagi
z
pozycji
zamówienia
sprzeda}y - wówczas wprowadzone

szczegóCy trafi� do zlecenia produkcyjnego i pracownik b�dzie mógC si� z nimi zapozna� w terminalu czy na karcie

pracy.

Zbiorcze zlecenia produkcyjne

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-zlecen.html#zlecenia-na-komponenty
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Standardowo w qcadoo do jednej pozycji zamówienia sprzeda}y tworzone jest jedno zlecenie produkcyjne. Przy

takim dziaCaniu b�dziesz w stanie [ledzi� z poziomu zamówienia jak wygl�da produkcja - ile ju} wykonano i ile

pozostaCo do wyprodukowania. Do zlecenia produkcyjnego b�d� przekazane informacje o tym kto zamówiC, jakie ma

szczególne wymagania, zachowane w opisie i na kiedy danego produktu potrzebuje. Czasami jednak takie

informacje nie s� potrzebne na produkcji. Czasami wa}niejsze jest by zebra� wszystkie zamówienia na dany

produkt i zleci� na produkcj� je wszystkie na raz. Pracownik nie musi wiedzie� kto to zamówiC i na rzecz jakiego

zamówienia aktualnie produkuje - wa}ne, }e ma skumulowane ilo[ci do wyprodukowania i wszystko umieszczone w

jednym zleceniu. Ta funkcjonalno[� w qcadoo nazywa si�: zbiorcze
zlecenia
produkcyjne.

Aby przy zleceniu produkcji z poziomu zamówieE sprzeda}y tworzyCy si� zbiorcze zlecenia produkcyjne, musisz

zaznaczy� parametr Zbiorcze
zlecenia
tworzone
z
zamówienia
sprzeda}y w Parametry > Parametry planowania

> przycisk Zlecenia > zakCadka GCównaþ. I przyst�p do rozpisywania zleceE. Wejd{ do planowanie
>
pozycje

zamówieE
sprzeda}y (gdzie domy[lnie wida� tylko pozycje nowe, jeszcze nie zlecone), zaznacz te, które chcesz

przekaza� na produkcj�

Lista
nowych
pozycji
zamówieE
sprzeda}y

i kliknij przycisk  Utwórz
wiele
zleceE
produkcyjnych. Pojawi si� okno, w którym mo}esz wypeCni� daty

produkcji (daty te uzupeCni� si� w ka}dym tworzonym zleceniu produkcyjnym):

Daty
tworzonych
zleceE

Je[li korzystasz ze zleceE na komponenty i chcesz aby po wygenerowaniu zlecenia produkcyjnego

automatycznie zostaCy utworzone zlecenia na komponenty, to musisz poda� dat� rozpocz�cia pó{niejsz� od

momentu aktualnego

Program wyszuka teraz ile ró}nych produktów zostaCo zaznaczonych i zsumuje dla nich ilo[ci. I dla ka}dego

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-zlecen.html#g%C5%82%C3%B3wna
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produktu utworzy osobne zlecenie produkcyjne. O tym jakie zlecenia powstaCy, poinformuje Ci� za pomoc�

komunikatu.

Utworzone
zlecenia
produkcyjne

Utworzone zlecenia produkcyjne maj� informacj� o tym z jakich zamówieE sprzeda}y pochodz�, ale jedynie zawart�

w opisie. Powi�zania jako takiego nie ma. Brak te} informacji o kontrahencie, czy opisów zostawionych w

zamówieniu. W zamówieniu sprzeda}y przez to nie b�dzie wida� ilo[ci ze zleceE produkcyjnych (jak np. ilo[�

wykonana).

Pozycje
zamówieE
sprzeda}y,
do
których
utworzono
zlecenia
produkcyjne
zbiorcze

Ustawia sie za to status pozycji zamówienia sprzeda}y na zlecona, a zlecone domy[lnie s� ukrywane w li[cie

pozycji zamówieE sprzeda}y, zatem od razu mo}esz przyst�pi� do rozpisywania kolejnej partii produkcji.

Je[li zlecenia maj� si� tworzy� zbiorczo, to nawet wówczas gdy zaznaczysz 1 pozycj�, albo wyjdziesz od

konkretnego zamówienia sprzeda}y, tworzenie zleceE produkcyjnych b�dzie wykonywane za pomoc�

zbiorczego mechanizmu.
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Statusy
zamówieE
sprzeda}y

Statusy zamówieE sprzeda}y

Zamówienie sprzeda}y mo}e przyjmowa� nast�puj�ce

statusy:

nowe - zamówienie sprzeda}y otrzymuje ten

status po dodaniu. Pozostaje w nim dopóki nie

zostanie powi�zane ze zleceniem produkcyjnym,

w realizacji - nowemu zamówieniu sprzeda}y

zostaje nadany ten status, gdy zostanie

powi�zane z cho� jednym zleceniem

produkcyjnym. Usuni�cie powi�zania z ostatnim

zleceniem produkcyjnym w zleceniu o statusie W

realizacji ustawia status na Nowe,

zakoEczone - ten status mo}e zosta� nadany na

dwa sposoby: r�cznie lub automatycznie.

R�cznie czyli przez u}ytkownika w ka}dej chwili

(zarówno dla zamówienia w statusie Nowe jak i

W realizacji) przez wybranie  ZakoEcz. Automatycznie, gdy w ka}dej pozycji zamówienia sprzeda}y <Ilo[�

zamówiona= <= <Ilo[� wykon.= czyli kiedy zostaCy wyprodukowane wszystkie produkty ze zamówienia

sprzeda}y,

odrzucone - tylko zamówienie o statusie Nowe mo}e dosta� ten status. Jest on nadawany r�cznie przez

klikni�cie  Odrzu�.
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Pozycje zamówieE sprzeda}y
Lista pozycji zamówieE sprzeda}y dost�pna jest w Planowanie
>
Pozycje
zamówieE
sprzeda}y

Lista
pozycji
zamówieE
sprzeda}y

Ogólne informacje o widoku

yródCem do listy pozycji zamówieE sprzeda}y s� wprowadzone do qcadoo zamówienia sprzeda}yþ. Ró}nica jest w
prezentacji - widoczne s� tutaj wszystkie zamówione produkty, z informacjami o nagCówkach zamówienia. Taka lista
jest lepsza do analizy dla osób z dziaCu sprzeda}y, czy zlecaj�cych produkcj�? Dlaczego? Bo bez konieczno[ci
wchodzenia w ka}de zamówienie, widzimy ile i jakich produktów mamy zamówionych. Widok pozwala
skonfrontowa� t� informacj� z aktualnymi stanami magazynowymi (w razie pytaE: mamy na stanie, czy musimy
produkowa�?), z ilo[ciami zamówionymi u dostawców (w razie pytaE: czy produkty zostaCy zamówione i b�d� do nas
dostarczone?), z ilo[ciami przekazanymi na produkcj� (w razie pytaE: czy produkcja zostaCa zlecona?). Widok
pozwala te} grupowa� dane po tych samych produktach (po to by wiedzie� ile wyrobu A zostaCo zamówione w tym
tygodniu i by móc na raz caC� produkcj� zleci�), ale te} po tych samych produktach i tych samych terminach
ostatecznych.

Lista domy[lnie pokazuje nowe pozycje zamówieE. Czyli takie, które wpCyn�Cy, ale nie zostaCy jeszcze obrobione
(czyli produkcja nie zostaCa zlecona). Mo}esz to zmieni� w dowolnym momencie - albo prezentuj�c tylko pozycje
zlecone, albo wszystkie (i nowe i zlecone).

Lista zawiera bardzo du}o kolumn - by� mo}e nie wszystkie b�d� Ci potrzebne w codziennej pracy. Skorzystaj z
mechanizmu ukrywania kolumn.

Funkcje do wywoCania z poziomu listy pozycji zamówieE sprzeda}y

1. Utwórz
zlecenie - funkcja dla zaznaczonego jednego wiersza tworzy zlecenie produkcyjne. Efektem jest
otworzenie okna zlecenia, z wypeCnionymi danymi. Mo}esz od razu nanie[� potrzebne informacje i zapisa�.
Wi�cej szczegóCów znajdziesz w tej dokumentacjiþ.

2. Utwórz
wiele
zleceE
produkcyjnych - ta funkcja te} tworzy zlecenia produkcyjne. Z t� ró}nic�, }e mo}na
zaznaczy� na raz wiele pozycji zamówionych i do nich w jednym ruchu zleci� produkcj�. Wi�cej szczegóCów
znajdziesz tutajþ

3. Importuj
zamówienia
sprzeda}y
z
.xlsx - funkcja zostaCa opisana tutajþ. Pozwala na szybkie tworzenie
zamówieE poprzez zaci�gni�cie pliku Excel. Kiedy mo}e by� przydatna? Np. wtedy gdy zamówienia wpCywaj�
do innego systemu, ni} qcadoo. I szybko chcesz je przerzuci� tu, by móc rozpocz�� proces produkcyjny

4. Poka}
zgrupowane
po
produkcie - zaznacz produkty, które chcesz przeanalizowa� i kliknij przycisk.
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Zostaniesz przeniesiony do nowego widoku, w którym dane b�d� odpowiednio pogrupowane. Jeden produkt
wyst�pi raz i jego dane b�d� zakumulowane

Pozycje
zamówieE
zgrupowane
po
produkcie

5. Poka}
zgrupowane
po
produkcie
i
dacie - bardzo podobna funkcja do poprzedniej - dla zaznaczonych
pozycji prezentowana jest lista z dokCadno[ci� do tego samego produktu i tej samej daty: termin ostateczny.

Pozycje
zamówieE
zgrupowane
po
produkcie
i
dacie

6. Pobierz
stany
magazynowe
i
dostawy - aby niepotrzebnie nie spowalnia� listy (szczegóCnie w przypadku
pracy qcadoo w poC�czeniu z systemem zewn�trznym), dane o stanach magazynowych i ilo[ciach z zamówieE
zakupu nie s� wczytywane w momencie wej[cia. Aby zostaCy pobrane konieczne jest klikni�cie w przycisk 
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Grupy zleceE

Czym s� grupy zleceE?

Grupa zleceE to element C�cz�cy zlecenia produkcyjne o tych samych:

linii produkcyjnej,

asortymencie.

Z grup korzystamy gdy chcemy, aby zlecenia produkcyjneþ przekazywane na produkcj� byCy zgrupowane z

dokCadno[ci� do asortymentu i procesu (linii produkcyjnej).

We{my przykCad: nasza firma zajmuje si� produkcj� o[wietlenia, mi�dzy innymi aba}urów ze sznurka w ró{nych

rozmiarach. Wyrób gotowy musi przej[� 2 procesy: monta} i pakowanie. Na zamówieniu sprzeda}yþ s� 3 rozmiary

tego samego wyrobu (3 indeksy produktów). W qcadoo b�dzie istnie� 6 zleceE produkcyjnych - 3 pierwsze

powstan� przez utworzenie zleceE do zamówienia sprzeda}y, a 3 kolejne przez generowanie zleceE na komponenty.

Grup� zleceE mo}esz utworzy� na trzy sposoby:

z poziomu zamówienia sprzeda}y,

z poziomu planu sprzeda}y,

z poziomu listy grup zleceE.

Zanim przyst�pisz do tworzenia grupy, musisz zadba� o odpowiedni� parametryzacj� w qcadoo:

upewnij si�, }e wykorzystywane technologie þ maj� zdefiniowan� lini� produkcyjn�,

utwórz asortymenty þ i przypisz je do produktów koEcowych.

Je[li w parametrach grupy uznasz, }e asortyment nie jest potrzebny, to nie musisz go w systemie

definiowa�

Grupa zleceE mo}e przyjmowa� nast�puj�ce statusy:

Oczekuj�ce - gdy nie jest speCniony }aden poni}szy warunek,

W trakcie - kiedy przynajmniej jedno powi�zane zlecenie produkcyjne ma status <Rozpocz�te=, <Przerwane=

lub <ZakoEczone=,

ZakoEczone - gdy wszystkie powi�zane zlecenia produkcyjne maj� status <ZakoEczone= lub <Zaniechane=,

albo gdy na li[cie powi�zanych zleceE jest jednocze[nie przynajmniejniej jedno zlecenie

<ZakoEczone=/=Zaniechane= i jedno <Odrzucone=,

Odrzucone - kiedy wszystkie powi�zane zlecenia produkcyjne maj� status <Odrzucone=.

Jak doda� grup� zleceE z poziomu zamówienia sprzeda}y?

1. Wejd{ do PLANOWANIE
>
Zamówienia
sprzeda}y.

2. Utwórz nowe zamówienie sprzeda}yþ, u}ywaj�c  Dodaj
nowy b�d{ wybierz istniej�ce z listy zamówieE i

wejd{ w jego edycj�.

3. Dodaj do zlecenia produkty þ które chcesz wyprodukowa�.

4. Zaznacz interesuj�ce Ci� produkty i kliknij  Generuj
grup�
zleceE.
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Grupowanie

Grupa
zleceE

Lista
zleceE
produkcyjnych
wchodz�cych
w
skCad

grupy

Pami�taj, }e zaznaczone produkty musz� nale}e� do tego samego asortymentu i by� produkowane na tej

samej linii.

5. Pojawi si� okno ze szczegóCami tworzonej grupy.

Kliknij  Zapisz, aby zapisa� wprowadzone

dane. Zapisanie spowoduje utworzenie zleceE

produkcyjnych dla wybranych w kroku 4.

produktów. Powstanie tyle zleceE ile zostaCo

wybranych produktów. Zlecenia zostan�

utworzone na ilo[� pozostaC� do zlecenia, któr�

mo}na sprawdzi� w zamówieniu sprzeda}y.

6. Teraz mo}esz przyst�pi� do generowania zleceE

na komponenty. W tym celu kliknij  Pokrycie

zapotrzebowania.

7. Zostaniesz przeniesiony do okna pokrycia zapotrzebowania. Wybierz  Generuj, aby je wygenerowa�.

Pokrycie zapotrzebowania generowane jest dla tych zleceE produkcyjnych, które s� powi�zane z grup� i

których statusy s� ró}ne od: <ZakoEczone=, <Odrzucone= i <Zaniechane=.

8. Teraz utwórz zlecenia na komponenty,

wybieraj�c  Generuj
zlecenia.

9. Nast�pnie zgrupuj utworzone zlecenia. Aby to

zrobi�, wywoCaj funkcj�  Grupuj
zlecenia
na

komponenty. Analizuje ona wszystkie

wygenerowane zlecenia na komponenty i

grupuje je pod k�tem takich samych linii

produkcyjnych oraz asortymentu.
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Jak doda� grup� z poziomu planu sprzeda}y

1. Wejd} do Planowanie
>
Plany
sprzeda}y

2. wybierz interesuj�cy Ci� plan, wejd{ w jego szczegóCy i przejd{ do zakCadki Produkty

3. zaznacz te produkty, które chcesz umie[ci� na jednej grupie i kliknij przycisk  Utwórz
grup�

zleceE

4. podaj ilo[ci zlecone i potwierd{ tworzenie przyciskiem  Utwórz
grup�
i
zlecenia

Ze szczegóCami zapoznasz si� w tej dokumentacjiþ.

Zmiana statusów zlecenia z poziomu grupy

Grupa zleceE zmienia status realizacji poprzez zmian� statusu zleceE, które z t� grup� s� spi�te. Mo}esz zmieni�

zaakceptowa� czy rozpocz�� zlecenia z poziomu listy zleceE, filtruj�c po numerze grupy (wszystkie zlecenia

wygenerowane wraz z grup� maj� numer nadany na podstawie numeru grupy, z przyrostkiem oznaczaj�cy kolejne

zlecenie). Ale mo}esz te} zmieni� statusy zbiorczo z poziomu grupy zleceE. Masz do dyspozycji 3 mo}liwo[ci:

1. jednoczesna akceptacja i rozpoczynanie z poziomu listy grup zleceE - zaznacz zlecenia i kliknij przycisk: 

 Rozpocznij
zlecenia
produkcyjne

2. akceptacja zleceE zwi�zanych z dan� grup� - wejd{ w szczegóCy grupy i kliknij przycisk: 

Zaakceptuj
zlecenia

3. rozpoczynanie zleceE zwi�zanych z dan� grup� - wejd{ w szczegóCy grupy i kliknij przycisk: 

Rozpocznij
zlecenia

Tworzenie nowej wersji technologii

Funkcja b�dzie szczególnie przydatna, gdy:

korzystasz z technologii rodziny produktów i w grupie zleceE masz wiele zleceE realizowanych wg tej samej

technologii

cz�sto, nawet ju} po uruchomieniu produkcji, zmienia si� lista potrzebnych materiaCów lub normy ich zu}ycia.

Tworzenie nowej wersji technologii pozwala na szybk� podmian� potrzebnych materiaCów do produkcji. W efekcie

utworzona w ten sposób technologia zostaje zaktualizowana w zaznaczonych zleceniach. Wa}ne jest, }e mo}esz

modyfikacj� przeprowadzi� wielokrotnie. Ale nie zawsze. Kiedy zmiana technologii nie b�dzie mo}liwa?:

gdy do zlecenia istnieje rekord rejestracji produkcji,

gdy zlecenie ma status: zakoEczone, odrzucone lub zaniechane.

Aby utworzy� now� wersj� technologii w zleceniach grupy wejd{ w grup� zleceE (Planowanie
>
Grupy
zleceE) i

przejd{ do zakCadki: zlecenia. Zaznacz zlecenia, w których chcesz zmieni� list� potrzebnych produktów. Wa}ne,

}eby wszystkie zaznaczone zlecenia korzystaCy z tej samej technologii.

https://dokumentacja.qcadoo.com/plany-sprzedazy.html#tworzenie-grup-zlece%C5%84-do-planu-sprzeda%C5%BCy


Zaznaczone
zlecenia
do
zmiany
technologii

Kliknij przycisk  Utwórz
now�
wersj�
technologii:

Nowa
wersja
technologii

W tabeli widoczne s� wszystkie produkty wej[ciowe technologii. Mo}esz:

usun�� produkt,

doda� nowy - dziaCaj�c bardzo podobnie jak przy dopisywaniu produktu do technologii. Z t� ró}nic�, }e

musisz poda� w jakiej operacji materiaC b�dzie zu}ywany,
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zmodyfikowa� normy ilo[ciowe danego produktu.

Po przeprowadzonych zmianach zatwierd{ klikaj�c przycisk  Zapisz
i
podmieE.

Nowa wersja technologii tworzy si� ju} w momencie klikni�cia przycisku Utwórz
now�
wersj�
technologii.

Przycisk Zapisz
i
podmieE akceptuje j� i wprowadza do zlecenia produkcyjnego.

Wydawanie materiaCów do grupy zleceE

Je[li chcesz, aby dokumenty RW tworzone byCy na caC� grup� zleceE, a nie do ka}dego zlecenia z osobna,

skorzystaj z opcji wydawania dost�pnej w szczególe grupy.

Zacznij od odpowiedniej konfiguracji. Wejd{ w parametry > parametry rejestracji > zakCadka Rejestracja prod. i dla

Wydanie
materiaCów ustaw = r�cznie do zlecenia / grupy.

Dzi�ki temu w grupie zleceE zobaczysz:

zakCadk� Wydane materiaCy

zakCadk� Wytworzone wyroby

aktywny przycisk  Wydaj
materiaCy w zapotrzebowaniu materiaCowym grupy zleceE þ

Aby wyda� materiaCy do grupy zleceE musisz zacz�� od wygenerowania zapotrzebowania materiaCowego grupy

zleceE. Mo}esz to zrobi� na dwa sposoby:

1. wejd{ w szczegóCy grupy zleceE i kliknij przycisk  Zapotrzebowanie
materiaCowe lub

2. wejd{ w zaopatrzenie > zapotrzebowanie materiaCowe grupy zleceE

i post�puj zgodnie z t� dokumentacj�: zapotrzebowanie materiaCowe grupy zleceEþ.

Po wygenerowaniu zapotrzebowania zaznacz w zakCadce MateriaCy te produkty, które chcesz wyda� i kliknij

przycisk  Wydaj
materiaCy:

https://dokumentacja.qcadoo.com/zapotrzebowanie-materialowe-grupy-zlecen
https://dokumentacja.qcadoo.com/zapotrzebowanie-materialowe-grupy-zlecen


Wydawanie
materiaCów
do
grupy
zleceE

Zweryfikuj ilo[ci wydawane i ponownie kliknij przycisk  Wydaj
materiaCy.

ZakCadamy, }e d�}ysz do tego, by wyda� ilo[� wynikaj�c� z zapotrzebowania. Mo}esz wyda� j� w kilku

transach, samodzielnie podaj�c jak� cz�[� chcesz aktualnie przekaza� na produkcj�. Mo}esz te}

rozchodowa� wi�cej ni} wynikaCo z normy. Nadpisz podpowiedziane zero wCa[ciw� ilo[ci� do wydania.

W efekcie utworzy si� szkicowy dokument magazynowy RW. Przeniesiemy Ci� do niego aby[ mógC dobra� zasoby (i

ustali� dzi�ki temu np. z jakiego miejsca skCadowania powiniene[ pobra� lub jakie partie powinny zosta� wydane)

czy od razu zaakceptowa�.

Mo}esz wyda� na raz produkty z jednego magazynu. Je[li magazynów jest wiele - zaznacz najpierw pozycje

z pierwszego, wydaj, a pó{niej przejd{ do materiaCów z kolejnego magazynu.

Utworzony
dokument
RW
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Dokument RW b�dzie miaC powi�zanie z grup� zleceE - jej numer pojawi si� w kolumnie w li[cie dokumentów.

B�dzie te} ksztaCtowaC wydane materiaCy widoczne w grupie zleceE.

Wydane
materiaCy
grupy
zleceE

Tabela wydanych materiaCów aktualizuje si� w trzech sytuacjach:

na utworzeniu dokumentu RW z poziomu zapotrzebowania materiaCowego grupy zleceE,

na akceptacji dokumentu RW powi�zanego z t� grup� zleceE,

poprzez wywoCanie funkcji aktualizacji danych o wydaniu.

Dokumentów RW do grupy mo}e by� wiele. Tu ilo[ci s� agregowane z dokCadno[ci� do produktu, a widoczna cena

jest [redni� z pozycji faktycznie rozchodowanych dokumentów. Wchodz�c w szczegóCy pozycji tabeli (czyli klikaj�c

w podlinkowany tekst) zobaczysz jakie pozycje dokumentów skCadaj� si� na dany wydany materiaC.

Pozycje
dokumentów
dla
wydanego
materiaCu

Aby mie� pewno[�, }e dane o wydanych materiaCach w grupie zleceE s� naj[wie}sze, zaktualizuj dane klikaj�c w
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przycisk  Zaktualizuj
wydane
materiaCy. Dlaczego funkcja mo}e si� przyda�? Wydanie

tworzy szkicowy dokument RW. Do akceptacj tego dokumentu mo}e min�� dCu}szy czas - w tym czasie mog�

zosta� dobrane zasoby, czy zmodyfikowane ilo[ci rozchodowane. Dane w grupie zleceE b�d� od[wie}one dopiero

w momencie akceptacji. Je[li chcesz zna� rzeczywisty stan przed akceptacj� - wywoCaj funkcj� r�cznie.

Przyjmowanie wyrobów do grupy zleceE

Je[li nie chcesz, aby dokumenty PW dotyczyCy ka}dego wykonywanego zlecenia, tylko chcesz wyroby przyjowa� na

magazyn zbiorczo do grupy zleceE ustaw parametr rejestracji þ Przyj�cie
wyrobów = r�cznie do grupy zleceE.

Dzi�ki temu b�dziesz mógC wywoCa� funkcj�  Przyjmij
wyroby na podstawie zgromadzonych

informacji w rekordach rejestracjiþ o wytworzonych produktach.

Proces jest nast�puj�cy:

pracownicy np. za pomoc� terminala raportuj� wytworzenie wyrobu,

akceptacja rekordu rejestracji powoduje zapisanie w grupie zleceE w zakCadce Wytworzone
wyroby informacji

o tym co i w jakiej ilo[ci jest ju} gotowe:

Wytworzone
wyroby
w
grupie
zleceE

w grupie zleceE widoczne s� wszystkie wytworzone wyroby. Te pozycje, które maj� Przyj�te = nie, to te, które

jeszcze nie zostaCy przyj�te na magazyn

przyj�cie odbywa si� poprzez klikni�cie w grupie przycisku  Przyjmij
wyroby

w efekcie powstaje dokument magazynowy PW powi�zany z dan� grup� zleceE. Numer dokumentu widoczny

jest w zakCadce Wytworzone
wyroby.

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji.html#rejestracja-produkcji
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Paczki zlecenia

Zlecenie produkcyjne mo}e by� podzielone na mniejsze cz�[ci - paczkiþ. I ka}da z tych paczek mo}e by�

realizowana osobno, przez innego pracownika. Paczki mog� generowa� si� z automatu w momencie rozpoczynania

zlecenia. Mo}esz te} wydzieli� je r�cznie z listy planowanie
>
paczki
zlecenia. Ale mo}esz te} generowa� je

r�cznie w li[cie paczek wywoCanej z poziomu zlecenia lub z poziomu grupy zleceE.

Aby przej[� do paczek z poziomu grupy zaznacz w grupie w zakCadce Zlecenia te, dla których paczki Ci� interesuj�.

Kliknij przycisk  Paczki
zlecenia. Je[li paczki istniej� - to b�dziesz mógC je w uruchomionym oknie

podejrze�. Je[li nie - wygeneruj je klikajac przycisk  Wygeneruj
paczki.

Zestawienie produktów do wytworzenia

Zestawienie mo}e by� wygenerowane po to, by uCatwi� pracownikom produkcji raportowanie produkcji. Jest to

raport w Excelu, z wydzielonymi arkuszami dla ka}dej rodziny produktu z danej grupy zleceE. W ka}dym arkuszu

widzimy komplet produktów z tej rodziny, wraz z niezb�dnymi informacjami o nich i z miejscem do zapisania ile ju}

zostaCo wykonane i kiedy.

Aby wygenerowa� raport wejd{ w grup� zleceE i kliknij przycisk 

Zestawienie
produktów
do
wytworzenia

Zestawienie
produktów
do
wytworzenia

https://dokumentacja.qcadoo.com/paczki
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Formularz
przydziaCu
do
zmian

PrzydziaC do zmian
Dzi�ki tej funkcji mo}esz rozplanowa� przydziaC pracowników do zmian na liniach produkcyjnych oraz

przeprowadzi� pó{niejsz� rejestracj� faktycznego obCo}enia.

Dodanie nowego przydziaCu do zmian

Planowanie
>
PrzydziaC
do
zmian   Dodaj
nowy

1. W pierwszym kroku okre[l <Dat� rozpocz�cia=,

od której b�dzie obowi�zywaC zdefiniowany

przydziaC pracowników.

2. Potem wybierz Zmian� þ, dla której chcesz

przydzieli� pracowników.

3. Niezb�dne jest równie} podanie <ZakCadu=, dla

którego tworzymy przydziaC.

4. Nast�pnie kliknij  Zapisz, aby zapisa�

wprowadzone dane.

5. Teraz przy u}yciu przycisku  Nowy zacznij wprowadza� pracowników, których chcemy przypisa� do danej

<Zmiany=.

Je}eli do tej samej linii produkcyjnej jest przypisanych wielu pracowników, nie musisz wprowadza� ka}dego

z nich osobno. Skorzystaj z funkcji  Dodaj
wielu
pracowników, która pozwala doda� wielu pracowników na

raz.

6. Po wprowadzeniu wszystkich informacji wybierz  Zaakceptuj.

Zajrzyj te} do parametrów przydziaCu do zmian þ

Korekta zdefiniowanego przydziaCu do zmian

Je}eli po zaakceptowaniu przydziaCu chcesz wprowadzi� jakie[ zmiany, mo}esz to zrobi�, wybieraj�c  Przejd{

do
korekcji. Pozwoli to na modyfikacj� wcze[niej wprowadzonych danych. Po wprowadzeniu zmian kliknij 

Skoryguj.

Aby porówna� dane przed korekt� z danymi po modyfikacji przydziaCu, przejd{ do zakCadki <Porównanie plan.

i skoryg.=.
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Formularz
wydruku
przydziaCu
do
zmian

Wydruk przydziaCu do zmian
Tutaj mo}emy generowa� wydruki PrzydziaCu do zmian þ w okre[lonym przedziale czasowym i  na okre[lonych

przez nas zmianach. Jak to zrobi�?

PLANOWANIE
Wydruk
przydziaCu
do
zmian   Dodaj
nowy

1. Na pocz�tku przy pomocy  wybierz Zmian�

þ, na której chcesz sprawdzi� przydziaC

pracowników.

2. Potem wybierz <ZakCad=, dla którego ma zosta�

wygenerowany wydruk.

3. Nast�pnie okre[l przedziaC czasowy, który

chcesz sprawdzi�.

4. Kliknij  Zapisz , }eby utrwali� wprowadzone dane.

5. Wygeneruj raport, wybieraj�c  Generuj.

6. Utworzony raport pobierzesz w formie dokumentu  XLS.

Maksymalny przedziaC czasowy na jaki mo}esz wygenerowa� raport przydziaCu do zmian to 5

dni.

https://dokumentacja.qcadoo.com/przydzial-do-zmian
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Wydruk produkcji na zmian�
TrafiCe[ tu, bo pewnie planujesz produkcj� na zmiany. Wiesz ju} w jaki sposób plany tworzy� (a je[li nie wiesz, to

poszytaj tutajþ). Teraz zastanawiasz w jaki sposób przekaza� informacj� o tym co, kiedy i w jakiej ilo[ci

produkowa� na dziaCy. Wydruk produkcji na zmian� b�dzie do tego idealny.

Wejd{ w planowanie > Wydruk produkcji na zmian� i   Dodaj
nowy

Wydruk
produkcji
na
zmian�

podaj z jakiego zakresu czasowego chcesz uzyska� raport. I kliknij  Generuj.

Wydruk produkcji na zmian� mo}na sporz�dzi� maksymalnie na 5

dni.

PozostaCo otworzy� wygenerowane zestawienie w Excel klikaj�c  XLS.

Wydruk
produkcji
na
zmian�
w
XLS

Jako, }e wydruk jest arkuszem Excel - mo}esz w nim dokona� dowolnych zmian, doda� kolumny czy usun�� to co

my uznali[my za potrzebn� informacj�. Mo}esz te} plik wydrukowa�. Ale mo}esz wysCa� go mailem do swoich

pracowników. To Ty decydujesz!

https://dokumentacja.qcadoo.com/produkcja-na-zmiane
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Raport odchyleE planu
Je[li tutaj trafiCe[, to zapewne ju} wiesz, }e mo}esz przy naszej maCej pomocy, wymaga� na pracownikach, aby

zmiany (dla Ciebie istotne - okre[lone w parametrach þ) potwierdzone byCy przyczyn� i ewentualnie opisem.

Przyczyny skorygowania danych w zleceniu produkcyjnym mo}esz sam okre[la� rozwijaj�c warto[ci sCownika

(Administracja > SCowniki > Przyczyny odst�pst od planowanej produkcji).

Aby sprawdzi�, czy co[ zostaCo zmienione i dlaczego wejd{ w Planowanie > Raport odchyleE planu:

Raport
odchyleE
planu

i okre[l zakres czasowy, z jakiego mamy zebra� dane. Po klikni�ciu  Generuj
PDF otrzymasz nast�puj�ce

zestawienie:

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-zlecen#dokumentacja-odchyle%C5%84
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Raport
odchyleE
planu
PDF



Zlecenia naprawy
Zlecenia naprawy pozwalaj� na przekazywanie mi�dzy dziaCami informacji o tym jakie póCprodukty wymagaj�

naprawy, aby móc je dalej przetwarza�. Ponadto umo}liwiaj� zarejestrowanie czasu po[wi�conego na naprawy i

doliczenia ich do kosztu produkcji.

Proces obsCugi jest nast�puj�cy:

1. pracownik otrzymuje produkty do przetworzenia. Okazuje si�, }e nie speCniaj� one norm jako[ciowych i }e

problemy najprawdopodobniej wynikaj� z nieprawidCowo wykonanych poprzednich czynno[ci (np. pracownik

ma zmontowa� produkt z polakierowanych elementów, ale widocznych jest kilka miejsc bez lakieru - tak by�

nie mo}e, trzeba poprawi�). W zwi�zku z tym tworzy do produktu zlecenie naprawy, opisuj�c wykryte usterki

2. pracownicy oprócz standardowych zadaE do realizacji widz� zgCoszone zlecenia naprawy. Wiedz� zatem co

wymaga powtórnej obróbki. Analizuj� czy da si� doprowadzi� produkt do najwy}szej jako[ci (i je[li tak, to go

naprawiaj�), a co trzeba zbrakowa�. W zleceniu naprawy uzupeCniaj� ilo[ci naprawione i ilo[ci braków, a tak}e

wprowadzaj� czas po[wi�cony na zadanie i zamykaj� zlecenie naprawy

3. na podstawie zlecenia naprawy tworzy si� rekord rejestracji - zawiera on informacje o czasie pracy (zakCadka z

produktami nie jest widoczna) - trzeba go zaakceptowa�

Tyle z ogólnego podej[cia. Czas na zapoznanie si� ze szczegóCami.

Lista zleceE naprawy znajduje si� w: Planowanie
>
Zlecenia
naprawy

Lista
zleceE
naprawy

Dodanie zlecenia naprawy

Zlecenia naprawy mog� by� dodawane r�cznie i automatycznie podczas rejestracji produkcji.

Aby doda� r�cznie zlecenie naprawy b�d�c w li[cie kliknij 
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Czas
pracy
w
zleceniu
naprawy

Formularz
dodawania
zlecenia
naprawy

i wypeCnij:

zlecenie
produkcyjne - to przy okazji realizacji którego natrafiCe[ na problem z produktem u}ywanym

dziaC - wska} jaki dziaC ma naprawi� produkt

produkt - okre[l jaki produkt zu}ywany w zleceniu wymaga naprawy

typ
usterki - podaj co Ci si� w produkcie nie podoba, korzystaj�c ze zdefiniowanych przez Ciebie typów

usterekþ dotycz�cych produktu

ilo[�
do
naprawy - podaj ile produktów wymaga ponownej ingerencji

Dodatkowo mo}esz poda� dat�
utworzenia.

PozostaCe dane w zleceniu naprawy wypeCniane powinny by� na etapie jej realizacji.

O tym w jaki sposób zgCosi� napraw� podczas rejestracji produkcji przeczytasz tutajþ, a o zgCaszaniu z terminala

tutajþ.

Realizacja zlecenia naprawy

Dzi�ki zarejestrowaniu zlecenia naprawy dziaC wie, jakie

produkty nie speCniaj� wymogów jako[ciowych i nie

nadaj� si� do dalszego przetworzenia. To ten dziaC

decyduje o tym, czy produkt da si� naprawi�, czy

trzeba go b�dzie zbrakowa�. Efekty pracy na rzecz

naprawy powinny by� uzupeCnione w zleceniu. I znowu

- mamy dwa sposoby pracy 3> albo uzupeCnianie

danych wprost w zleceniu naprawy, albo skorzystanie

z terminala.

Jakie dane mo}esz uzupeCni� w zleceniu naprawy:

zmiana,
data
od
i
data
do - te same pola znasz

ju} z rekordu rejestracji produkcjiþ, mo}esz okre[li� na jakiej zmianie jakiego dnia wykonywane byCy prace

pracownik - podaj kto zajmowaC si� zgCoszeniem

ilo[�
naprawiona - okre[l jak wiele produktów udaCo si� naprawi�
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brak - podaj ile jednostek produktu nie da si� ju} uratowa�

ponadto mo}esz w zakCadce Czas
pracy rozpisa� szczegóCowo kto i ile czasu po[wi�ciC na rzecz zlecenia naprawy.

Je[li prace nad zleceniem zostaCy zakoEczone kliknij przycisk  ZakoEcz.

Je[li zlecenie naprawy powstaCo z rejestracji produkcji, to jego zakoEczenie utworzy nowy rekord rejestracji, z

danymi uzupeCnionymi na podstawie naprawy. Trzeba go b�dzie zaaakceptowa�.

ZakoEczenie zlecenia naprawy stworzy równie} dokumentþ MM przesuwaj�cy produkty do pierwotnego

magazynu.

https://dokumentacja.qcadoo.com/dokumenty


Parametry
ogólne
kart
pracy

Karty pracy
Na pewno wiele razy zdarzyCo si�, }e jakie[ zlecenie ma opó{nienie, poniewa} zapomniano przekaza� je w por� na

hal� produkcyjn�. Albo który[ z pracowników, np. z powodu du}ych ilo[ci zadaE, zapomniaC wykona� zlecenie.

Mo}e jest te} tak, }e zlecenia rozpisywane s� w po[piechu na kartce, nie zawsze czytelnej?

Karty pracy rozwi�zuj� ten i wiele innych problemów wynikaj�cych z szumu komunikacyjnego.

Parametryzacja kart pracy

Karty pracy mog� zawiera� dane dotycz�ce:

Zlecenia produkcyjnegoþ - nazw�, numer, planowan� data zakoEczenia, nazw� i numer produktu, ilo[� do

wyprodukowania, opis,

technologii - numer,

operacji do wykonania - nazwy i numery,

produktów wyj[ciowych i ich ilo[ci - dzi�ki temu wiadomo co jest do wykonania,

produktów wej[ciowych - przez co wiemy z czego towar ma zosta� wykonany,

dodatkowego obrazka: mo}e to by� tabela, ale te} szczegóCowy opis, np. zdj�cie gotowego produktu z

niestandardowym elementem do wykonania,

dziaCu, typu stanowiska roboczego, stacji roboczej, linii produkcyjnej oraz osoby wykonuj�cej.

Zanim zaczniesz korzysta� z kart pracy, wykonaj parametryzacj�, aby okre[li� jakie dane maj� znale{� si� na

kartach.

Mo}emy okre[li�, które z powy}szych danych maj� by� widoczne na kartach pracy, z poziomu:

Parametry
>
Parametry
planowania
>
przycisk
Karty
pracy - definiujemy globalne ustawienia dla

wszystkich kart pracy powstaj�cych w systemie,

Technologie
>
Operacje - jedynie obrazek, który ma by� widoczny dla danej operacji,

Planowanie
>
Karty
pracy - stricte dla danego wydruku.

Jak wykona� parametryzacj�?

1. Wejd{ do Parametry
>
Parametry
planowania i

kliknij  Karty pracyþ.

2. Zdecyduj, które elementy nie znajd� si� na

wydruku karty pracy - by� mo}e nie potrzebujesz

kodów kreskowych operacji lub tabeli zleceE.

3. Nast�pnie okre[l jakie dane o zleceniach Ci�

interesuj�.

4. Przejd{ do zakCadki <Operacje - dane podst.=.

5. Dodaj zaC�cznik - obraz, który b�dzie przypisany operacji.

https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-produkcyjne
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Parametry
kart
pracy
dotycz�ce
produktów

wej[ciowych
i
wyj[ciowych
operacji

Formularz
kart
pracy

W przypadku dodania obrazu z poziomu Administacja b�dzie si� on pojawiaC pod ka}d� operacj�.

Je}eli chcesz, aby obraz byC zale}ny od operacji wybierz go z poziomu Technologie>
Operacje.

Nie musisz martwi� si� tym czy wybrany przez Ciebie obraz jest zbyt duzy. Je}eli tak b�dzie, zostanie

on odpowiednio przeskalowany na kartach pracy.

6. Okre[l czy chcesz, aby przy informacjach o operacji

pojawiaC si� opis, technologia i zlecenie.

7. Nast�pnie przejd{ do kolejnej zakCadki - <Operacje -

produkty wej./wyj.=.

8. Zdecyduj czy produkty wej[ciowe i/lub wyj[ciowe w

ogóle pojawi� si� na kartach.

9. Je[li tak, to wybierz za pomoc� przycisku  Dodaj

jakie konkretnie informacje o nich b�d� Ci

potrzebne.

10. Na koniec zapisz ustawienia, klikaj�c przycisk 

Zapisz.

Jak stworzy� karty pracy?

1. Wybierz jedno lub wiele zleceE z listy z poziomu Planowanie
>
Zlecenia
produkcyjne i kliknij przycisk 

Dodaj
karty
pracy, b�d{ te} skorzystaj z Planowanie
>
Karty
pracy  Dodaj
nowy.

2. Wska} sposób kategoryzowania danych w kartach - w jaki sposób maj� by� dzielone i sortowane operacje.

Dane na kartach pracy mo}emy podzieli� wedCug nast�puj�cych kategorii: produkt koEcowy, typ stacji

roboczej, dziaC, linia produkcyjna, stacja robocza i pracownik.

3. Nast�pnie wybierz  Zapisz, uaktywni� si� tabelki

po prawej stronie.

4. Wska} zlecenia produkcyjne, klikaj�c  Dodaj (w

przypadku generowania kart pracy z poziomu

<ZleceE produkcyjnych= dodadz� si� one

automatycznie).

5. Mo}esz zdecydowa� jakie dane dotyczace zleceE

pojawi� si� na wydruku - domy[lnie s� one takie jak

zdefiniowano w parametrach qcadoo.

6. Kliknij  Generuj . Teraz mo}esz ju} pobra� gotowe karty pracy poprzez  PDF.
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Karta
pracy

Kart� pracy mo}esz wykorzysta� do rejestracji produkcji z terminala þ poprzez sczytywanie kodów

kreskowych operacji.
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Plan na stacj� robocz� i pracownika
W qcadoo istniej� co najmniej dwa podej[cia do planowania. Pierwszy zakCada, }e zlecenia rozpatrywane s� jako

caCo[� - mamy co prawda wyodr�bnione operacje, ale wszystkie realizowane s� na tej samej linii produkcyjnej.

Zlecenia raportowane s� gCównie zbiorczo - wszystko co zostaCo wyprodukowane i zu}yte w caCym zleceniu

ewidencjonowane jest w jednym meldunku. Poszczególne operacje zlecenia nie s� przypisywane pojedynczemu

pracownikowi. Wizualizacj� tego podej[cia jest planowanie na liniachþ Drugi zakCada, }e zlecenie produkcyjne

dzielone s� na operacje. I to operacja stanowi element, który planujemy i który raportujemy.

Plan na stacje robocze i pracownika to wsparcie planisty w drugim podej[ciu.

Proces planowania:

1. wydzieli ze zleceE operacje

2. ustali czas trwania operacji

3. przypisze operacje do stacji, na której powinny by� wykonane

4. przypisze do operacji pracownika, który zadanie mo}e zrealizowa�

Zainteresowany takim sposobem dziaCania? Zacznij od odpowiedniej konfiguracji danych w qcadoo.

Konfiguracja

1. wprowad{ stacje roboczeþ - zarówno maszyny jak i stanowiska, na których realizowane s� zadania 3>

musimy wiedzie� gdzie praca b�dzie wykonywana. Pami�taj aby ka}da ze stacji byCa przypisana do linii

produkcyjnej, a ta aby miaCa zdefiniowane kalendarze. Je[li przypisania takiego nie b�dzie - zaCo}ymy, }e

stacja pracuje na wszystkich zdefiniowanych zmianach

2. okre[l umiej�tno[ci - czyli podaj jakie kwalifikacje trzeba mie�, aby móc wykonywa� dane czynno[ci

3. zdefiniuj [operacje] 3> musimy wiedzie� jakie czynno[ci wykonujesz

4. dla ka}dej operacji okre[l normy czasoweþ 3> musimy wiedzie� ile trwa ka}da z operacji. Podanie czasu Tj

(czyli czasu wykonania produktu w jednym cyklu), je[li chcesz aby operacja i kolejne w procesie, zostaCy

rozplanowane.

5. do ka}dej operacji przyporz�dkuj stacje roboczeþ 3> musimy wiedzie� gdzie czynno[� mo}e by�

realizowana. Mo}e to by� dowolna ilo[� stacji (mo}esz te} poda� typ stacji roboczych, do którego

przypisanych jest wiele stacji) - postaramy si� wybra� na etapie planowania te najodpowiedniejsze w danym

momencie

6. ka}dej operacji przypisz wymagane umiej�tno[ciþ 3> musimy wiedzie� jakie umiej�tno[ci i na jakim poziomie

pracownik musi posiada�, aby mógC by� do zadania przydzielony

7. wprowad{ pracownikówþ produkcyjnych 3> musimy wiedzie�, kto mo}e zadania wykonywa�. Je[li

wystarczy Ci plan z przypisaniem zadaE do stacji, to pracowników nie musisz definiowa� - nie s� oni

niezb�dni do planowania

8. przypisz pracownikom posiadane umiej�tno[ci i okre[l ich poziomþ 3> musimy wiedzie� kto ma odpowiednie

kwalifikacje do realizacji zadania

Planowanie

Aby[my mogli pomóc Ci w planowaniu, musimy mie� co planowa�. Innymi sCowy - musisz wprowadzi� zlecenia

produkcyjne þ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/planowanie-na-liniach
https://dokumentacja.qcadoo.com/stacje-robocze
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Zlecenia produkcyjne, które maj� znale{� si� w planie na stacj� i pracownika, musz� mie� sposób rejestracji

do
ka}dej
operacji. Je[li wszystko b�dziesz planowa� w ten sposób ustaw taki sposób w parametrach

rejestracji produkcji, a b�dziemy go podpowiada� przy tworzeniu technologii. A z technologii przeniesiemy go

do zlecenia produkcyjnego

Sposób rejestracji produkcji nie b�dzie mógC by� zmieniony na zbiorczy je[li do zlecenia b�d� przypisane

zadania operacyjne

Zlecenia produkcyjne musz� mie�:

produkt

ilo[� zlecon�

technologi� - z wyodr�bnionymi operacjami ze stacjami roboczymi w zasi�gu technologiiþ, umiej�tno[ciami i

normami czasowymi

daty mog� zosta� puste - uzupeCnimy je w momencie zatwierdzania planu.

Czas na stworzenie planu. Na podstawie wskazanych zleceE wyodr�bnimy operacje do wykonania, uCo}ymy je na

stacjach roboczych, ustalimy czasy realizacji i zaCo}ymy zadania operacyjne (stanowi�ce niejako pozycje zleceE

produkcyjnych).

Zanim opisz� proces planowania, musisz pozna� kilka zasad, które przyj�li[my:

1. jest to proste planowanie bez powtórzeE - ukCadamy operacje raz i ju} planu nie optymalizujemy

2. planujemy wzoruj�c si� o algorytm NEH

3. plan uwzgl�dnia istniej�ce zadania na stacjach roboczych

4. dokCadamy operacje po ostatniej zaplanowanej czynno[ci na danej stacji roboczej - nie <Catamy dziur=. Innymi

sCowy - nawet je[li na stacji roboczej jest przerwa w pracy, to plan nie b�dzie próbowaC tej przerwy wypeCni�

5. dopóki plan jest szkicowy mo}esz wprowadza� zmiany (np. w kryteriach) i ponownie wywoCywa� planowanie

6. plan mo}esz zmieni� r�cznie - dopasowuj�c go do swoich potrzeb. Ale je[li ju} po zmianach ponownie

wywoCasz funkcje planowania, wszystko co wprowadziCe[ zostanie nadpisane przez plan ustalony na

podstawie algorytmu planowania

7. plan pilnuje zale}no[ci mi�dzy operacjami w technologii - operacja pó{niejsza zostanie zaplanowana po

ukoEczeniu operacji poprzedniej

Je[li takie podej[cie nie jest dla Ciebie wystarczaj�ce, by� mo}e potrzebujesz APS. Skontaktuj si� z nami -

zaprezentujemy Ci mo}liwo[ci naszego APS.

Czas
na
opisanie
procesu
planowania!

Dodawanie planu i okre[lenie parametrów planowania

Wejd{ w Planowanie
>
Plan
na
stacj�
robocz�
i
pracownika i kliknij  Dodaj
nowy

Okre[l:

1. nazw� planu - je[li pole zostaniesz puste w momencie zapisu uzupeCnimy je numerem (nadanym jako kolejny

https://dokumentacja.qcadoo.com/technologie-szczegoly.html#zasi%C4%99g-technologii


Dodawanie
planu
na
stacj�
robocz�
i
pracownika

numer planu)

2. rozpocz�cie
planu - wska} dat� od kiedy plan

ma obowi�zywa�. B�dzie to dla nas wyznacznik

dla planowania - nie zaplanujemy wykonania

operacji wcze[niej ni} podana przez Ciebie data.

3. sortowanie - do wyboru dwie opcje:

malej�ce - do najdCu}szej do najkrótszej

operacji

rosn�ce - od najkrótszej do najdCu}szej

operacji wska}, czy chcesz najpierw

ukCada� w planie te operacje, na które

trzeba b�dzie po[wi�ci� najwi�cej czasu,

czy te, które wykonasz najszybciej

Operacje do planu b�d� dodatkowo posortowane po poziomie w drzewie technologii - tak by zapewni� kolejno[�

wykonywanych dziaCaE.

4. kryterium
oceny
przypisania
do
stacji - po ka}dym uCo}eniu operacji na mo}liwych stacjach dokonujemy

oceny przypisania. I pozostawiamy to przypisanie, które jest najlepsze z punktu widzenia wskazanego

kryterium. Do wyboru dwie opcje:

najkrótszy
czas
trwania
prac
na
stacji
roboczej - czyli operacja b�dzie uCo}ona na tej stacji, która

zagwarantuje najszybsz� jej dat� zakoEczenia

najmniej
uruchomionych
stacji
roboczych - czyli operacja b�dzie uCo}ona tak, by jak najmniej stacji

roboczych byCo w u}yciu. Je[li mo}na to operacja b�dzie wykonywana na stacji, która ju} pracuje.

Pierwszym bezwzgl�dnym kryterium ukCadania operacji na stacjach jest to, czy dana stacja mo}e dan�

czynno[� wykonywa�. Do operacji przypiszemy tylko stacje z listy wskazanej w zasi�gu technologiiþ

5. kryterium
oceny
przypisania
pracownika - gdy operacje s� ju} przydzielone do stacji, nast�puje proces

przypisania pracownika. Do operacji przypisywany jest ka}dy pracownik, który mo}e dan� czynno[� wykona�

i ka}de przypisanie poddawane jest ocenie wg wskazanego kryterium. Wygrywa to, które daje najlepszy

rezultat. Kryteria s� nast�puj�ce:

pracownik
wykonuj�cy
na
stacji
poprzedni�
operacj�
lub
taki
który
najpó{niej
skoEczyC

poprzedni�
operacj� - zawsze pracownik zajmuj�cy si� poprzednim zadaniem na stacji b�dzie

pracownikiem najwCa[ciwszym do wykonania na niej czynno[ci kolejnej. Nie chcemy aby pracownik

niepotrzebnie kr�}yC mi�dzy maszynami. Je[li natomiast pracownik ten nie mo}e wykona� kolejnej

czynno[ci, bo nie ma wystarczaj�cych umiej�tno[ci, spróbujemy poszuka� innego pracownika. Przy tym

kryterium najlepszym b�dzie ten, który skoEczy poprzedni� czynno[� najpó{niej - zadbamy dzi�ki temu

o to, by przerwa w pracy tego pracownika byCa jak najkrótsza

pracownik
wykonuj�cy
na
stacji
poprzedni�
operacj�
lub
taki
który
najwcze[niej
skoEczyC

poprzedni�
operacj� - to kryterium ró}ni si� od poprzedniego tym, }e gdy pracownik nie mo}e

kontynuowa� pracy na danej stacji, poszukuj�c innego pracownika dobierzemy tego, którego przerwa w

pracy jest najdCu}sza

domy[lny
pracownik
dla
danej
stacji - w tej opcji planowania do ka}dego zadania operacyjnego

zostanie przypisany pracownik ustawiony jako domy[lny w stacji roboczej þ.
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Zaci�ganie
zleceE
produkcyjnych
do
planu
na
stacj�

robocz�
i
pracownika

Pierwszym bezwzgl�dnym kryterium przypisywania pracownika do operacji na danej stacji s� jego

umiej�tno[ciþ i poziom ich zaawansowania. Operacj� mo}e wykona� tylko ten pracownik, który wCada

umiej�tno[ci� na co najmniej takim poziomie jaki zostaC zdefiniowany w operacjiþ

1. Planuj
na
bufor - je[li zaznaczysz parametr, to gdy na li[cie stacji, które mog� wykona� zadanie, znajduje si�

stacja buforowa - zostanie ona przydzielona do zadania. Po co planowa� na bufor? ZaCó}my, }e o kolejno[ci i

miejscu wykonania pewnego typu operacji chce decydowa� kierownik produkcji. Plan na stacj� wyznaczy

czas trwania operacji i wrzuci j� do <worka=, ale zaplanuje pozostaCe czynno[ci na wCa[ciwe stacje. Kierownik

produkcji, np. korzystaj�c Gantta zadaE operacyjnych, umie[ci zadania w harmonogramie produkcji.

2. Czas
dodatkowy
wydCu}a
operacj� - zaznaczenie parametru b�dzie skutkowaCo tym, }e data zakoEczenia

operacji zostanie ustawiona po zakoEczeniu czasu dodatkowego. Je[li parametr b�dzie niezaznaczony, to

operacja skoEczy si� po czasie Tj + TPZ, ale kolejna operacja zlecenia zostanie zaplanowana wtedy, gdy minie

czas dodatkowy. Natomiast na danej stacji, mimo i} czas dodatkowy zadania trwa, b�d� mogCy by�

realizowane inne czynno[ci

3. Uwzgl�dnij
czas
przygotowawczo-zakoEczeniowy - je[li parametr b�dzie zaznaczony, to przy wyliczaniu

czasu trwania operacji b�dzie uwzgl�dniany czas TPZ okre[lony w normach czasowych

Warto[ci domy[lne warunków generowania ustawisz w parametrach planu na stacj� robocz� i pracownikaþ

.

Wskazanie zleceE do przeplanowania

Dane podstawowe planowania zostaCy okre[lone.

Zapisz plan i przejd{ do zakCadki Dane
wej[ciowe aby

zaci�gn�� zlecenia, które maj� zosta� przeplanowane.

W oknie wyboru zobaczysz tylko te zlecenia, które

maj� sposób rejestracji do ka}dej operacji i których

status to oczekuj�ce lub zaakceptowane. ZleceE ju}

rozpocz�tych, zakoEczonych czy odrzuconych

przeplanowa� si� nie da.

Dane zlecenie produkcyjne mo}e znajdowa� si� w

kilku planach na raz. Dzi�ki temu b�dziesz mógC

stworzy� plany alternatywne, np. na podstawie

ró}nych kryteriów, porówna� je ze sob� i wybra� ten

najlepszy. Jednak zatwierdzi� b�dziesz mógC tylko

jeden z tych planów - podczas zatwierdzenia

sprawdzimy czy zlecenie produkcyjne ma przypisane

zadania operacyjne. Je[li ma - zatwierdzenie nie b�dzie mo}liwe.

Wygenerowanie planu
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file:///var/folders/45/z_fmswkj1c54k8t8k54_v7kc0000gn/T/gantt-zadan-operacyjnych
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-planowania.html#plan-na-stacj%C4%99-robocz%C4%85-i-pracownika
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/planowaniePlanNaStacjeDaneWejsciowe.png


Wygenerowanie planu

Wszystko gotowe - teraz robota dla nas! Na podstawie przygotowanych przez Ciebie danych musimy stworzy� plan.

Twoim malutkim zadaniem b�dzie naci[ni�cie przycisku. Albo trzech przycisków - je[li wolisz zobaczy� po kolei co

si� dzieje.

Wejd{ w zakCadk� plan - oczom Twoim uka}e si� dodatkowy pasek narz�dziowy.

ZakCadka
Plan
i
dodatkowy
pasek
narz�dziowy

Jak ju} wiesz - planowanie skCada si� z 3 kroków:

1. ustalenie jakie operacje s� do wykonania,

2. uCo}enie operacji na stacjach,

3. przypisanie pracownika, który dan� czynno[� ma wykona�.

Do ka}dego z tych kroków jest osobny przycisk. Zatem kliknij  Pobierz
operacje, a dla ka}dego

zlecenia produkcyjnego ustalimy jakie operacje s� do wykonania (na podstawie drzewa technologii) i wyliczymy czas

ich trwania (na podstawie norm czasowych).

Operacje
zleceE
i
czas
ich
trwania
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Zwró� uwag�, czy wszystkie operacje maj� wyznaczony czas pracy maszyny. Je[li nie - to dana operacja nie b�dzie

dalej planowana. Nie przypisujemy stacji roboczej do czynno[ci, która nic nie trwa. Ka}da kolejna operacja w

drzewie równie} nie zostanie zaplanowana. Zatem je[li omyCkowo Tj nie jest uzupeCniony, wró� do norm czasowych

operacjiþ i je uzupeCnij. Pami�taj, }e uzupeCnienie czasu w Technologie > Operacje nie sprawi, }e technologia u}yta

w zleceniu zostanie zaktualizowana. Póki zlecenie na status oczekuj�ce - mo}esz wprowadzi� zmiany wprost do

technologii zlecenia. Najlepiej jednak stworzy� now� wersj� technologii - tam wprowadzi� zmiany, zaakceptowa� j� i

podmieni� w zleceniu.

Kliknij teraz  Przypisz
operacje
do
stacji
roboczych - wywoCany zostanie algorytm planowania wg

kryterium, które okre[liCe[ w zakCadce GCówna. W efekcie - zostan� przypisane stacje robocze i zostan� okre[lone

daty realizacji (data rozpocz�cia i zakoEczenia).

Stacje
robocze
przypisane
do
operacji

Je[li operacja nie zostaCa przypisana do stacji roboczej to sprawd{, czy w zasi�gu technologiiþ na pewno

okre[lone s� mo}liwe stacje. Je[li nie - wprowad{ zmiany. Podobnie jak z normami czasowymi - uzupeCnienie stacji

w operacji þ nie zaktualizuje danych w u}ytych operacjach w technologiach i zleceniu. Wprowad{ dane do operacji

(przyda si� do tworzenia nowych technologii), stwórz now� wersj� technologii z uzupeCnionymi stacjami (poprzedni�

wersj� warto wycofa�), zaakceptuj j� i podmieE w zleceniu produkcyjnym.

Pora na ostatni krok planowania - kliknij  Przypisz
pracowników
do
operacji

https://dokumentacja.qcadoo.com/normy-czasowe
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Edycja
pozycji
planu

Pracownicy
przypisani
do
operacji

Operacje ulokowane na stacjach roboczych powinny otrzyma� wykonawców. Dobieramy pracownika na dwa

sposoby (w zale}no[ci od przyj�tego kryterium oceny przypisania pracownika):

zgodnie z jego umiej�tno[ciami. Plan zakCada, }e w danym momencie pracownik mo}e planowa� na rzecz

jednej czynno[ci. Operacje czasowo nie s� ju} dostosowywane. Je[li w danym momencie nie b�dzie wolnego

pracownika - czynno[� nie zostanie nikomu przypisana. Planista b�dzie musiaC zadba� o obsad�. Brak

pracownika przy danej operacji mo}e [wiadczy� te} o nie zdefiniowaniu umiej�tno[ci w operacjiþ (tutaj - w

odró}nieniu od przypisywania stacji i norm czasowych, wystarczy okre[lenie wymaganych umiej�tno[ci w

technologie > operacje), albo o braku pracowników o danej umiej�tno[ci na okre[lonym poziomieþ.

zgodnie z domy[lnym
pracownikiem przypisanym do stacji þ

Je[li z norm czasowych operacji þ wynika, }e optymalna obsada operacji jest > 1, to pracownik nie zostanie

przypisany. Mo}esz tego dokona� wprost w zadaniu operacyjnymþ w zakCadce Obsada lub z poziomu wykresu

Gantta zadaE operacyjnych þ, z okna edycyjnego.

Je[li chcesz planowa� szybciej i nie masz potrzeby weryfikowa� planu po ka}dym kroku, u}yj przycisku 

 Generuj
plan, a zostanie przeprowadzony caCy proces planowania (wszystkie 3 kroki opisane wy}ej

na raz).

Wygenerowany plan mo}esz obejrze� na 3 sposoby:

1. w zakCadce Plan

2. na wykresie Gantta stacji roboczychþ

3. na wykresie Gantta pracownikówþ

Edycja planu

Utworzony przez nas plan mo}e nie by� planem

idealnym. Dlatego ka}d� z pozycji planista mo}e

przeedytowa�, dostosowuj�c daty, stacje i

pracowników do wCasnych potrzeb. W jaki sposób?

Wystarczy wej[� w pozycj� w tabeli w zakCadce Plan i

wprowadzi� stosowne zmiany. Modyfikacje mo}na

nanosi� tak dCugo jak plan b�dzie w statusie szkic.
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Pami�taj, }e ponowne wywoCanie funkcji planowania nadpisze Twoje r�cznie wprowadzone zmiany w pozycje

planu.

Modyfikacj� planu mo}na przeprowadza� równie} z poziomu Gantta stacji roboczychþ.

Zatwierdzanie planu

Wygl�da na to, }e plan jest ju} dopracowany w ka}dym szczególe. PrzyszedC czas na jego zatwierdzenie. Dopiero

na tym etapie zlecenia b�d� widziaCy ustalone w planie informacje.

Aby zatwierdzi� plan kliknij przycisk  Zatwierd{. W efekcie:

w zleceniach produkcyjnych zostan� uzupeCnione / zaktualizowane daty rozpocz�cia i zakoEczenia

do ka}dej pozycji planu zostanie utworzone zadanie operacyjne þ (z informacj� o tym kiedy, kto i na jakiej

stacji ma je wykona�)

zadania operacyjne zostan� przypisane do zleceE produkcyjnych

PozostaCo zmieni� status zleceE na zaakceptowane i rozpocz�te, i mo}na produkowa�, a tak}e raportowa� efekty.

Je[li zatwierdzony plan nie b�dzie mógC by� realizowany mo}esz go odrzuci� - dzi�ki temu powi�zane oczekuj�ce

zadania operacyjne zostan� równie} odrzucone.

https://dokumentacja.qcadoo.com/gantt-stacji-roboczych
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Gantt stacji roboczych
Gantt stacji roboczych jest wizualizacj� wygenerowanego planu þ z dokCadno[ci� do stacji roboczych. Oznacza to,

}e zobaczysz jak zostaCy uCo}one zadania maszynach czy stanowiskach.

Gantt uruchamiany jest z poziomu planu: wejd{ w planowanie
>
plan
na
stacj�
robocz�
i
pracownika > otwórz

plan i kliknij  Gantt
stacji
roboczych. Mo}na go edytowa�, przeci�gaj�c kafelki w czasie oraz

mi�dzy wierszami, tak dCugo, a} plan nie jest zatwierdzony.

Gantt
stacji
roboczych

Kilka
informacji
o
dziaCaniu
Gantta:

1. wierszem jest stacja robocza. Pokazujemy wszystkie zdefiniowane stacje, posortowane alfabetycznie. Nie

mo}na zmienia� kolejno[ci prezentowanych wierszy

2. na wykresie prezentowane s� zadania z planu. S� one uCo}one czasowo na liniach danej stacji roboczej

3. niebieskim kolorem oznaczone s� okresy niepracuj�ce. Wynikaj� one z kalendarza przypisanego do linii

produkcyjnej, do której dana stacja nale}y. Je[li zadanie zacznie si� w pi�tek i skoEczy w poniedziaCek to

kafelek b�dzie przechodziC przez wolny od pracy weekend

4. najwa}niejsze informacje o zadaniu zaprezentowane s� w jego etykiecie. Ale je[li chcesz zobaczyc wi�cej,

najed{ myszk� na kafelek - pojawi si� tooltip z pozostaCymi informacjami

5. je[li klikniesz w kafelek, zaznaczy si� on na oliwkowo. Ponadto - odnalezione zostan� zadania poprzedzaj�ce i

nast�puj�ce, i te} zostan� oznaczone. A mi�dzy nimi narysowana zostanie zale}no[� (zwana: linkiem)

6. zale}no[ci mi�dzy kafelkami te} maj� swojego tooltipa - najed{ na strzaCk� myszk� a zobaczysz mi�dzy jakimi

operacjami jest to link

7. dane na wykresie mo}esz filtrowa�. Wprowad{ tekst do pola filtra (szukamy operacji po: zleceniu, pracowniku,

stacji i dowolnym tek[cie) i wybierz jedn� z dwóch opcji:

filtruj - wówczas poka}� si� tylko te wiersze na których wyst�puj� operacje speCniaj�ce warunki

https://dokumentacja.qcadoo.com/plan-na-stacje-robocza-i-pracownika
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/planowanieGanttStacjiRoboczych.png


filtrowania, a odpowiednie kafelki zostan� pod[wietlone na oliwkowo

zaznacz - wówczas b�d� widoczne wszystkie wiersze, a operacje speCniaj�ce warunki filtrowania,

zostan� zaznaczone na oliwkowo

8. aby odznaczy� zaznaczone kafelki wystarczy w nie dwukrotnie klikn��

9. klikaj�c w wiersze nagCówkowe wykresu (te wiersze z datami i godzinami) przybli}asz lub oddalasz widok



Gantt pracowników
Gantt pracowników jest zobrazowaniem pracy przydzielonej ka}demu z pracowników. Przedstawia jakie zadania

zostaCy zaplanowane pracownikom w planie na stacje i pracownikaþ. Za jego pomoc� mo}na przekaza� czynno[�

innemu pracownikowi. Nie mo}na jednak przesuwa� zadaE w czasie - do tego celu przeznaczony jest gantt na

stacje robocz�þ.

Gantt uruchamiany jest z poziomu planu: wejd{ w planowanie
>
plan
na
stacj�
robocz�
i
pracownika > otwórz

plan i kliknij  Gantt
pracowników. Mo}na go edytowa�, przeci�gaj�c kafelki mi�dzy wierszami, tak

dCugo, a} plan nie jest zatwierdzony.

Gantt
pracowników

Kilka
informacji
o
dziaCaniu
Gantta:

1. wierszem jest pracownik. Pokazujemy wszystkich pracowników, posortowanych alfabetycznie. Nie mo}na

zmienia� kolejno[ci prezentowanych wierszy

2. na wykresie prezentowane s� zadania z planu. S� one uCo}one czasowo na liniach danego pracownika

3. edycja mo}liwa tylko w zakresie tego, kto ma danym zadaniem si� zajmowa�

4. najwa}niejsze informacje o zadaniu zaprezentowane s� w jego etykiecie. Ale je[li chcesz zobaczyc wi�cej,

najed{ myszk� na kafelek - pojawi si� tooltip z pozostaCymi informacjami

5. je[li klikniesz w kafelek, zaznaczy si� on na oliwkowo. Ponadto - odnalezione zostan� zadania poprzedzaj�ce i

nast�puj�ce, i te} zostan� oznaczone. A mi�dzy nimi narysowana zostanie zale}no[� (zwana: linkiem)

6. zale}no[ci mi�dzy kafelkami te} maj� swojego tooltipa - najed{ na strzaCk� myszk� a zobaczysz mi�dzy jakimi

operacjami jest to link

7. dane na wykresie mo}esz filtrowa�. Wprowad{ tekst do pola filtra (szukamy operacji po: zleceniu, pracowniku,

stacji i dowolnym tek[cie) i wybierz jedn� z dwóch opcji:

filtruj - wówczas poka}� si� tylko te wiersze na których wyst�puj� operacje speCniaj�ce warunki

filtrowania, a odpowiednie kafelki zostan� pod[wietlone na oliwkowo

zaznacz - wówczas b�d� widoczne wszystkie wiersze, a operacje speCniaj�ce warunki filtrowania,
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zostan� zaznaczone na oliwkowo

8. aby odznaczy� zaznaczone kafelki wystarczy w nie dwukrotnie klikn��

9. klikaj�c w wiersze nagCówkowe wykresu (te wiersze z datami i godzinami) przybli}asz lub oddalasz widok



Plan na lini� produkcyjn�
Plan na lini� produkcyjn� to wsparcie planisty w podej[ciu, które zakCada, }e zlecenia rozliczane s� jako caCo[�. Co

prawda, w dalszym ci�gu mamy rozbicie na operacje, ale wszystkie realizowane s� na tej samej linii produkcyjnej. W

tym przypadku zlecenia realizujemy zbiorczo, czyli wszystko co zostaCo wyprodukowane i zu}yte w caCym zleceniu

ewidencjonowane jest w jednym meldunku.

Proces planowania na lini� produkcyjn�:

1. ustali czas trwania zlecenia

2. przypisze zlecenie do linii produkcyjnej, na której powinno by� wykonane

3. wyznaczy dat� rozpocz�cia i zakoEczenia zlecenia

4. dobierze odpowiednie przezbrojenie do danego zlecenia

Konfiguracja

1. wprowad{ linie produkcyjneþ, na których b�d� realizowane zlecenia. Pami�taj, aby ka}da z linii miaCa

zdefiniowane kalendarze. Je[li przypisania takiego nie b�dzie, zaCo}ymy, }e linia pracuje na wszystkich

zdefiniowanych zmianach

2. przypisz linie produkcyjne do technologiiþ, w przeciwnym wypadku przyjmujemy, }e zlecenie mo}na

przypisa� do dowolnej linii

3. zdefiniuj przydziaCy do zmian þ (w przypadku wyboru liczenia czasu trwania zlecenia w oparciu o plan na

zmian�)

4. dla linii produkcyjnej w technologii podaj norm� wydajno[ciow� lub inne dane pozwalaj�ce na wyliczenie

wydajno[ci je[li u}ytkownik korzysta z algorytmu u}ytkownika (je[li czas liczony jest poprzez poprzez plan na

zmian�)

5. dla ka}dej operacji w technologii okre[l normy czasoweþ, poniewa} musimy wiedzie� ile trwa ka}da z

operacji, aby rozplanowa� czas trwania caCego zlecenia (je[li czas b�dzie liczony na podstawie kalkulacji

czasochConno[ci)

6. wprowad{ zastosowan� technologi� w zleceniu, w przeciwnym wypadku zlecenie to zostanie pomini�te w

planowaniu

Planowanie

Aby rozpocz�� planowanie na linie produkcyjne, musisz wprowadzi� zlecenia produkcyjneþ.

Zlecenia produkcyjne, które maj� znale{� si� w planie na lini� produkcyjn�, musz� mie� sposób rejestracji

zbiorczy. Je[li wszystko b�dziesz planowa� w ten sposób, ustaw taki sposób w parametrach rejestracji

produkcji, a b�dziemy go podpowiada� przy tworzeniu technologii. A z technologii przeniesiemy go do

zlecenia produkcyjnego.

Zlecenia produkcyjne musz� mie� uzupeCnione nast�puj�ce dane:

produkt

ilo[� zlecon�

technologi�
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Dodawanie
planu
na
lini�
produkcyjn�

Daty mog� zosta� puste, zostan� uzupeCnione w momencie zatwierdzania planu.

Czas na stworzenie planu. Na podstawie wskazanych zleceE, uCo}ymy je na linii produkcyjnej i ustalimy czasy

realizacji.

Oto kilka zasad dotycz�cych planowania, które przyj�li[my:

1. planujemy wzoruj�c si� o algorytm NEH

2. plan rozpoczna si� po dacie zakoEczenia ostatniego zlecenia na linii produkcyjnej

3. dopóki plan ma status szkicowy mo}esz wprowadza� zmiany i generowa� ponownie plan

4. plan mo}esz zmieni� r�cznie - dopasowuj�c go do swoich potrzeb (zmiana daty rozpocz�cia i zakoEczenia

zlecenia oraz zale}nie od parametru <Pozwól na zmian� linii= - linii produkcyjnych). Ale je[li ju} po zmianach

ponownie wywoCasz funkcje planowania, wszystko co wprowadziCe[ zostanie nadpisane przez plan ustalony

na podstawie algorytmu planowania

Dodawanie planu i okre[lenie parametrów planowania

Wejd{ w Planowanie
>
Plan
na
lini�
produkcyjn� i kliknij  Dodaj
nowy

Okre[l:

1. nazw� planu - je[li pole zostaniesz puste w

momencie zapisu uzupeCnimy je numerem

(nadanym jako kolejny numer planu)

2. rozpocz�cie
planu - wska} dat� od kiedy plan

ma obowi�zywa�. B�dzie to dla nas wyznacznik

dla planowania - nie zaplanujemy wykonania

operacji wcze[niej ni} podana przez Ciebie data.

3. czas
trwania
zlecenia
liczony
w
oparciu
o - do

wyboru:

czasochConno[�
technologii - czas trwania zlecenia b�dzie liczony na podstawie norm czasowych

operacji

plan
na
zmian� - czas trwania zlecenia liczony b�dzie w oparciu o produkcj� na zmian� i algorytm

podany w parametrach. W tym wypadku konieczne jest, aby zdefiniowa� przydziaCy do zmian þ oraz

upewni� si�, }e parametr þ automatyczny
plan
na
zmian� jest zaznaczony

4. sortowanie - do wyboru sze[� opcji:

od najdCu}ej trwaj�cych zleceE

od najkrócej trwaj�cych zleceE

od najwa}niejszych klientów - b�dziemy najpierw realizowa� zamówienia klientów A, pó{niej B i na

koEcu C.

od najwi�kszej ilo[ci zleconej

od najmniejszej ilo[ci zleconej

od najwcze[niejszego terminu ostatecznego

5. kryterium
oceny - po ka}dym uCo}eniu zleceE na linii dokonujemy oceny przypisania. Pozostawiamy to

przypisanie, które jest najlepsze z punktu widzenia wskazanego kryterium. Do wyboru dwie opcje:

najmniej
uruchomionych
linii
produkcyjnych - czyli zlecenie zostanie przypisane do mo}liwej linii,
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Zaci�ganie
zleceE
produkcyjnych
do
planu
na
lini�

produkcyjn�

która sprawi, }e jest aktualnie najmniej linii uruchomionych

najkrótszy
czas
produkcji
na
linii - czyli zlecenie zostanie przypisane do mo}liwej linii, która pozwoli na

najwcze[niejsz� dat� zakoEczenia zlecenia

najmniej
przezbrojeE - czyli zlecenia zostan� przypisane do mo}liwej linii, a nast�pnie sprawdzamy,

czy konieczne jest wykonanie przezbrojenia w danym zleceniu. Wygrywa to zlecenie, do którego

przezbrojenie nie b�dzie potrzebne lub przezbrojenie b�dzie najkrótsze

6. pozwól
na
zmian�
linii - je[li ten parametr jest zaznaczony, to zlecenie o statusie oczekuj�ce traktujemy tak

jakby nie miaCo przypisanej linii. W przypadku, gdy zlecenie ma status zaakceptowane, to lini� mo}emy

zmieni� jedynie kiedy parametr þ Pozwól
na
zmian�
linii
produkcyjnej
w
zaakceptowanym
zleceniu jest

zaznaczony. Je[li nie chcesz, aby linia w zleceniu produkcyjnym byCa zast�piona inn�, to zostaw parametr

niezaznaczony.

Wskazanie zleceE do przeplanowania

Dane podstawowe planowania zostaCy okre[lone.

Zapisz plan i przejd{ do zakCadki Dane
wej[ciowe,

aby zaci�gn�� zlecenia, które maj� zosta�

przeplanowane.

W oknie wyboru zobaczysz tylko te zlecenia, które

maj� sposób rejestracji zbiorczy i których status to

oczekuj�ce lub zaakceptowane. ZleceE ju}

rozpocz�tych, zakoEczonych czy odrzuconych

przeplanowa� si� nie da.

Dane zlecenie produkcyjne mo}e znajdowa� si� w

kilku planach na raz. Po zatwierdzeniu planu, kolejne

zatwierdzenie planu z tym samym zleceniem nadpisuje

wcze[niej zaakceptowane plany.

Wygenerowanie planu

Wejd{ w zakCadk� Plan - uka}e Ci si� dodatkowy pasek narz�dziowy dedykowany planowaniu na linie produkcyjne.

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-zlecen
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/PlanowaniePlanNaLinieProdukcyjnaDaneWejsciowe.png


ZakCadka
Plan
i
dodatkowy
pasek
narz�dziowy

Jak ju} wiesz, planowanie skCada si� z 4 kroków:

1. ustalenie czasu trwania zlecenia

2. przypisanie zlecenia do linii produkcyjnej

3. wyznaczenie daty rozpocz�cia i zakoEczenia

4. dobranie odpowiednich przezbrojeE

Do ka}dego z tych kroków jest jeden przycisk. Zatem kliknij  Generuj
plan, a dla ka}dego zlecenia

produkcyjnego wyliczymy czas trwania (w zale}no[ci od tego o co czas trwania zlecenia jest liczony).

Zlecenia
i
czas
ich
trwania

Zwró� uwag�, czy wszystkie zlecenia maj� wyznaczon� lini� produkcyjn� oraz czas rozpocz�cia i zakoEczenia. Je[li

nie - to zlecenie nie b�dzie dalej planowane. Sprawd{, czy Tj zostaC uzupeCniony we wszystkich operacjach

dotycz�cych interesuj�cego nas zlecenia (w przypadku liczenia czasu w oparciu o czasochConno[�), wró� do norm

czasowych operacji þ i je uzupeCnij. Pami�taj, }e uzupeCnienie czasu w Technologie > Operacje nie sprawi, }e

technologia u}yta w zleceniu zostanie zaktualizowana. Póki zlecenie na status oczekuj�ce - mo}esz wprowadzi�

zmiany wprost do technologii zlecenia. Najlepiej jednak stworzy� now� wersj� technologii i tam wprowadzi� zmiany,

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/PlanowaniePlanNaLinieProdukcyjnaPlan.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/PlanowaniePlanNaLinieProdukcyjnaZlecenia.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/normy-czasowe


Edycja
pozycji
planu

nast�pnie zaakceptowa� j� i podmieni� w zleceniu. Powiniene[ równie} sprawdzi� przypisanie linii þ do technologii

wraz z normami wydajno[ciowymi (w przypadku liczenia czasu w oparciu o plan na zmian�).

Wygenerowany plan mo}esz obejrze� na 2 sposoby:

1. w zakCadce Plan

2. na wykresie Gantta linii þ

Edycja planu

Utworzony plan nie jest jednak wersj� ostateczn�. W

ka}dej chwili mo}esz go modyfikowa�, dostosowuj�c

linie produkcyjne oraz daty rozpocz�cia i zakoEczenia

zleceE. Jedyne co trzeba zrobi� to wej[� w zakCadk�

Plan i klikaj�c w interesuj�ce nas zlecenie, podmieni�

dane. Zmiany b�d� mo}liwe tak dCugo, a} plan nie

zmieni swojego statusu na zatwierdzony lub

odrzucony.

Pami�taj, }e ponowne wywoCanie funkcji planowania nadpisze Twoje r�cznie wprowadzone zmiany w

pozycjach planu.

Mo}liwo[� zmiany linii produkcyjnej zale}na jest od dwóch parametrów: Pozwól
na
zmian�
linii oraz Pozwól

na
zmian�
linii
produkcyjnej
w
zaakceptowanym
zleceniu

Zatwierdzanie planu

Aby zatwierdzi� plan kliknij przycisk  . W efekcie:

do ka}dego zlecenia przypisana zostanie wybrana lub zasugerowana linia produkcyjna

w zleceniach produkcyjnych zostan� uzupeCnione / zaktualizowane daty rozpocz�cia i zakoEczenia

w zale}no[ci od tego na podstawie czego jest liczony czas trwania, zostan� do zlecenia przypisane: kalkulacja

czasochConno[ci lub produkcja na zmian�

Jedyne co pozostaCo do zrobienia po speCnieniu wszystkich opisanych kroków, to zmieni� statusy planowanych

zleceE na zaakceptowane / rozpocz�te i rozpocz�� produkcj�.

https://dokumentacja.qcadoo.com/technologie-szczegoly.html#linie--stacje
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Gantt linii
Gantt linii prezentuje wszystkie planowane zlecenia w planie na lini� produkcyjn�þ z dokCadno[ci� do linii.

Gantta uruchomimy z zakCadki Plan w planowaniu na lini� produkcyjn�: wejd{ w planowanie
>
plan
na
lini�

produkcyjn� > otwórz plan i kliknij  .

Gantt
linii

Kilka
informacji
o
dziaCaniu
Gantta
linii:

1. wierszem jest linia produkcyjna. Pokazujemy wszystkie zdefiniowane linie, posortowane alfabetycznie. Nie

mo}na zmienia� kolejno[ci prezentowanych wierszy

2. na wykresie prezentowane s� zlecenia z planu. S� one uCo}one czasowo na liniach produkcyjnych

3. kafelki mo}na przeci�ga� w czasie oraz pomi�dzy wierszami. Jest to mo}liwe tylko wtedy, kiedy plan ma

status szkicowy

4. niebieskim kolorem oznaczone s� okresy niepracuj�ce. Wynikaj� one z kalendarza przypisanego do linii

produkcyjnej. Je[li zadanie zacznie si� w pi�tek i skoEczy w poniedziaCek, to kafelek b�dzie przechodziC przez

wolny od pracy weekend

5. najwa}niejsze informacje o zadaniu zaprezentowane s� w jego etykiecie. Ale je[li chcesz zobaczy� wi�cej,

najed{ myszk� na kafelek - pojawi si� tooltip z pozostaCymi informacjami

6. je[li dwukrotnie klikniesz w kafelek, zaznaczy si� on na zielono.

7. kolorem pomaraEczowym oznaczone s� przezbrojenia pomi�dzy poszczególnymi technologiami w zleceniach

8. dane na wykresie mo}esz filtrowa�. Wprowad{ tekst do pola filtra (szukamy zlecenia po: numerze zlecenia

oraz numerze produktu) i wybierz jedn� z dwóch opcji:

filtruj - wówczas poka}� si� tylko te linie, na których wyst�puj� zlecenia speCniaj�ce warunki filtrowania,

a odpowiednie kafelki zostan� pod[wietlone na zielono

zaznacz - wówczas b�d� widoczne wszystkie linie, a zlecenia speCniaj�ce warunki filtrowania, zostan�

zaznaczone na zielono

9. aby odznaczy� zaznaczone kafelki wystarczy w nie dwukrotnie klikn��

10. klikaj�c w wiersze nagCówkowe wykresu (te wiersze z datami i godzinami) przybli}asz lub oddalasz widok

https://dokumentacja.qcadoo.com/plan-na-linie-produkcyjna
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Paczki zlecenia
Zlecenie produkcyjne mo}e zosta� podzielone na paczki. Po co? Np. po to, by du}� ilo[� do zrealizowania podzieli�

na mniejsze transze. Paczki s� dedykowane realizacji procesów technologicznych. ZaCó}my, }e Twoja produkcja

polega na monta}u - produkt przechodzi z r�k do r�k i ka}dy z pracowników dokr�ca kolejny element produktu. Te

poszczególne czynno[ci mo}esz rozpisa� jako procesy technologiczne. A zamiast takich podej[�:

montuj� po sztuce i po wykonaniu przekazuj� dalej

montuj� wszystko co jest zlecone i dopiero wówczas przekazuj� dalej mo}esz podzieli� zlecenie na paczki

(np. po 20 sztuk) i po monta}u na rzecz tych caCej paczki przekazywa� j� do kolejnego stanowiska roboczego.

Takie podej[cie wydaje si� najbardziej optymalne.

Paczki mog� by� albo dodane r�cznie albo wygenerowane. Tutaj dowiesz si� w jaki sposób doda� paczki r�cznie.

Opis generowania znajdziesz tutajþ.

Aby wy[wietli� list� paczek wejd{ w: planowanie
>
paczki
zlecenia

Lista
paczek
zlecenia

Paczk� dodasz klikaj�c przycisk  Dodaj
nowy:

Formularz
dodawania
paczki
zlecenia

Zacznij od wybrania zlecenia
produkcyjnego. Na jego podstawie podpowiedz� si� ilo[ci: zlecona i suma
ilo[ci

paczek ju} istniej�cych do tego zlecenia. Podaj ilo[�
dla
paczki, któr� dodajesz. I zapisz u}ywaj�c przycisku 
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Zapisz.

Ilo[� ze wszystkich paczek danego zlecenia nie mo}e przekracza� jego ilo[ci

zleconej.

Generowanie paczek

Aby móc generowa� paczki ustaw odpowiednio parametry þ. Musimy wiedzie� jaka jest:

optymalna
wielko[�
paczki - czyli ile jednostek (np. sztuk) ma skCada� si� na jedn� paczk�

reszta
zasilaj�ca
ostatni�
paczk� - czyli jak du}a reszta po podziale powi�kszy ostatni� paczk�. Reszta

powy}ej tej liczby b�dzie stanowi� now�, najmniejsz� paczk�.

Je[li chcesz, aby paczki generowaCy si� automatycznie w momencie rozpoczyniania zlecenia, zaznacz parametr:

Generuj
paczki
dla
zleceE.

Niezale}nie od tego, czy paczki maja by� generowane automatycznie, czy nie, w zleceniu zaakceptowanym i

rozpocz�tym mo}esz r�cznie wywoCa� funkcj� generowania. Opcja taka mo}liwa jest z dwóch miejsc:

1. listy paczek wywoCanej ze zlecenia produkcyjnegoþ

2. listy paczek wywoCanej z grupy zleceEþ

Kliknij przycisk  Wygeneruj
paczki.

Utworzone paczki mo}esz edytowa� zmieniaj�c ilo[�.

Je[li zlecenie posiada co najmniej 1 paczk�, generowanie nie jest

mo}liwe.

Etykiety do paczek

Paczki zlecenia mog� by� oznaczane etykietami drukowanymi z qcadoo. Etykiety zawieraj� kod kreskowy z

numerem paczki, który mo}e posCu}y� do raportowania w terminalu rejestracji produkcjiþ albo w terminalu

potwierdzania procesów þ.

Aby wygenerowa� etykiety wejd{ w list� paczek (zarówno z menu planowanie, jak i ze szczegóCów zlecenia czy

grupy zleceE), zaznacz paczki, które chcesz oznaczy� etykietami:

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-zlecen.html#paczki
https://dokumentacja.qcadoo.com/paczki-w-zleceniu
https://dokumentacja.qcadoo.com/grupy-zlecen.html#paczki-zlecenia
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Generowanie
etykiet
do
paczek

i kliknij przycisk  Wygeneruj
etykiety. Pojawi si� raport PDF z 6 etykietami na stronie:
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Etykiety
do
paczek

Pole kolor na widocznej etykiecie, to atrybut produktu. Wska} w parametrach paczek þ jaki atrybut Ty

chcesz widzie� na etykiecie.

Statusy paczek

Za pomoc� statusów mo}esz wskaza� na jakim etapie s� prace nad dan� paczk�. Utworzona paczka ma status

oczekuj�ca - oznacza to, }e nie zacz�to jeszcze nad ni� prac. Aby przyj�� paczk� do realizacji kliknij przycisk 

 Rozpocznij
produkcj�. W tym momencie paczka b�dzie miaCa status W
trakcie
produkcji. Po

skoEczonej pracy kliknij przycisk  ZakoEcz
produkcj� - paczka b�dzie oznaczona statusem

ZakoEczono
produkcj�.
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Statusy paczek mo}esz zmienia� albo z okna szczegóCów pojedynczej paczki, albo z poziomu listy, dla wielu

zaznaczonych paczek.

Je[li chcesz aby w terminalu potwierdzania procesów mo}na byCo wskaza� tylko paczki, dla których produkcja

zostaCa rozpocz�ta, zaznacz parametr þ Tylko
paczki
w
trakcie
produkcji.

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji.html#terminal-potwierdzania-proces%C3%B3w


Rejestracja
Dzi�ki funkcjonalno[ci <Rejestracja= mo}emy rejestrowa� to co dzieje si� z nasz� produkcj�. Znajdziesz tutaj:

przestojeþ

rejestracj� produkcjiþ

terminal rejestracji produkcjiþ

procesy technologiczne zlecenia þ

braki do procesów technologicznych zleceniaþ

terminal potwierdzania procesów þ

https://dokumentacja.qcadoo.com/przestoje
https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal
https://dokumentacja.qcadoo.com/procesy-technologiczne-zlecenia
https://dokumentacja.qcadoo.com/braki-do-procesow
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal-potwierdzania-procesow


Przestoje
Rejestracja przestojów w qcadoo pozwala na prowadzenie statystyk dotycz�cych powodów powstania przerw w

produkcji oraz dCugo[ci czasu ich trwania.

Lista przestojów gromadzi przestoje wprowadzone na etapie rejestracji produkcji jak i zaewidencjonowane z

poziomu zlecenia. Dodatkowo - mo}esz wprowadzi� przestój bezpo[rednio z poziomu listy (gdy np. pracownik

zapomniaC o zaraportowaniu, albo przyjmujecie zasad�, }e przestoje wprowadza <biuro=).

Gdzie j� znale{�? Wejd{ w Rejestracja
>
Przestoje:

Przestoje

Aby zarejestrowa� przestój kliknij  Dodaj
nowy

Formularz
dodawania
przestoju

Koniecznie wypeCnij:

zlecenie produkcyjne - z niego pobrana b�dzie informacja o linii i dziale
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przyczyn� przestoju þ

czas przestoju - mo}esz poda� r�cznie ile czasu przestój trwaC, ale je[li chcesz dokCadniej analizowa� okresy

pracuj�ce i niepracuj�ce polecamy uzupeCni� dat� rozpocz�cia i zakoEczenia przestoju. Je[li podasz obie daty

- czas trwania wyliczymy z automatu

Dodatkowo mo}esz poda�:

rekord rejestracji - wówczas, gdy zale}y Ci na pobraniu informacji o tym na jakiej stacji roboczej produkcja

byCa realizowana, czy kto si� zadaniem zajmowaC. Lista rekordów rejestracji przefiltrowana jest po wskazanym

wy}ej zleceniu. Ka}dy przestój zgCoszony przy okazji ewidencji meldunku (np. z terminala) ma uzupeCniony

rekord rejestracji.

opis - warto poda� wtedy, gdy wskazano przyczyn� przestoju: Inna. Popro[ pracowników, aby opisali co si�

staCo, }e produkcja zostaCa zatrzymana

Zarejestrowane przestoje b�d� widoczne w rozliczeniu produkcji þ.

Przestoje moga by� ewidencjonowane, na zasadzie START - STOP, z poziomu terminala rejestracji produkcji

þ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/przyczyny-przestojow
https://dokumentacja.qcadoo.com/rozliczenie-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal.html#przestoje


Rejestracja produkcji
Funkcja ta sCu}y do gromadzenia informacji zwrotnych zebranych na hali produkcyjnej, daj�cych obraz post�pów w

realizacji zleceE (tzw. meldunki zwrotne).

W qcadoo rejestrowanie przebiegu produkcji odbywa si� na jednym z trzech poziomów:

podstawowyþ - zbieramy dane o ilo[ci pobranych i skonsumowanych produktów w zleceniu,

zbiorczy þ- rejestrujemy czas
pracy (pracowników i maszyn) nad danym zleceniem oraz
ilo[ci produktów w

tym czasie u}ytych,

dla ka}dej operacjiþ - dokCadniejszy od zbiorczego, czas
pracy
i
ilo[ci
produktów rejestrowane s� w

ramach ka}dej
operacji.

Jak rejestrowa� produkcj� i wprowadza� meldunki zwrotne?

Zanim rozpoczniesz raportowanie produkcji, a nawet - zanim utworzysz technologie i zlecenia produkcyjne, zajrzyj

do parametrów rejestracji produkcjiþ. Ustaw w jakiej konfiguracji b�dziesz zbieraC dane z produkcji. Szczególnie

wa}ny jest parametr dotycz�cy sposobu rejestracji produkcji. Je[li ka}de zlecenie b�dziesz chciaC meldowa� tak

samo: zbiorczo lub z dokCadno[ci� do operacji, ustaw odpowiedni� warto[� w parametrach, a my zajmiemy si�

reszt�. Je[li jednak cz�[� produkcji chcesz raportowa� zbiorczo, a cz�[� z dokCadno[ci� do operacji, wska}

odpowiednie warto[ci ju} na etapie budowania technologiiþ. Z technologii warto[� przeniesie si� do zlecenia (co

równie} mo}esz zmieni� wchodz�c w parametry zleceniaþ), a to b�dzie pobierane do rejestracji.

W konfiguracji wa}ne jest te} to, czy chcesz zbiera� dane o zu}ytych i wytworzonych produktach, a tak}e to, czy

interesuje Ci� zbieranie czasu pracy. WyC�czenie tych parametrów spowoduje ukrycie zakCadek w meldunku.

Pami�taj jednak, }e co[ co nie zostaCo zaraportowane, nie mo}e stanowi� {ródCa danych do analizy.

Aby wprowadzi� meldunek zwrotny wybierz:

REJESTRACJA
»
Rejestracja
produkcji
»
 
Dodaj
nowy

Rejestracja
produkcji

1. W pierwszym kroku przy u}yciu   wybierz <Zlecenie produkcyjne=, które chcesz zarejestrowa�. Po

wybraniu zlecenia, pole <Linia produkcyjna= wypeCni si� automatycznie.

2. Nast�pnie, je}eli zlecenie ma sposób rejestracji meldunku <dla ka}dej operacji=, nale}y wybra� <Operacj�=. W

przypadku rejestracji w sposób zbiorczy pole to pozostaje niewidoczne.

3.  Zapisz. Po zapisaniu danych uaktywni� si� dane w nast�pnej karcie Produkty
we./wyj.
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https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/technologie-szczegoly
https://dokumentacja.qcadoo.com/zlecenia-produkcyjne.html#dodatkowe-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-konfiguracji-zlecenia
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/rejestracja-%20rejestracja%20produkcji.png


Rejestracja
produkcji
-
produkty

4. Zacznij od wypeCnienia ilo[ci dla produktów wytwarzanych w tabeli Produkty
wyj[ciowe:

Rejestracja
produkcji
-
produkt
wyj[ciowy

Podaj ilo[� wytworzonych produktów o najwy}szej jako[ci w polu Wyprodukowana
ilo[�
w
jedn.
podst.. Je[li

potrzebujesz u}y� innej jednostki ni} jednostka podstawowa produktu - u}yj pola Wyprodukowana
ilo[�
w
jedn.

dok. i podaj w jakiej jednostce j� wyra}asz (pami�taj, }e produkt musi mie� zdefiniowane przeliczniki mi�dzy tymi

jednostkami). Je[li wytworzono produkty niepeCnowarto[ciowe, takie, które nie nadaj� si� do dalszej obróbki czy

sprzeda}y klientowi, podaj ilo[� w polu brak. Dodatkowo mo}esz wypeCni� co spowodowaCo brak, korzystaj�c z listy

zdefiniowanej w sCowniku Przyczyny braków þ.
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Pozostawione w meldunku przyczyny braków przeanalizujesz w analizie wykonanej produkcji

þ

Je[li parametr þ Wyprodukowanie
ilo[ci
wi�kszej
ni}
zaplanowana = nie, to je[li podana ilo[�

wyprodukowana sprawi, }e w zleceniu zaraportowana
produkcja b�dzie przewy}sza� ilo[�
zlecon�, pojawi si�

bC�d zapisu.

5. Je[li w parametrach rejestracji masz zaznaczony: Zu}ycie
surowców
na
podstawie
norm to na podstawie

sumy ilo[ci wyprodukowanej i braków zostanie wyznaczone zu}ycie surowców. Je[li chcesz poda� je r�cznie

przejd{ do tabeli Produkty
wej[ciowe i w ka}dym zu}ytym surowcu okre[l wCa[ciw� ilo[�.

Rejestracja
produkcji
-
produkt
wej[ciowy

Mo}esz skorzysta� te} z opcji kopiowania ilo[ci z planowanych 

List� produktów widocznych w meldunku warunkuje sposób rejestracji produkcji i magazyny zdefiniowane w

przepCywach technologii þ. Dla rejestracji zbiorczej widoczne s� wszystkie surowce i produkt finalny, a tak}e

te póCprodukty, które maj� by� przyjmowane na magazyn. Dla rejestracji do ka}dej operacji widoczne s�

wszystkie produkty wej[ciowe i wyj[ciowe danej operacji.

6. Teraz mo}esz przej[� do nast�pnej zakCadki Czas
pracy , gdzie zarejestrujesz czas pracy maszyn oraz

pracowników.
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https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji.html#rejestracja-produkcji
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/rejestracjaProduktWejsciowy.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/technologie-szczegoly.html#przep%C5%82ywy-technologii


Wskazanie
u}ytego
zamiennika

Rejestracja
produkcji
-
czas
pracy

Mo}esz albo poda� list� pracowników pracuj�cych na rzecz zlecenia / operacji i dla nich zsumowa� czas pracy,

albo, gdy nie zale}y Ci na tak szczegóCowym podej[ciu, wprowadzi� od razu czas zagregowany.

Kliknij przycisk Oblicz
sumaryczny
czas
pracowników, a wyliczymy dla Ciebie jak dCugo pracownicy

pracowali na rzecz zlecenia. Mo}esz te} w parametrach rejestracji zaznaczy� Przeliczaj
sum�
czasu

pracowników
na
akceptacji
meldunku, a zawsze przy akceptacji b�dziemy przelicza� sum�. Ta warto[�

jest potrzebna mi�dzy innymi do rozliczenia produkcji.

Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich informacji mo}esz zaakceptowa� taki meldunek. Aby to zrobi� wybieramy

przycisk  Akceptuj, wówczas nie mo}emy ju} wprowadza� }adnych zmian.

Je}eli dany meldunek jest ostatnim meldunkiem wprowadzanym dla danej operacji b�d{ zlecenia, w zakCadce

<GCówna= zaznacz <KoEcowy=. Dzi�ki temu zlecenie produkcyjne zostanie z automatu zakoEczone (je[li tylko

parametr rejestracji þ Ostatni meldunek zamyka automatycznie zlecenie? = tak).

Jak zarejestrowa� wykorzystany zamiennik?

Informacja o tym, jakie surowce powinny by� zu}yte podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, pCynie z technologii.

Czasami jednak (z ró}nych przyczyn - a to braki na magazynie, a to ostatnia sztuka, która miaCa by� przetworzona

okazaCa si� uszkodzona, a to jako[� produktu okazaCa si� niewystarczaj�ca) pojawia si� konieczno[� wykorzystania

zamiennika. Lista zamienników, sposród których mo}esz wybiera�, zdefiniowana zostaCa w produkcie þ. Je[li

produkt ma zdefiniowany zamiennik, to podczas rejestracji produkcji w tabeli produktów wej[ciowych, w kolumnie

Istnieje zamiennik zobaczysz <tak=. Aby wskaza� co zostaCo przerobione w zast�pstwie, zaznacz w tabeli produkt i

kliknij w przycisk  Wykorzystaj
zamiennik

W oknie wybierz z dost�pnej listy zamienników ten

wCa[ciwy (lista na podstawie subsytutów produktu) i

podaj jak� ilo[� u}yCe[. Dodany zamiennik pojawi si� w

li[cie produktów wej[ciowych danego meldunku.

Zostanie przy nim zapisana informacja do jakiego

produktu jest zamiennikiem - przyda si� przy kolejnych

rejestracjach do tego zlecenia: pracownik b�dzie

wiedziaC dzi�ki temu, }e produkt ten nie byC

zaplanowany, ale ju} wcze[niej kto[ postanowiC go

u}y�.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/rejestracjaRejestracjaProdukcjiCzasPracy.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/rejestracjaRejestracjaProdukcjiDodajZamiennik.png


Atrybuty
produktu
wyj[ciowego

Atrybuty
zasobu
wytworzonego
produktu

Dodanie zamiennika z poziomu rejestracji produkcji utworzy odpowiedni zapis w szczegóCowym zapotrzebowaniu

zleceniaþ. Tutaj równie} zamienniki b�d� miaCy informacj� o tym do jakiego produktu zostaCy dodane. Ponadto -

ilo[� planowana zamienników to 0. Dzi�ki temu Catwo b�dzie wyci�gn�� informacj� w rozliczeniu produkcji jakie byCo

planowane u}ycie surowców a jakie faktycznie osi�gni�te.

Atrybuty produktu

O tym jakimi atrybutamiþ produkty uczestnicz�ce w

procesie produkcyjnym zostaCy opisane dowiesz si�

wchodz�c w szczegóCy produktu wej[ciowego i

produktu wyj[ciowego. ZakCadka Atrybuty
produktu

przedstawia wszystkie przypisane atrybuty i ustawione

dla nich warto[ci. Dane te mog� by� istotne z punktu

widzenia produkcji - dlatego lepiej, aby pracownik miaC

szanse na zapoznanie si� z nimi i nie musiaC

organizowa� wielkich poszukiwaE w czelu[ciach

systemu.

Atrybuty produktu w rejestracji produkcji peCni� rol�

informacyjn�. Zmiana mo}e by� przeprowadzona tylko

z poziomu produktu þ.

Atrybuty zasobu

Ka}dy wyprodukowany przez Ciebie zasób mo}e by�

dodatkowo opisywany za pomoc� atrybutówþ.

UzupeCnij informacje na etapie rejestrowania produkcji,

a trafi� one na dokument PW i do zasobu. Jak to

zrobi�? Wejd{ w szczegóCy produktu wyj[ciowego

rekordu rejestracji i zakCadce Atrybuty zasobu wybierz

atrybut i podaj dla niego warto[�. Atrybutów mo}esz

oczywi[cie na tym etapie przypisa� wiele - dla

produktu by� mo}e musisz poda� jak� ma dCugo[�,

jak� wag� a tak}e w jakim jest gatunku. Podaj tak du}o

danych jak tylko potrzebujesz. Je[li rejestrujesz

produkcj� przy pomocy terminala þ, równie} mo}esz

okre[li� atrybuty zasobu. Po potwierdzeniu trafi� one do rekordu rejestracji.

Przestoje

Je[li Twoja praca na rzecz zlecenia byCa przerywana, np. przez awari�, braki surowca, a nawet przez przerwy

obiadowe, powiniene[ zaewidencjonowa� przestój. Tylko dzi�ki temu b�dzie wiadomo sk�d tak dCugi czas

zalogowany do zadania. Ponadto - je[li b�dzie [lad po cz�sto zdarzaj�cych si� problemach - b�dzie podstawa do

tego, by popracowa� nad ich eliminacj�.
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Przestoje
w
rejestracji
produkcji

Partia
produktu
zleconego
w
rejestracji
produkcji

Partia
produktu
zu}ytego
w
rejestracji
produkcji

B�d�c w rekordzie rejestracji przejd{ do zakCadki

Przestoje i klikaj�c Nowy dodaj przestój, podaj�c:

przyczyn�
przestojuþ -> je[li na li[cie nie

znalazCe[ odpowiedniej przyczyny do sytuacji,

któr� ewidencjonujesz, wybierz warto[� Inna i

dodaj szczegóCy w polu Opis

czas
przestoju, najlepiej poprzed podanie daty

pocz�tku (od) i koEca (do)

Wprowadzone przestoje b�d� widoczne w li[cie

przestojówþ.

Jak zarejestrowa� produkcj� danej partii wyboru

Je[li zdecydowaCe[ si� na ewidencj� wytworzonych

wyrobów z dokCadno[ci� do partii, to ka}da rejestracja

produkcji powinna zawiera� informacj� o tym, na rzecz

jakiej partii wyrobu zostaCa praca wykonana. Dzi�ki

temu b�dziemy w stanie jednoznacznie powi�za�

zu}yte surowce z wytworzon� parti�. Zatem je[li w

ramach zlecenia wytworzysz wiele partii, pami�taj by

meldowa� produkcj� osobno do ka}dej z tych partii.

Ewidencja partii wyrobu odbywa si� w zakCadce Partia

produktu
zleconego. Je[li w [ledzeniu partii do

zleceniaþ zostaCo zaplanowane wytworzenie partii - zostanie ona z automatu uzupeCniona. Je[li nie: wska} parti� z

listy zdefiniowanych w genalogii partiiþ. Je[li nie znalazCe[ partii, któr� wytworzyCe[, mo}esz zdefiniowa� j� z tego

poziomu, zaznaczaj�c Dodaj
now�
parti� i wprowadzaj�c r�cznie Numer
nowej
partii. ZaCo}ymy j� i podepniemy w

polu Partia.

W zakCadce mo}esz dodatkowo okre[li� Dat�
wa}no[ci wytworzonej parti produktu. Podpowiemy Ci dat�

wyliczon� jako data rozpocz�cia zlecenia powi�kszon� o ilo[� miesi�cy (wa}no[�) zdefiniowan� w produkcie þ.

Data wa}no[ci w ka}dym zasobie tej samej partii musi by� taka sama.

Informacja o partii i dacie wa}no[ci zostanie przekazana na dokument PWþ przyjmuj�cy produkt zlecony na

magazyn. A z niego - do zasobu þ, ksztaCtuj�cego stan magazynowy þ.

Jak zarejestrowa� zu}ycie konkretnej partii surowca

Ewidencja partii to nie tylko wskazywanie jaka partia

wyrobu jest wytworzona, ale te} jakie partie surowca w

produkcji zostaCy wykorzystane. Masz odpowiednio

podefiniowane partie þ i stan magazynowy trzymany z

dokCadno[ci� do tych partii? Zatem mo}esz

rejestrowa� zu}ycie ze wskazaniem na nie. Tworz�c

meldunek produkcji wejd{ dla produktu wej[ciowego

w zakCadk� Partia, kliknij przycisk  , wska}

u}yt�
parti� i u}yt�
ilo[�. Je[li ewidencjonujesz na

poziomie partii, ilo[� u}yta produktu zostanie z

automatu wyliczona jako suma ilo[ci podanych dla

partii. Rozchody magazynowe b�d� realizowane z
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Zlecenie
naprawy
do
zu}ywanego
produktu

Bie}�ca
kontrola
jako[ci

dokCadno[ci� do podanych partii. Je[li w zleceniu

produkcyjnym istnieje rekord [ledzenia partii dla

produktu zleconego þ, zostanie on uzupeCniony podanymi partiami surowców.

W jaki sposób zgCosi� potrzeb� wykonania naprawy produktu

Zlecenia naprawy pomagaj� w zapanowaniu nad

poprawianiem produktów. Nie jeste[ zadowolony z

póCproduktu wytworzonego przez poprzedni dziaC i

chcesz go zwróci�? ZgCo[ potrzeb� przeprowadzenia

naprawy. W jaki sposób? Wejd} w zakCadk� Produkty

we./wyj. i w tabeli produktów wej[ciowych znajd} ten,

który nie speCnia norm jako[ciowych. Wejd{ w jego

szczegóCy i przejd} do zakCadki Naprawy. Nast�pnie

kliknij  Nowy i wypeCnij:

ilo[�
do
naprawy - podaj ile jednostek chcesz

zwróci�

dziaC - wska} jaki dziaC ma zaj�� si� problemem

magazyn - podaj magazyn powi�zany z dziaCem

typ
usterki - okre[l co jest nie tak, wybieraj�c zdefiniowany typ usterki (dotycz�cy produktu). Je[li nie

znalazCe[ odpowiedniego rekordu - wybierz typ: Inny i dodaj opis, na podstawie którego pracownicy b�d�

wiedzie� co wymaga poprawy.

W momencie akceptacji rekordu rejestracji zostanie utworzone zlecenie naprawyþ wraz z dokumentemþ MM

przesuwaj�cym produkty na wskazany w zleceniu magazyn.

Jak zapisa� wyniki bie}�cej kontroli jako[ci?

Je[li zdecydowaCe[, }e podczas realizacji produkcji ma

by� przeprowadzana kontrola jako[ci (czyli atrybuty þ

z karty jako[ci rozpisaCe[ w technologii produktu), to w

zakCadce Kontrola
jako[ci zobaczysz:

elementy weryfikowane w danej operacji - je[li

u}ywasz rejestracji do ka}dej operacji,

wszystkie atrybuty kontroli jako[ci wskazane w

technologii - je[li raportujesz produkcj� zbiorczo.

Lista atrybutów, która pochodzi z technologii nie jest

ju} do zmiany na etapie rejestracji. Je[li skontrolowaCe[

przy okazji co[ dodatkowego i chcesz zachowa� wynik

- dodaj nowy atrybut i podaj dla niego warto[�. Warto[ci wszystkich atrybutów w danym rekordzie rejestarcji b�d�

musiaCy by� wypeCnione, aby móc meldunek zaakceptowa�.

Wytworzony produkt powinien mie� te} podan� ocen�
jako[ciþ - wypeCnij j�, gdy meldujesz wykonanie produktu

zleconego.
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W momencie akceptacji pierwszej rejestracji z atrybutami KJ utworzy si� kontrola jako[ciþ bie}�ca, z wypeCnionymi

informacjami o tym co ju} zostaCo zweryfikowane. Ka}dy kolejny meldunek b�dzie aktualizowaC t� kontole o

naj[wie}sze dane. W momencie pojawienia si� oceny jako[ci þ w rejestracji b�dzie ona przekazana zarówno do

kontroli jako[ci jak i do dokumentu PW przyjmuj�cego produkt zlecony na magazyn (a z dokumentu PW trafi do

zasobu ksztaCtuj�cego stan magazynowy).

Utworzona kontrola jako[ci ma status W
trakcie. Zostanie ona z automatu zakoEczona podczas zamykania

powi�zanego zlecenia produkcyjnego.

Pami�taj, }e kontrola jako[ci bie}�ca mo}e by� realizowana tylko przez rejestracj� produkcji. Je[li interesuje

Ci� weryfikowanie wyrobów ju} znajduj�cych si� na magazynie, utwórz kontrol� jako[ci koEcow�

Jak skorygowa� rejestracj� produkcji

ZaakceptowaCe[ rekord rejestracji i zorientowaCe[ si�, }e nie wszystkie dane s� zgodne z rzeczywisto[ci�? Nic

straconego. Skoryguj meldunek klikaj�c przycisk  Koryguj i zaktualizuj dane.

Pami�taj, }e wszelkie analizy z produkcji przeprowadzane s� na podstawie rekordów rejestracji. Dlatego

wa}ne jest, by dane wprowadzone byCy realne.

WywoCanie funkcji korygowania powoduje ustawienie w rekordzie rejestracji, który chcemy zmieni�, status

Skorygowany i powstaje nowy meldunek, b�d�cy kopi� poprzedniego. Zaktualizuj dane w nowym meldunku i

potwierd{. Mo}esz modyfikowa� dowoln� ilo[� razy - zawsze wychodz�c od ostatnio stworzonej kopii rekordu

rejestracji.

Korekta danych w rekordzie rejestracji nie zmienia danych utworzonych na jego akceptacji (jak np.

dokumentów, kontroli jako[ci, przestojów, [ledzenia partii w zleceniu itp.). Zmiany w ka}dym z tych miejsc

trzeba wykona� r�cznie.
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Podstawowe rejestrowanie produkcji
Podstawowy poziom rejestracji produkcji

Aby móc realizowa� rejestracj� produkcji na poziomie podstawowym:

Dla danego <Zlecenia
produkcyjnego=, (widok szczegóCów zlecenia produkcyjnego) w zakCadce

<Rejestracja
produkcji= wybieramy sposób: <podstawowy=. (Wybieraj�c ten sposób nie mamy mo}liwo[ci

okre[lenia pozostaCych parametrów, z ramek po prawej i lewej).

 Akceptujemy zlecenie produkcyjne, nast�pnie  Rozpoczynamy. Wi�cej o Stanach i statusach zleceE

þ.

Aktywuje si� przycisk  Ilo[ci
wyprodukowane/zu}yte belka przycisków funkcyjnych menu. Po wej[ciu

pojawia si� tabela produktów wej[ciowych, wCa[ciwych dla tego zlecenia.

Ogólny
post�p
produkcji

Po wybraniu danego produktu (klikaj�c na jego numer, b�d{ nazw�) wprowadzamy ilo[ci wyprodukowane i u}yte

(skonsumowane) dla danego produktu.

Rejestracja
podstawowa

Jednocze[nie w zakCadce <GCówna= na stronie Zlecenia
produkcyjnego aktualizowa� si� b�dzie pole z <Wykonan�

ilo[ci� produktów=. Ilo[� ta tworzy si� na podstawie liczby widniej�cej w rubryce tego produktu, który jest ostatnim

produktem wyj[ciowym drzewa technologii.
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PrzykCadowo: Je[li produktem koEcowym naszego zlecenia jest produkt o numerze S-1 i nazwie StóC i je[li w

rubryce Wyprodukowane wprowadzimy 5, to w GCównej zakCadce tego zlecenia produkcyjnego, w rubryce

Wykonana
ilo[�
produktu równie} poka}e si� cyfra 5.



Procesy technologiczne zlecenia
Je[li Twoja technologia zostaCa uszczegóCowiona za pomoc� listy procesów technologicznych i oczekujesz od

pracowników, aby potwierdzili wykonanie ka}dej z rozpisanej czynno[ci, to ta funkcjonalno[� jest dla Ciebie. Lista

procesów technologicznych zlecenia peCni dwie podstawowe funkcje:

wiadomo co jest do wykonania,

wiadomo kto i kiedy dany proces zrealizowaC.

ObsCuga procesów technologicznych zlecenia

List� procesów technologicznych zlecenia znajdziesz wchodz�c w: Rejestracja
>
Procesy
technologiczne

zlecenia

Lista
procesów
technologicznych
zlecenia

Procesy technologiczne zlecenia powstaj� w trybie generowania z poziomu zlecenia. CaCy proces generowania

skCada si� z nast�puj�cych kroków:

1. zdefiniuj procesy technologiczne þ

2. uCó} z nich listy procesów technologicznychþ opisuj�ce procedur� wykonania danaj operacji dla danego typu

produktu

3. przypisz list� procesów do technologiiþ

4. dodaj zlecenie produkcyjneþ

5. je[li dzielisz zlecenie na paczki - wygeneruj paczki do zleceniaþ. Je[li nie wykorzystujesz paczek - przejd{ do

kolejnego punktu

6. przejd{ o procesów zleceniaþ i wygeneruj je

Gotowe!

Mo}esz teraz albo r�cznie wskaza� osob� wykonuj�c� i dat� realizacji w szczegóCach procesu:
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Widok
szczegóCów
procesu
technologicznego
zlecenia

albo skorzysta� z terminala potwierdzania procesów.

Rozliczenie wykonanych procesów C�cznie z wyliczeniem peCnego kosztu wykonania (w oparciu o stawki za procesy

þ) przeprowadzisz w analizy
>
wykonanie
procesów
technologicznych
zlecenia.

Usuni�cie procesu technologicznego powoduje usuni�cie wszystkich procesów zwi�zanych z danym

zleceniem lub paczk� zlecenia. Je[li w[ród nich znajduje si� cho� jeden proces ju} wykonany, to usuni�cie

b�dzie mo}liwe tylko wtedy, gdy parametr Pozwól na edycj� ilo[ci lub usuni�cie wykonanego procesu b�dzie

zaznaczony.

Aby móc edytowa� proces technologiczny ju} wykonany zaznacz parametr Pozwól na edycj� ilo[ci lub

usuni�cie wykonanego procesu b�dzie zaznaczony.

PodziaC procesu technologicznego zlecenia

Domy[lnie dany proces technologiczny realizowany jest przez jedn� osob�. Ale nie musi tak by� - mo}esz poprosi�

kilku pracowników o jego jednoczesne wykonywanie. Podziel proces, wskazuj�c na ile cz�[ci i jaka ilo[� w ka}dej

cz�[ci ma by� przetwarzana. Jak tego dokona�? Wejd{ w rejestracja
>
procesy
technologiczne
zlecenia,

zaznacz proces i kliknij przycisk:  Podziel
proces:
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PodziaC
procesu
technologicznego
zlecenia

przy otwarciu okna widoczne s� 2 cz�[ci, z równo podzielon� ilo[ci�. Mo}esz podzieli� proces na wi�cej cz�[ci,

u}ywaj�c przycisku  . Potwierd{ operacj� przyciskiem  Zapisz.

ZgCoszenie braku do procesu

Je[li proces technologiczny nie zostaC wykonany poprawnie, mo}esz zleci� jego ponowne wykonanie czy

poprawienie. Aby zapisa� taki fakt w systemie, zgCo[ brak do procesu technologicznego. Dzi�ki temu w analizie

wykonania procesów pojawi si� informacja o niepopranych sztukach. Mo}e stanowi� to podstaw� do oceny pracy

pracownika.

Aby zgCosi� brak wejd{ do: Rejestracja
>
Procesy
technologiczne
zlecenia, zaznacz proces i kliknij przycisk 

 ZgCo[
brak:

ZgCoszenie
braku
do
procesu
technologicznego
zlecenia
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Podaj:

jaka ilo[� nie speCnia norm jako[ciowych,

jaka jest przyczyna
brakuþ,

ewentualnie opis zaistniaCej sytuacji.

i potwierd{ przyciskiem  Zapisz. W efekcie utworzony zostanie brak w li[cie braków þ. A w samym procesie

b�dzie ustawiona liczba braków. Do ka}dego procesu brak mo}e by� zgCaszany wielokrotnie.

Interesuj�cy Ci� proces mo}esz znale{� np. poprzez zeskanowanie do kolumny paczka, jej kodu z etykiety i

wywoCanie filtrowania klawiszem Enter

https://dokumentacja.qcadoo.com/slowniki
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Braki do procesów technologicznych zlecenia
Braki do procesów technologicznych to zapisane informacje o niewpeCni lub niepoprawnie wykonanych procesach

technologicznych. Innymi sCowy - pracownicy zrealizowali procesy technologiczne, sprawdzasz efekty - okazuje si�,

}e nie wszystko zostaCo wykonane jak nale}y i konieczne jest wprowadzenie poprawki lub ponowne wykonanie. Aby

móc analizowa� wielko[� pomyCek - warto zapisa� ujawnione braki.

Braki do procesów technologicznych widoczne s� w: Rejestracja
>
Braki
do
procesów
technologicznych

zlecenia

Lista
braków
do
procesów
technologicznych
zlecenia

Braki mo}esz dodawa� na dwa sposoby:

1. z poziomu listy braków

2. z poziomu listy procesów technologicznych zlecenia

W tej dokumentacji omówiony zostanie pierwszy sposób - po szczegóCy drugiego sposobu odsyCam po

podlinkowanej strony.

Aby doda� brak w li[cie braków kliknij przycisk  Dodaj
nowy
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Formularz
dodawania
braku
do
procesu
technologicznego
zlecenia

Podaj:

proces
zlecenia, do którego brak ujawniono

ilo[�
wybrakowan�

przyczyn�
braku - wybierz ze sCownikaþ

ewentualny opis

Data
zgCoszenia i osoba
zgCaszaj�ca uzupeCni� si� z automatu - je[li potrzebujesz: popraw na wCa[ciwsze.

Potwierd{ wprowadzone dane przyciskiem:  Zapisz
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Parametry
rejestracji
produkcji

Parametry
terminala

Terminal rejestracji produkcji
Terminal rejestracji produkcji mo}e uCatwi� zbieranie danych z dziaCów produkcyjnych - o wykonanej produkcji, o
zu}ytych materiaCach, czy czasach pracy. A ponadto ograniczy kr�}enie papierowych dokumentów po firmie.

Konfiguracja
Zanim rozpoczniesz prac� w terminalu musisz kilka rzeczy skonfigurowa�:

1. zdefiniuj pracowników - szczegóCowy opis
znajdziesz tutajþ. Warto tak nadawa� numery
pracownikom, by w Catwy sposób zamieni� je na
kod kreskowy umieszczony na indentyfikatorze
pracownika. Dzi�ki temu rejestrowanie na
terminalu b�dzie mogCo rozpocz�� si� od
zeskanowania swojego kodu. Szybko i bez
pomyCek. Na co jeszcze warto zwróci� uwag� -
je[li pracownik b�dzie miaC przypisany dziaC, to w
terminalu zostanie on zaczytany, a do tego dziaCu
b�d� ograniczone widoczne zlecenia do
wykonania.

2. ustaw parametry - w tym celu wejd{ do
Parametry > Parametry rejestracji > zakCadka
Rejestracja produkcjiþ oraz Parametry >
Parametry rejestracji > zakCadka Terminalþ i
zastanów si� mi�dzy innymi jak maj� wygl�da�
nast�puj�ce kwestie:

zu}ycie
surowców
na
podstawie
norm - je[li
zaznaczysz parametr, to ilo[� zu}yta produktów
wej[ciowych zostanie z automatu wyliczona po
podaniu ilo[ci wyprodukowanej (na podstawie
okre[lonych w technologii norm). W terminalu b�dzie mo}na od razu przej[� z pracownika do pola z ilo[ci�
wyprodukowan�.

zezwól
na
edycj�
wyliczonej
ilo[ci
zu}ytej
w
terminalu - parametr powi�zany z powy}szym. Zaznacz gdy
chcesz pozwoli� pracownikowi na edycj� wyliczonej zu}ytej ilo[ci. Je[li parametr b�dzie niezaznaczony, to
pola w terminalu b�d� wyszarzone, ale w utworzonym rekordzie rejestracji b�dziesz mógC wprowadzi� zmiany

akceptuj
rejestracj�
produkcji
w
terminalu - zaznaczenie parametru sprawi, }e rekord rejestracji utworzony z
terminala b�dzie od razu akceptowany. Czyli od razu zostan� wywoCane stutki magazynowe.

uwzgl�dnij
produkcj�
niezaakceptowan� - zaznacz parametr, je[li chcesz, aby ilo[� wyprodukowana
prezentowana w terminalu, wyliczana byCa z istniej�cych meldunków szkicowych i zaakceptowanych. Je[li
parametr nie b�dzia zaznaczony - pobierzemy dane tylko z meldunków zaakceptowanych

nie
pokazuj
zadaE
pobranych
przez
innego
pracownika - zaznacz parametr, je[li nad danym zadaniem pracuje
tylko 1 pracownik. Po pobraniu zadania w terminalu inni pracownicy nie b�d� widzie� go na li[cie

wybór
zadaE
wg
dat
zlecenia - je[li parametr b�dzie zaznaczony, to zadanie operacyjne b�dzie widoczne w
oknie wyboru zadaE w terminalu, tak dCugo, jak trwa zlecenie. Je[li nie zaznaczysz parametru - daty zadania
b�d� tu wyznacznikiem: je[li upCynie data zakoEczenia zadania - nie b�dzie si� go daCo zaraportowa� w
terminalu

skanowanie - je[li nie chcesz wybiera� zleceE lub zadaE z okna wyboru, wska}, co b�dziesz skanowa�, by
namierzy� zlecenie - kod operacji (z karty pracyþ), czy kod paczki (z etykiety paczkiþ).
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W parametrach terminala zaznacz te} jakie przyciski i obszary (opisane ni}ej) chcesz wykorzystywa�.

Ponadto - nie ma rejestracji produkcji z terminala, je[li nie ma zleceE produkcyjnych o statusie rozpocz�te. Ale to ju}
chyba wiesz.

Raportowanie produkcji w terminalu
Wszystko poustawiane - mo}emy zacz�� rejestrowa�. Wejd{ w Rejestracja > Terminal rejestracji produkcji.
U}ytkownik terminalowy po wej[ciu do qcadoo od razu zobaczy takie okno:

Terminal
rejestracji
produkcji

Tryby pracy z terminalem

qcadoo ma dwa tryby pracy z terminalem - albo poprzez skanowanie
kodu
z
karty
pracy, albo poprzez wybór
w

terminalu
zlecenia
/
zadania.

W pierwszym trybie konieczne jest wydrukowanie kart pracy pracownikom. Na karcie pracy operacje oznaczone s�
kodem kreskowym. I ten kod kreskowy powinien by� wczytany do terminala do pola operacja.
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Karta
pracy
wykorzystywana
do
rejestracji
produkcji
w
terminalu

Je[li zlecenie ma by� raportowane zbiorczo (o sposobach raportowania poczytasz m.in. tutajþ) to nie ma
znaczenia, która operacja zostanie zeskanowana - ka}da odwoCa si� do zlecenia i zaczyta dane z caCej technologii.
Je[li raportujecie z dokCadno[ci� do operacji to uczul pracowników, }e musz� zeskanowa� t� operacj�, któr�
wCa[nie wykonali.

W drugim trybie rezygnujemy z drukowania kart pracy. Pracownik wybiera zlecenie lub zadanie wprost z terminala.

Je[li plany
oparte
s�
o
zlecenia
produkcyjne to pracownik mo}e wskaza� to aktualnie realizowane wywoCuj�c list�
przyciskiem Wybierz
zlecenie

Okno
wyboru
zlecenia
produkcyjnego
w
terminalu

W tym trybie mo}emy rejestrowa� tylko zlecenia raportowane zbiorczo. W oknie widoczne s� zlecenia wskazanego
w terminalu dziaCu i linii produkcyjnej. Je[li dane te nie s� podane - widzimy wszystkie zlecenia. <Wszystkie= - czyli
te, które s� rozpocz�te i zaplanowane na dzi[. I znowu: <dzi[= - czyli na moment daty rozpocz�cia ustawiony w
obszarze Czas
pracy w terminalu. Aby zaci�gn�� zlecenie do terminala wystarczy je zaznaczy� i klikn�� Wybierz.
Zlecenia mo}esz filtrowa� wpisuj�c dowolny tekst w polu wyszukiwania (prawy górny róg) - program szuka po
wszystkich widocznych w tabeli informacjach. Podczas filtrowania mo}esz u}y� * (gwiazdki) zast�puj�c ni� dowolny
ci�g znaków. Mo}esz równie} pomóc sobie w wyszukiwaniu zleceE, korzystaj�c z kryteriów filtrowania
umieszczonych u góry okna. Zlecenia zrealizowane mog� nie by� w oknie pokazywane. Zrealizowane to takie, dla
których ilo[� wyprodukowana jest co najmniej taka jak ilo[� planowana. Ponadto - mo}esz nie widzie� w oknie tych
zleceE, które do realizacji pobraC inny pracownik. A tak}e - widzie� tylko te, które aktualnie s� realizowane lub
aktualnie nie s� realizowane. Dodatkowo - zaznaczaj�c pole: Pokazuj
tylko
zlecenia
z
peCn�
dost�pno[ci�
surowców
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lista zleceE zostanie ograniczona do tych, dla których dost�pne s� wszystkie niezb�dne produkty wej[ciowe.

Je[li natomiast plany
oparte
s�
o
zadania
operacyjne, to pracownik wybiera aktualnie realizowan� czynno[� z listy
dost�pnej pod przyciskiem Wybierz
zadanie

Okno
wyboru
zadania
operacyjnego
w
terminalu

Pracownik widzi swoje zadania operacyjne zaplanowane na dan� zmian� (o statusie rozpocz�te) i na stacj�
wczytan� do terminala (je[li stacja nie jest podana, to zadania ograniczone s� do dziaCu). Do tego lista rozszerzana
jest o zadania nie przypisane do }adnego pracownika i do }adnej stacji. Domy[lnie w oknie zadaE widoczne s� te,
które jeszcze nie zostaCy w peCni zrealizowane (czyli dla których ilo[� wyprodukowana jest mniejsza od ilo[ci
zleconej). Odznaczaj�c parametr Nie
pokazuj
zadaE
zrealizowanych lista zostanie poszerzona o zadania
zrealizowane, ale nadal ze statusem rozpocz�te. Dzi�ki temu mo}na dorejestrowa� produkcj�. Aby zaci�gn��
zadanie do terminala wystarczy je zaznaczy� i klikn�� Wybierz. Na podstawie zadania namierzymy zlecenie i jego
operacj�. I na ich podstawie uzupeCnimy pozostaCe dane w terminalu.

Domy[lnie w li[cie zadaE nie pojawiaj� si� te, których wykona� nie mo}na, z uwagi na nieukoEczone procesy
poprzedzaj�ce dan� czynno[�. Aby zobaczy� komplet zaplanowanych zadaE odznacz parametr Nie
pokazuj
zadaE
blokowanych
przez
poprzednie
czynno[ci - pojawi� si� równie} te zadania, dla których wykonanie poprzedniej
operacji jest ni}sze ni} 100%. I b�dzie mo}na je wczyta� do terminala i zarejestrowa� produkcj�.

W oknie wyboru mo}esz równie} zdecydowa�, czy chcesz widzie� zadania pobrane do realizacji przez innego
pracownika - sCu}y do tego parametr: Nie
pokazuj
zadaE
pobranych
przez
innego
pracownika. Warto[�
domy[ln� parametru mo}esz ustawi� w parametrach terminala.

Je[li pracujesz w terminalu w systemie START-STOP na pewno b�dziesz korzysta� z filtru: Poka}
zadania. Ustaw:

realizowane, a lista zadaE zostanie ograniczona do tych, dla których praca zostaCa wystartowana (czyli prace
aktualnie trwaj�),

nierealizowane, a lista zadaE zostanie ograniczona do tych, dla których nie ma zarejestrowanych aktualnie
niezakoEczonych prac (czyli nie klikni�to dla nich START, bez klikania STOP),

wszystkie, a b�dzie pokazana peCna lista zadaE.

List� zadaE mo}esz wydrukowa� do PDF. Przydatna funkcja w sytuacji, gdy nie tak Catwo zapami�ta� wszystkie
parametry wykonywanych czynno[ci. Je[li pracownik b�dzie miaC wydrukowan� list�, zawsze b�dzie mógC zerkn��,
jak produkt ma wygl�da�. B�dzie mógC te} notowa� na bie}�co wszystkie informacje, które b�dzie pó{niej do
terminala wprowadzaC. Aby wydrukowa� list�, zaznacz te zadania, które maj� si� na niej pojawi� i kliknij przycisk

PDF. Za du}o kolumn? Ukryj je w tabeli (korzystaj�c z przycisku  ), a na wydruku te} si� nie pojawi�.

SzczegóCowy opis terminala
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SzczegóCowy opis terminala

Czas na opisanie ka}dego obszaru terminala z osobna.

Dane podstawowe

Pierwsze co nale}y zrobi� to wczyta� pracownika -
albo skanuj�c jego kod z identyfikatora, albo wklepuj�c
go z klawiatury. Pami�taj, }e wielko[� liter ma
znaczenie. Je[li program znajdzie pracownika w
systemie - uzupeCni jego imi� i nazwisko w polu obok.
Na podstawie pracownikaþ wczyta si� jego dziaC.
Je[li oczywi[cie dziaC pracownikowi jest przypisany.
Ponadto - je[li pracownik ma przypisan� stacj�
robocz� - równie} zostanie do terminala wczytana.
Dzi�ki temu lista widocznych zadaE / zleceE zostanie odpowiednio ograniczona.

Stacja robocza mo}e by� wybierana listy b�d{ wczytywana np. z kodu kreskowego zawieraj�cego numer
stacji. Zdecyduj o tym jaka opcja jest dla Ciebie lepsza w parametrach.

Podaj pracownika i kliknij Enter -> program od razu przeskoczy do pola Operacja (lub Paczka, je[li tak
zdecydowaCe[ w parametrach). To jest kolejne pole, które musi by� uzupeCnione. Operacj� uzupeCnij albo skanuj�c
kod z karty pracy, albo wybieraj�c zlecenie z okna Wybierz
zlecenie (w zale}no[ci od u}ywanego trybu - opisane
powy}ej), albo wybieraj�c zadanie z okna Wybierz
zadanie.

Na podstawie operacji/paczki/zlecenia/zadania uzupeCni� si� pozostaCe dane w terminalu.

Post�p
produkcji
pracownika

Je[li chcesz zobaczy� co ju} dzi[ wyprodukowaCe[ i
zarejestrowaCe[ kliknij w przycisk 

 Post�p
pracownika. W

oknie pojawi� si� informacje o tym na rzecz jakiego
zlecenia pracowaCe[, jak� wyprodukowaCe[ ilo[� i w
jakim czasie. Widoczny jest te} status rekordu
rejestracji - wiesz zatem czy mo}esz jeszcze meldunek
zmieni�, czy ju} jest za pó{no. Post�p produkcji
dotyczy zalogowanego pracownika na zmianie
ustawionej w obszarze Czas
pracy.

Dost�pno[�
surowców

O tym jakie produkty b�d� potrzebne do realizacji
produkcji pracownik mo}e dowiedzie� si� z obszaru
Produkty
wej[ciowe. Nie znajdzie tam jednak
informacji o tym, czy dany produkt znajduje si� na
magazynie i w jakiej ilo[ci (weryfikacja taka mo}e by�
konieczna w przypadku przesuwania surowców na
magazyn dziaCowy - je[li stan nie jest wystarczaj�cy, to
zapewne przesuni�cie jeszcze nie zostaCo zrealizowane
i warto skonsultowa� sytuacj� z magazynem). W tym
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 Dost�pno[�
surowców.

Uruchamia on okno z wszystkimi surowcami potrzebnymi pod dane zlecenie (przycisk uaktywnia si� po wybraniu
zlecenia w terminalu) i z informacj� o stanie na magazynie zdefiniowanym w przepCywach technologii þ (innymi
sCowy - na magazynie, z którego zaplanowane jest rozchodowanie surowca do produkcji).

Informacje

Obszar na starcie jest zwini�ty. Zawiera wszystkie
niezb�dne do realizacji zlecenia informacje jak:

zlecony produkt i jego atrybuty

linia produkcyjna, która zlecenie ma wykona�

dodatkowe informacje jak opis zadania, opis
zlecenia czy kategoria zlecenia

operacje z technologii (drzewko operacji do
rozwini�cia)

zaC�czniki zdefiniowane w technologii, z której
zlecenie korzysta. ZaC�cznik trzeba pobra� i otworzy� w programie dost�pnym lokalnie. Dlatego przy
specyficznych formatach, zadbaj o dost�pno[� odpowiednich programów obsCuguj�cych ten typ pliku.

procesy technologiczne - lista procesów musi by� przypisana do technologii, wówczas w terminalu b�dzie
dost�pny podgl�d szczegóCowych czynno[ci do wykonania. Z tego poziomu procesy s� jedynie informacj�.
Je[li chcesz, aby pracownicy raportowali ich wykonanie, skorzystaj z terminala potwierdzania procesów þ.

Czas pracy

W tym obszarze wskazujemy kiedy prace byCy
wykonane (w jakim dniu, na jakiej zmianie, w jaki
zakresie godzinowym) a tak}e ile trwaCa praca maszyny
czy pracownika. Dane podpowiadaj� si�. Na
podstawie momentu aktualnego qcadoo namierza
zmian� þ i odpowiednio ustawia daty. Mo}esz je
zmieni� na wCa[ciwe (np. gdy rejestrujesz produkcj� z
wczoraj, bo byCo tyle pracy, }e na wprowadzenie
danych do systemu nie byCo ju} czasu). Ale mo}esz te} ich nie wprowadza�, je[li nie chcesz informacji o czasach
prowadzi�. Decyzja nale}y do Ciebie. Niemniej jednak je[li czasy i daty b�d� uzupeCnione - analizy i rozliczenie
produkcji b�d� peCniejsze.

W tym obszarze dost�pne s� przyciski START i STOP 3> uCatwiaj� one ustalenie jak dCugo trwaCa praca na rzecz
danej czynno[ci. Przycisk START ustawia czas od, a przycisk STOP - czas do. A ró}nica to oczywi[cie czas pracy
pracownika. Kiedy z nich korzysta�? ZaCó}my, }e nie drukujesz kart pracy i pracownik o wszystkich swoich
zadaniach dowiaduje si� z terminala. Loguje si� i przegl�da co ma dzi[ wykona�. Wybiera jedno z zadaE / zleceE i
klika START. Czas pocz�tku pracy zostaC ustawiony. Teraz klika POTWIERDy 3> rekord rejestracji zostaC dodany.
Kierownik produkcji wie, }e dany pracownik zajmuje si� tym zadaniem. Po ukoEczonej pracy pracownik podchodzi
do terminala, ponownie wybiera to zadanie / zlecenie, klika STOP (moment koEca pracy zostaC ustawiony i wyliczony
czas pracy pracownika) i przyst�puje do zapisania efektów produkcji (jaka ilo[� zostaCa wyprodukowana, co zostaCo

https://dokumentacja.qcadoo.com/technologie-szczegoly.html#przep%C5%82ywy-technologii
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/rejestracjaTerminalInformacje.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal-potwierdzania-procesow
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/rejestracjaTerminalCzasPracy.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/zmiany


Terminal
-
produkty
wej[ciowe

Terminal
-
lista
dost�pnych
zamienników

zu}yte) i znowu klika POTWIERDy 3> istniejacy rekrod rejestracji zostaC zaktualizowany o naj[wie}sze dane.

Produkty wej[ciowe

W tabeli widoczne s� wszystkie zaplanowane do
zu}ycia produkty:

1. surowce

2. komponenty

3. póCprodukty b�d�ce efektem poprzedniej
operacji - gdy rejestracja jest z dokCadno[ci� do
operacji

Pracownik mo}e poda� ilo[�, któr� zu}yC pod dane
zlecenie / operacje. Widoczne jest ju} zaraportowane
zu}ycie (z zaakceptowanych rekordów rejestracji) oraz
ilo[� zaplanowan� do zu}ycia, wynikaj�c� z norm technologicznych. Je[li w parametrach okre[lono, }e zu}ycie ma
by� wyliczane na podstawie norm - ilo[ci uzupeCni� si� po podaniu ilo[ci wyprodukowanej w tabeli Produktów
wyj[ciowych. Je[li parametr zezwól
na
edycj�
wyliczonej
ilo[ci
zu}ytej
w
terminalu nie b�dzie zaznaczony -> pola te
b�d� wyC�czone z edycji.

Je[li nie wszystkie kolumny s� Ci potrzebne - ukryj je. A je[li chcesz mie� pod r�k� list� materiaCów, nawet gdy nie
masz ze sob� komputera, wyeksportuj do PDF dane z tabeli.

Wykorzystaj
zamiennik

Czasami zdarza si�, }e surowiec zaplanowany do
zu}ycia, nie jest dost�pny. Albo w tym konkretnym
zleceniu nie mo}e zosta� wykorzystany. Wówczas z
pomoc� przychodz� zamienniki. Je[li dla produktu þ

zostaCa okre[lona lista subsytutów, to pracownik
podczas rejestracji produkcji w terminalu, w menu
konekstowym wywoCanym z wiersza produktu, pojawi
si�: istnieje zamiennik = tak.

Aby zarejestrowa� wykorzystany zamiennik nale}y z
poziomu produktu wej[� w menu kontekstowe i
klikn�� przycisk Wykorzystaj
zamiennik. Pojawi si�
lista sustytutów. Nale}y zaznaczy� ten wCa[ciwy i klikn�� Wybierz. W efekcie wybrany zamiennik trafi na list�
produktów wej[ciowych - b�dziesz mógC poda� jak� ilo[� faktycznie zu}yCe[. Dodatkowo dodany zamiennik w menu
kontekstowym b�dzie miaC informacj� jaki produkt zast�puje (zamiennik
do). Produkty te nie maj� te} okre[lonej
ilo[ci planowanej - bo nie pochodz� z technologii.

Ka}da kolejna rejestracja do tego zlecenia b�dzie miaCa w[ród produktów wej[ciowych, ten dodany jako zamiennik.

Atrybuty
produktu
wej[ciowego

W menu kontekstowym wywoCanym do produktu wej[ciowego w terminalu, zaprezentowane s� informacje o
atrybutach þ danego produktu. Dzi�ki temu pracownik w szybki sposób mo}e zapozna� si� z wa}nymi
informacjami odno[nie surowca zaplanowanego do produkcji i upeni� si�, czy na pewno pobraC do przetworzenia
odpowiedni produkt. Dane te s� czysto informacyjne - zmiana warto[ci atrybutów produktu mo}liwa jest tylko z
poziomu samego produktu þ.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/rejestracjaTerminalProduktyWejsciowe.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/rejestracjaTerminalProduktyWejscioweZamienniki.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty
https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty
https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty


Atrybuty
produktu
wej[ciowego

Zlecanie
naprawy

Zle�
napraw�

Zlecenia naprawy pomagaj� w zapanowaniu nad
poprawianiem produktów. Nie jeste[ zadowolony z
póCproduktu wytworzonego przez poprzedni dziaC i
chcesz go zwróci�? ZgCo[ potrzeb� przeprowadzenia
naprawy. W jaki sposób? Wejd} w obszarze Produkty
w zakCadk� Produkty
wej[ciowe i w tabeli znajd} ten,
który nie speCnia norm jako[ciowych. W menu
kontekstowym wybierz Zle�
napraw� i wypeCnij:

ilo[�
do
naprawy - podaj ile jednostek chcesz
zwróci�

dziaC - wska} jaki dziaC ma zaj�� si� problemem

magazyn - podaj magazyn powi�zany z dziaCem

typ
usterki - okre[l co jest nie tak, wybieraj�c
zdefiniowany typ usterki (dotycz�cy produktu).
Je[li nie znalazCe[ odpowiedniego rekordu - wybierz typ: Inny i dodaj opis, na podstawie którego pracownicy
b�d� wiedzie� co wymaga poprawy.

Potwierdzenie rejestracji w terminalu utworzy rekord rejestracjiþ z wypeCnionymi danymi o naprawie. A momencie
akceptacji rekordu rejestracji zostanie utworzone zlecenie naprawyþ.

Dodaj
parti�

Je[li prowadzisz ewidencj� surowców z dokCadno[ci� do partii (bo zale}y Ci na traceability) to bardzo wa}ne jest
aby pracownicy raportowali zu}ycie surowców wraz z informacj� o ich partii. Dla produktu w tabeli rozwiE menu

kontekstowe i wybierz przycisk  Dodaj
parti� i wska} t� wCa[ciw�, z dost�pnej

listy w genealogii. Jeden surowiec mo}e mie� podanych wiele partii - ilo[� u}yta produktu b�dzie sum� podanych
dla nich ilo[ci. Partie zostan� przekazane do tworzonego rekordu rejestracji produkcji, a z niego do zaCo}onych
dokumentów RW (gdzie zostan� rozchodowane zasoby z tych partii).
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Produkty wyj[ciowe

W tabeli widoczne s� te produkty, które w danym
zleceniu czy operacji zlecenia, maj� zosta�
wyprodukowane. Pracownik uzupeCnia:

ilo[� wyprodukowan� - czyli ile produktów
peCnowarto[ciowych udaCo si� wytworzy�

braki - czyli ile produktów niespeCniaj�cych
wymogów jako[ciowych (i nie nadaj�cych si� do
dalszej obróbki) powstaCo

Widoczne s� ponadto ilo[ci:

planowana - czyli informacja ile powinni[my
produktu wytworzy� (wynikaj�ce ze zlecenia i
technologii)

suma wyprodukowana - czyli informacja o tym
ile ju} produktu zostaCo wytworzonego pod dane
zlecenie / operacj�

suma braków - czyli informacja o tym ile braków
pod dane zlecenie ju} powstaCo

pozostaCo do wyprodukowania - informacja dla
pracownika ile jeszcze danego produktu trzeba
wytworzy�, aby zlecenie uzna� za zrealizowane

Dodatkowym uCatwieniem dla pracowników jest mo}liwo[� wpisywania kolejnych wyprodukowanych transz
u}ywaj�c znaku plusa (np. 17+13+21). W momencie potwierdzania rejestracji w polu zostanie uzupeCniona suma
podanego dziaCania.

Atrybuty
produktu
wyj[ciowego

Podobnie jak w produktach zu}ywanych w procesie,
tak i tutaj, pracownik ma mo}liwo[� zaznajomienia si�
z atrybutamiþ charakteryzuj�cymi wytwarzany
produkt. Wystarczy, }� kliknie w menu kontekstowe i
odczyta atrybuty umieszczone w dodatkowych
informacjach. Dane te niejednokrotnie warunkuj�
ostateczny wygl�d produktu, dlatego tak wa}ne jest,
aby ka}dy miaC w nie wgl�d.

Atrybuty
wyprodukowanego
zasobu

Je[li chcesz, aby wytworzony zasób zostaC oznaczony dodatkowymi atrybutamiþ, wejd{ w menu kontekstowe

danego produktu wyj[ciowego i wybierz przycisk  Dodaj
atrybut
zasobu. W

uruchomionym oknie opisz to co zostaCo wyprodukowane, korzystaj�c z listy dost�pnych atrybutów. Warto[ci
atrybutów musz� speCnia� nadane w definicji warunki - przypilnujemy, czy podajesz liczb�, wtedy gdy musisz, albo
podamy list� dost�pnych warto[ci, wtedy, gdy atrybut jest wyliczeniowy. Dzi�ki dopisywaniu szczegóCowych danych
b�dziesz mógC przeszuka� magazyn, po specyficznych dla Ciebie warto[ciach (ustalaj�c np. jakie produkty o danych

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/terminalProduktyWejsciowePartie.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/rejestracjaTerminalProduktyWyjsciowe.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/terminalProduktyWyjscioweMenuKontekstowe.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty
https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty


Atrybuty
zasobu
wytworzonego

Przyczyny
braków

wymiarach s� aktualnie dost�pne), a tak}e wróci� do tych informacji po czasie (np. w celu ustalenia, jak wygl�daC
produkt wytworzony w listopadzie uprzedniego roku,
sprzedany firmie X), przegl�daj�c list� pozycji
dokumentów z atrybutamiþ.

Przyczyny
braków

Dla produktu wyj[ciowego mo}esz zapisa� ilo[�
wyprodukowan�, ale te} ilo[� braków. Braki to te
wyroby, które nie speCniaj� norm jako[ciowych i nie
nadaj� si� do sprzeda}y, czy dalszego przetworzenia.
Korzystaj�c z funkcji Dodaj
przyczyn�
braków w
menu kontekstowym mo}esz zapisa� co byCo
przyczyn� tak nieudanej produkcji. Przyczyny braków
s� definiowane w sCownikach þ.

Je[li chcesz, aby podanie przyczyny byCo konieczne
zaznacz parametr: Wymagaj przyczyny braków w parametrach terminala þ.

Przyczyny braków przeanalizujesz w analizie wykonanej produkcjiþ.

Miejsce
skCadowania

Dla produktu wyj[ciowego mo}esz wskaza� miejsce
skCadowania oraz palet�, na których produkt b�dzie
ulokowany. Aby to zrobi� rozwiE w wierszu produktu
menu kontekstowe i kliknij przycisk Miejsce

skCadowania.

Wybierz z listy:
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miejsce skCadowania - lista b�dzie ograniczona
do miejsc zdefiniowanych na magazynie
przyjmuj�cym z przepCywów technologiiþ.

palety - z listy numerów wcze[niej wygenerowanych jako numery wCasne palet þ.

Dane po potwierdzeniu meldunku zostan� przekazane do rekordu rejestracji produkcji. A z niego (czy to na
akceptacji, czy na zakoEczeniu zlecenia) do dokumentu PW i zasobów magazynowych.

Partia produktu zleconego

Je[li wytwarzasz produkty z oznaczeniem partii i
interesuje Ci� traceability ([ledzenie partiiþ) to wa}na
dla Ciebie zakCadka. Ka}da rejestracja produkcji
powinna odbywa� si� ze wskazaniem jaka partia
wyrobu jest wytwarzana (nawet, gdy meldujesz tylko
czas pracy, albo gdy chcesz zaraportowa� zu}ycie
materiaCu, ale faktycznego wyrobu jeszcze nie ma).
Je[li w [ledzeniu partii zlecenia jest zdefiniowana
partia to zostanie ona uzupeCniona w terminalu w polu
Partia. Pracujesz na rzecz innej partii? Wybierz j� korzystaj�c z przycisku lupki. Nie widzisz jej na li[cie? Zaznacz
parametr Dodaj
now�
parti� i podaj numer w polu poni}ej. Na tej podstawie utworzymy wpis w genealogii i
zaCo}ymy nowy rekord [ledzenia w zleceniu.

Dla wytworzonej partii produktu mo}esz ponadto poda� dat�
wa}no[ci.

Naprawy

Je[li dla danego dziaCu zaplanowano realizacj� zleceE
naprawy, to b�d� one zaprezentowane w tym
obszarze. Po zaznaczeniu Realizuj
napraw� terminal
przejdzie w tryb naprawy (czyli usunie dane o wybranej
operacji). Pracownik po podaniu ilo[ci naprawionej lub
ewentualnych braków klika Potwierd{ - skutkiem jest
zapis realizacji tej naprawy w qcadoo.

Przestoje

Realizujesz zlecenie i nagle maszyna si� zatrzymuje. Awaria. Co robisz? Oczywi[cie zgCaszasz problem do DziaCu
Utrzymania Ruchu. Ale te} - ewidencjonujesz przestójþ. Dzi�ki temu na etapie rozliczania produkcji b�dzie
wiadomo dlaczego zlecenie jest opó{nione, albo dlaczego tak maCo sztuk zostaCo wytworzonych na zmianie.
Przestoje mog� by� zwi�zane te} z innymi sytuacjami - np. przerw� obiadow�, spotkaniem dziaCowym,
konieczno[ci� przyj�cia dostawy, uzupeCnieniem surowca w maszynie, czekaniem na instrukcj� wykonania zadania,
czy po prostu przerw� na siku. Ustal wewn�trznie jakie sytuacje musz� by� zarejestrowane. Pami�taj, }e im
dokCadniej wyznaczycie czasy pracy i czasy niepracuj�ce, tym wska{nik OEE b�dzie lepiej odwierciedlaC faktyczne
wykorzystanie maszyny.
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Terminal
-
przestoje

Terminal
-
kontrola
jako[ci

Aby zarejestrowa� przestój wska} zlecenie lub zadanie, którym si� zajmujesz. Nast�pnie rozwiE obszar Przestoje i

kliknij przycisk  Rozpocznij. W

uruchomionym oknie uzupeCniona b�dzie data
pocz�tku przestoju (je[li chcesz - mo}esz j�
edytowa�). Podaj przyczyn� przestoju þ i Zapisz.

Je[li nie znalazCe[ w przyczynach przestoju wCa[ciwej, wybierz 8Inne9 i wyja[nij w opisie co konkretnie si�
wydarzyCo

I potwierd{ standardowo rejestracj� w terminalu. Przestój zostanie zapisany w zleceniu. Je[li b�dziesz mógC wróci�
do realizacji zadania (bo np. maszyna zostanie naprawiona) wró� do terminala, wska} zlecenie / zadanie i kliknij

przycisk  ZakoEcz. Pojawi si� znane Ci ju} okno przestoju, a w nim uzupeCniona data zakoEczenia i

wyliczony czas trwania. Zapisz przestój i standardowo potwierd{ rejestracj� z terminala.

Zarejestrowane przestoje widoczne s� w tabeli w obszarze Przestoje.

Je[li w danym meldunku zatrzymujesz istniej�cy przestój i chcesz rozpocz�� kolejny, to najpierw kliknij
Potwierd{ w terminalu i na nowo wczytaj zlecenie / zadanie.

Kontrola jako[ci

Je[li w trakcie wykonania operacji lub realizacji
zlecenia produkcyjnego konieczne jest
przeprowadzenie kontroli, to obszar kontrola
jako[ci
zostanie rozwini�ty i b�d� zaprezentowane w nim
zdefiniowane atrybuty z wykorzystanej w technologii
karcie jako[ci þ. Dzi�ki temu pracownik b�dzie
wiedziaC co musi sprawdzi� i mo}e zapisa� efekty
swojej kontroli, nie opuszczaj�c terminala.

Lista atrybutów jest zaprezentowana w kolejno[ci
ustawionej w technologii. Je[li raportujesz produkcj� z
dokCadno[ci� do operacji - zobaczysz tylko atrybuty,
które trzeba skontrolowa� przy okazji tej czynno[ci. Dla
zleceE raportowanych zbiorczo zaprezentowany
zostanie caCy zestaw atrybutów z karty jako[ci.
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Terminal
-
zgCoszenie
awarii

Dla ka}dego atrybutu wska} warto[� - albo klikaj�c w
lupk� i wybieraj�c odpowiedni� z listy, albo wprowadzaj�c opis. Jest to zale}ne od tego jakiego typu jest dany
atrybut.

Je[li w terminalu widoczny jest produkt zlecony, czyli raportowany jest wCa[nie efekt koEcowy zlecenia, uaktywni si�
pole Ocena
jako[ci. Wybierz z listy jak oceniasz jako[� wytworzonego produktu.

Je[li masz potrzeb�, mo}esz zaC�czy� plik obrazuj�cy efekt przeprowadzonej kontroli, w zakCadce ZaC�czniki. W
tabeli zaC�czników pojawi� si� tak}e te pliki, które znajduj� si� w karcie jako[ci þ, z której produkt korzysta.

W momencie potwierdzenia meldunku warto[ci atrybutów i ocena jako[ci zostan� przekazane do rekordu rejestracji
þ.

ZgCoszenie awarii

Je[li podczas pracy oka}e si�, }e stacja robocza, na
której miaCa by� wykonywana praca ulegCa awarii,
mo}esz j� zgCosi� do DziaCu Utrzymania Ruchu. W
efekcie zostanie utworzone zdarzenie þ o typie:
awaria.

Aby zgCosi� awari� z terminala wypeCnij:

pracownika - innymi sCowy: pracownik musi by�
do terminala zalogowany

stacj�
robocz�

i kliknij:  ZgCo[
awari�. W

uruchomionym oknie stacja robocza powinna by�
zaczytana wraz z lini�, dziaCem i zakCadem, do której
nale}y. Je[li nie ma - oznacza to, }e w strukturze firmy
nie ma stworzonego prawidCowego drzewka powi�zaE. UzupeCnij je, aby móc w peCni korzysta� z moduCu DUR.
Mo}esz ponadto poda�:

podzespóC

typ
usterki - je[li parametr Wymagaj
typu
usterki
przy
tworzeniu
zdarzeE
=
tak, wypeCnienie b�dzie wymagane

opis - je[li typ usterki to 8inne9 to opisz co konkretnie si� wydarzyCo

najwy}szy
priorytet - je[li awaria powoduje, }e nie mo}esz pracowa� i to zdarzenie powinno by� w pierwszej
kolejno[ci realizowane, zaznacz ten parametr, a zdarzenie b�dzie oznaczone kolorem czerwonym. Nie sposób
nie zwróci� na nie uwagi.

Po wypeCnieniu danych zapisz przyciskiem  Potwierd{. Zdarzenie zostanie zgCoszone, a Ty mo}esz

wróci� do raportowania produkcji.

ZakoEczenie pracy z terminalem

Aby zapisa� wprowadzone dane kliknij Potwierd{. Aby cofn�� to co zostaCo wpisane w meldunku (do momentu
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wczytania operacji/zlecenia) kliknij Czy[�. Aby wyczy[ci� wszystkie dane w terminalu kliknij Anuluj.

O terminalu wiesz ju} prawie wszystko. A za chwil� b�dziesz ju} specjalist� w tym temacie. W tym celu przeczytaj
jeszcze kilka wskazówek:

1. efektem potwierdzenia meldunku w terminalu jest utworzenie rejestracji produkcjiþ. Je[li jednak dany
pracownik na danej zmianie ponownie wczyta dane zlecenie/operacj�, a utworzony wcze[niej meldunek nadal
jest szkicowy, program zaczyta go do terminala. Dzi�ki temu pracownik b�dzie mógC przeedytowa�
wprowadzone uprzednio informacje.

2. marzy Ci si� rejestracja produkcji bez u}ycia myszki? Prosz� bardzo! Je[li zu}ycie surowców wyliczane jest
wg norm, terminal mo}e zadziaCa� tak: skan pracownika > ENTER (je[li w skanerze ustawisz by po sczytaniu
wywoCa� Enter, to od razu kursor przejdzie do pola operacji, bez klikania na klawiaturze) > kursor ustawia si� w
polu Operacja > skan operacji z karty pracy > ENTER > kursor ustawia si� w polu Ilo[� wyprodukowana >
wprowadzamy ilo[� > CTRL + ENTER. I gotowe -> rejestracja potwierdzona.

3. je[li produkt, który otrzymaCe[ do wykonania operacji, jest wadliwy i wymaga naprawy, mo}esz zleci�
napraw�. Jak? Zaznacz produkt wej[ciowy w tabeli i kliknij Zle�
napraw� i podaj w oknie dane niezb�dne do
jej realizacji (ilo[�, dziaC, magazyn, typ usterki i ewentualnie opis)

https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji


Terminal potwierdzania procesów
Terminal potwierdzania procesów jest dla tych u}ytkowników, którzy:

maj� uszczegóCowione operacje technologii listami procesów technologicznych

oczekuj� od pracownika zaraportowania wykonania ka}dej z czynno[ci

Podstaw� do zaraportowania wykonania jest lista procesów technologicznych zlecenia. Upewnij si� zatem, }e jest

wygenerowana i zlecenia s� rozpocz�te.

Lista
procesów
technologicznych
do
potwierdzenia

Potwierdzanie procesów w terminalu

Wejd{ w Rejestracja
>
Terminal
potwierdzania
procesów

Terminal
potwierdzania
procesów

Zacznij od zalogowania si� - z terminala mo}e korzysta� ka}dy wprowadzony do systemu pracownikþ. Do

logowania sCu}y numer pracownika.

Kolejny krok to wskazanie realizowanej paczki lub realizowanej operacji zlecenia. To, które z nich b�dzie widoczne w

terminalu, definiujesz w parametrach þ. Mo}esz:

albo zeskanowa� numer paczki
z
etykiety lub operacji
z
karty
pracy
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albo wybra� odpowiedni� paczk� czy operacj� z udost�pnionej listy (odpowiednio przyciskami: 

 lub  )

Terminal
potwierdzania
procesów
z
wybran�
paczk�

W obszarze Procesy zobaczysz wszystkie kroki, które powinny zosta� wykonane na rzecz danej operacji, czy

paczki. Zaznacz te, które wykonaCe[ i chcesz potwierdzi�, przyciskiem  Wybierz (te wybrane zostan�

oznaczone przyciskiem  ). I zatwierd{ caCo[� przyciskiem  Potwierd{.

W efekcie procesy technologiczne zostan� uzupeCnione o pracownika i dat�:
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Lista
procesów
technologicznych
po
potwierdzeniu

Dodatkowe mo}liwo[ci terminala potwierdzania procesów

Informacje

Dla wybranej paczki czy operacji mo}esz podejrze� komplet informacji o wykonywanym zleceniu. RozwiE obszar:

Informacje

Informacje
w
terminalu
rejestracji
potwierdzania
procesów

aby dowiedzie� si� o numerze zlecenia, produkcie zleconym, modelu produktu, jego rozmiarze, operacji do

wykonania, czy ilo[ci paczki i zlecenia.

PodziaC procesu

Je[li dany proces ma by� wykonywany przez kilka osób, dokonaj jego podziaCu i potwierd{ realizacj� tylko swojej

cz�[ci. W obszarze: Procesy odnajd{ wCa[ciw� czynno[� i kliknij przycisk  Podziel
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PodziaC
procesu

Wska} ilo[� dla pierwszej cz�[ci - druga zostanie przeliczona automatycznie. PodziaC daje mo}liwo[� utworzenia z

jednej dwóch cz�[ci. Je[li chcesz podzieli� na wi�ksz� ilo[� - wykonaj funkcj� wielokrotnie.

Zrealizowane procesy

Domy[lnie w obszarze procesów widoczne s� te, dla których realizacja nie zostaCa jeszcze potwierdzona. Ale w

ramach danej paczki czy operacji mo}esz zobaczy� peCn� list� czynno[ci, razem z tymi, które maj� ju} swojego

wykonawc�. W tym celu odznacz parametr Poka}
tylko
niezrealizowane.

Uwa}asz, }e kto[ omyCkowo przypisaC si� do Twojego procesu? Poprawi� proces mo}esz z poziomu listy w

menu: rejestracja
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Utrzymanie ruchu
ModuC Utrzymanie
ruchu odpowiada za organizacj� dziaCu utrzymania ruchu. Zaplanujesz w nim przegl�dy, remonty

czy inne przestoje maszyn, a tak}e szybko zapanujesz nad nagCymi zdarzeniami, takimi jak awarie.

Ze szczegóCami zapoznasz si� w poni}szych rozdziaCach:

zdarzenia þ

zdarzenia planowaneþ

zdarzenia cykliczne þ

kalendarz zdarzeE þ

{ródCa kosztów þ

raport {ródeC kosztówþ

raport wykorzystania czasu pracownikówþ

cz�[ciþ

typy usterekþ

czynno[ci þ
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Zdarzenia
Wszystkie te dziaCania, które pojawiaj� si� nagle, bez wcze[niejszego planowania, nazywane s� w qcadoo
zdarzeniami. S� to przede wszystkim awarie. Dzi�ki nadaniu odpowiednim uprawnieE pracownikom na dziaCach
produkcyjnych, mog� od razu po po zauwa}eniu awarii, zgCosi� j� w systemie. O czym od razu zostanie
poinformowany DUR. Ale zdarzenia to nie tylko awarie - to te} problemy, z którymi borykaj� si� pracownicy i ich
wnioski. O tym, czy zostan� one zaplanowane do realizacji - zdecyduje osoba odpowiedzialna w DUR.

Ka}dy z typów zdarzeE zostanie w dokumentacji omówiony osobno.

Czeka nas sporo tre[ci do przekazania, zatem nie zwlekajmy 3> zaczynamy.

Dodanie zdarzenia

Zdarzenia w qcadoo znajduj� si� w Utrzymanie
ruchu
>
Zdarzenia

Widok zdarzeE oparty jest o kontekst zakCadu i dziaCu. Oznacza to, }e aby[ mógC pracowa� ze zdarzeniami, musisz
najpierw okre[li� dla jakich danych chcesz pracowa�. Mo}esz wskaza� zakCad, zakCad i dziaC, albo zostawi� puste
pola ograniczaj�ce dane i kliknij Potwierd{
kontekst

Kontekst
w
zdarzeniach

Uaktywni� si� przyciski w oknie i poka}� wszystkie otwarte zdarzenia.

Lista
zdarzeE
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Filtr
w
zdarzeniach

Formularz
dodawania
nowej
awarii

Otwarte zdarzenia, to te, nad którymi prace ci�gle
trwaj�. Je[li chcesz zobaczy� wszystkie zdarzenia,
albo zdarzenia zakoEczone - zmieE odpowiednio
ustawienia filtra nad tabel�. Mo}esz widzie� zdarzenia
otwarte, albo zdarzenia zakoEczone, albo caC� list�
zdarzeE bez wzgl�du na ich status.

Lista zdarzeE od[wie}a si� z automatu co zadany pod tabel� czas - dzi�ki temu mo}esz zostawi� otwart�
list� na danym stanowisku i nie przeoczysz }adnej nowej awarii

Aby doda� now� awari� kliknij przycisk 

Dodaj
now�
awari� i wprowad{ dane:

obiekt, którego awaria dotyczy 3> wska{ na
jakim zakCadzie, dziale, linii, stacji a nawet
podzespole pojawiC si� problem. To od Ciebie
zale{y na jakim poziomie skoEczysz dane o
obiekcie uzupeCnia�. ZakCadamy, }e awaria mo}e
dotyczy� najmniejszego elementu maszyny, ale
te} mo}e popsu� si� co[ na dziale, co
niekoniecznie dotyczy maszyny

typ
usterki - wska} co si� staCo, dokonuj�c
wyboru ze zdefiniowanej przez Ciebie listy typów usterekþ. Je[li nie znalazCe[ odpowiedniego typu usterki -
wska} typ <Inne= i podaj w opisie co si� wydarzyCo. W zale}no[ci od ustawionego parametru þ, typ usterki
b�dzie wymagany albo na tworzeniu, albo na wystartowaniu zdarzenia.

{ródCo
kosztów - okre[l z jakiego {ródCa b�dzie naprawa finansowana. yródCa kosztów þ to lista definiowana
przez Ciebie. Mo}esz domy[lne {ródCo kosztów przypisa� do zakCadu - wówczas osoba zgCaszaj�ca nie
b�dzie musiaCa si� zastanawia� co wskaza�

Te dane s� niezb�dne do tego by zgCosi� awari�. Reszt� danych uzupeCni realizuj�cy zdarzenie pracownik DziaCu
Utrzymania Ruchu (opis znajdziesz poni}ej).

Dla danego obiektu mo}na na raz zgCosi� tylko jedn� awari�. Zatem je[li istnieje ju} awaria do frezarki o
statusie nowa lub w trakcie, to kolejne zdarzenie nie b�dzie mogCo by� zgCoszone. Dzi�ki temu unikniesz
tworzenia 50 zgCoszeE do tej samej awarii, od ka}dego pracownika, który tak� awari� zauwa}y

Dost�p do zgCoszenia awarii mo}e mie� ka}dy pracownik produkcyjny. U}ytkownik mo}e mie� uprawnienia np. tylko
do terminala rejestracji produkcji i do dodawania awarii. Po zalogowaniu b�dzie widzie� nast�puj�ce
funkcjonalno[ci:
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Ograniczone
menu
pracownika
produkcyjnego

Je[li chcesz doda� zdarzenie o innych typach - post�puj tak samo, ale u}yj w tym celu przycisków:

 Dodaj
nowy
problem

 Dodaj
nowy
wniosek

Mo}emy tak zdefiniowa� uprawnienia u}ytkownika, by miaC dost�p tylko do wybranych przycisków
dodawania - dzi�ki temu mógCby np. zgCasza� awari� i problemy, a wnioski ju} nie.

Awarie mog� by� zgCaszane równie} z terminala rejestracji produkcjiþ. Wówczas osoba zalogowana w terminalu
b�dzie widniaCa w zdarzeniu jako pracownik zgCaszaj�cy.

Realizacja zdarzenia

Jest awaria! Produkcja stoi! Co trzeba zrobi�? Najwa}niejsze ju} jest - mamy zgCoszenie: pracownik produkcyjny
wprowadziC zdarzenie do systemu. O awarii pracownik DUR dowie si� szybko - qcadoo zacznie woCa�. I to
dosCownie - ka}da nowa awaria wi�}e si� z powiadomieniem d{wi�kowym (szczegóCy znajdziesz w podrozdziale).
B�dziemy woCa� tak dCugo, a} kto[ z dziaCu utrzymania ruchu nie pobierze zadania do realizacji. Zatem - pracowniku
dziaCu utrzymania ruchu - co robi�?

Znajd{ w Utrzymanie ruchu > Zdarzenia > ZakCadka GCówna zgCoszon� awari� (b�dzie miaCa status Nowe), wejd{ w

jej szczegóCy i kliknij  Przycisk
Start. WCa[nie przyj�Ce[ zdarzenie do realizacji.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/DURZdarzeniaMenu.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal.html#zg%C5%82oszenie-awarii


Formularz
rejestrowania
czasu
pracy
w
zdarzeniu

Formularz
rejestrowania
cz�[ci
w
zdarzeniu

Przyj�cie
zdarzenia
do
realizacji

Sprawd{ w czym problem i le� naprawia�. Oby szybko poszCo.

Kiedy sytuacja na produkcji b�dzie ju} opanowana, musisz wróci� do qcadoo i opisa� co zostaCo zrobione, by
usun�� awari�, jakie cz�[ci zostaCy wykorzystane a tak}e ile czasu na realizacj� po[wi�ciCe[.

Zacznij od klikni�cia  Stop. Zdarzenie otrzyma status W
edycji a Ty b�dziesz mie� czas na wypeCnienie

danych.

Wprowad{ czas
pracy - przejd{ do zakCadki Czas
pracy i dodaj nowy. W uruchomionym oknie
podpowiemy Ci ile pracowaCe[ nad zadaniem
(uzupeCnimy z automatu czas jaki upCyn�C od momentu
klikni�cia Start do klikni�cia Stop). Mo}esz go
oczywi[cie poprawi� na ten, który uwa}asz za sCuszny.
Je[li kto[ pomagaC Ci w rozwi�zaniu problemu -
wprowad{ czas równie} kolegi.

Je[li podczas naprawy zu}yCe[ cz�[ci þ, to podaj w
zakCadce Cz�[ci co konkretnie i w jakiej ilo[ci. Je[li
zakCad, na którym awaria wyst�piCa, ma przypisany
magazyn, to pole zostanie z automatu uzupeCnione.
Poszukaj odpowiedniego produktu (wpisuj�c dane w
polu, pami�taj, }e wyszukamy takiej cz�[ci, która
zawiera w opisie wprowadzony tekst) i wprowad{ ilo[�.
I tak zarejestruj wszystkie zu}yte cz�[ci. W momencie
zakoEczenia zdarzenia wystawimy do nich dokument
RW.

Opisz te} to, w jaki sposób udaCo Ci si� tak szybko rozwi�za� problem. Postaraj si� by� do[� skrupulatny - za póC
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Opis
rozwi�zania
w
zdarzeniu

Planowanie
zdarzenia

roku przy ponownej awarii by� mo}e nie b�dziesz pami�taC jakie rozwi�zanie zastosowaCe[. Ale my zapami�tamy.
Wystarczy, }e z poziomu awarii wywoCasz zapisane

sposoby rozwi�zania przyciskiem  Poka}

rozwi�zania, a by� mo}e recept� otrzymasz podan�
na tacy.

Wszystko gotowe - pozostaje tylko zamkni�cie

zdarzenia. W tym celu kliknij przycisk 

Zamknij. Zdarzenie zostanie wyC�czone z edycji - nie
b�dziesz mogC ju} w nim niczego zmieni�. Je[li zostaCy
wskazane zu}yte cz�[ci - b�dzie do nich wystawiony
dokument RW.

Zdajemy sobie spraw�, }e nie zawsze awaria b�dzie rozwiazywana. Albo nie b�dzie realizowana w danym
momencie. I na te sytuacje qcadoo jest przygotowane:

u}yj przycisku  Uniewa}nij je[li zdarzenie nie b�dzie realizowane

u}yj przycisku  Planuj je[li zajmiecie si�

zdarzeniem, ale nie teraz. Poprzez planowanie
do zdarzenia zostanie zaCo}one zdarzenie
planowane, a samo zdarzenie otrzyma status
Planowane.

Powiadomienia d{wi�kowe

Powiadomienia d}wi�kowe odtwarzane s� wówczas, gdy istnieje cho� jedno zdarzenie o typie awaria o statusie
nowe z zaznaczonym parametrem Powiadomienie d{wi�kowe. W praktyce - je[li pojawi si� nowa awaria i nikt si� ni�
jeszcze nie zaj�C. SCyszy je ka}dy zalogowany u}ytkownik, który ma dodane uprawnienia do d}wi�ków ze zdarzeE.
Zatem spokojnie - pani Teresa od przyjmowania zamówieE od klientów nie b�dzie wiedzie�, }e frezarka przestaCa w
tym momencie dziaCa�.

Co zrobi�, aby qcadoo przestaCo woCa�? Najpro[ciej - kliknij Start w zdarzeniu i zacznij naprawia�. Ale mo}esz te}
odznaczy� w zdarzeniu parametr Powiadomienie d}wi�kowe, albo zaznaczy� zdarzenie w li[cie i klikn�� przycisk 

 WyC�cz
powiadomienia
d{wi�kowe

Dodatkow� opcj� powiadamiania o konieczno[ci szybkiego zaj�cia si� tematem jest pole: Najwy}szy
priorytet.
Je[li b�dzie zaznaczone - zdarzenie w li[cie b�dzie pod[wietlane na czerwono tak dCugo a} zdarzenie b�dzie w
statusie Nowe.

Rozpisany czas pracy

W ci�gu dnia pracownik zajmuje si� kilkoma, czasami nawet kilkunastoma zadaniami. Zarówno tymi zaplanowanymi
jak i nagCymi. Gdy przychodzi czas rozliczenia czasu pracy - czasami ci�}ko sobie przypomnie� ile czasu ju} zostaCo

rozpisanego. Z pomoc� przychodzi ten widok - kliknij w  Rozpisany
czas
pracy a zobaczysz informacje
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Rozpisany
czas
pracy

w jakich zdarzeniach i zdarzeniach planowanych zalogowaCe[ dzi[ czas.
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Zdarzenia planowane
Zdarzenia planowane to wszystkie te dziaCania, na rzecz parku maszynowego, których realizacj� planujesz z

wyprzedzeniem. Idealnym przykCadem s� remonty czy przegl�dy. Ale w[ród typów zdarzeE planowanych w qcadoo

znajdziesz te} takie jak: serwis zewn�trzny, przegl�d UDT, spisanie licznika, r�czne, prace dodatkowe,

poprzegl�dowe. My[l�, }e ten zestaw pozwoli Ci stworzy� caCo[ciowy plan prac w dziale utrzymania ruchu. O tym w

jaki sposób qcadoo pomo}e Ci w realizacji dowiesz si� czytaj�c poni}sz� dokumentacj�.

List� zdarzeE planowanych znajdziesz w Utrzymanie
ruchy
>
Zdarzenia
planowane.

Kontekst
pracy
w
zdarzeniach
planowanych

Podobnie jak w przypadkku zdarzeE þ trzeba na pocz�tek ustawi� kontekst pracy - w ramach jakiego zakCadu i/lub

dziaCu chcesz si� porusza�. UzupeCnij zakCad, zakCad i dziaC, dziaC, albo zostaw pola puste i kliknij 

Potwierd{
kontekst

Lista
zdarzeE
planowanych

Na starcie widoczne s� wszystkie otwarte zdarzenia planowane. Otwarte, czyli takie, nad którymi prace trwaj�, a ich

status jest ró}ny od zrealizowane, zaakceptowane lub uniewa}nione. Je[li chcesz widzie� wszystkie zdarzenia

planowane, albo te zakoEczone - zmieE ustawienie filtra nad tabel�.

Zdarzenie planowane mo}e by� dodane na kilka sposobów:

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/DURZdarzeniaPlanowaneKontekst.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/zdarzenia
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/DURZdarzeniaPlanowaneLista.png


Formatka
dodania
zdarzenia
planowanego

r�cznie

automatycznie na podstawie zdarzeE cyklicznychþ

przez planowanie zdarzenia þ nagCego

automatycznie do niepoprawnie wykonanych czynno[ci podczas przegl�du (zdarzenia poprzegl�dowe)

R�czne dodanie zdarzenia planowanego

Aby doda� r�cznie zdarzenie planowane kliknij 

Dodaj
nowy. W zakCadce GCówna wypeCni� mo}esz

nast�puj�ce pola:

numer - podpowiada si� kolejny numer. Je[li

masz ochot� - mo}esz zmieni� na swój. Wa}ne,

by byC unikalny

rodzaj - do wyboru z listy: przegl�d, remont,

serwis zewn�trzny, przegl�d UDT, spisanie

licznika, r�czne, prace dodatkowe. To pole jest

bardzo istotne - w zale}no[ci od wybranego

rodzaju, b�d� dost�pne inne pola i inne zakCadki.

Jakie? Dowiesz si� tego z poni}szego tekstu

obiekt - wska} posCuguj�c si� struktur� firmy (zakCad, dziaC, linia produkcyjna, stacja robocza, podzespóC)

jakiego miejsca w firmie zdarzenie planowane b�dzie dotyczy�. Musisz poda� zakCad i dziaC - a to jak dalego

zejdziesz w drzewku zale}y od Ciebie. Mo}esz zaplanowa� zadanie na dziaC (np. pomalowanie [cian na dziale

monta}u), a nawet na podzespole (np. wymiana gCowicy).

opis

wCa[ciciel - wska} kto z dziaCu utrzymania ruchu b�dzie zarz�dzaC danym zadaniem. Dzi�ki przypisaniu

wCa[ciciela, mo}na w kalendarzu þ tak odfiltrowa� zdarzenia w buforze, aby widoczne byCy tylko te, którymi ty

masz si� zaj�� i je rozplanowa�

czynno[ci
planowane
osobno - pole widoczne dla zdarzeE planowanych o rodzaju: przegl�d, remont i prace

dodatkowe. Je[li parametr b�dzie zaznaczony, to ka}da czynno[� w nim rozpisana b�dzie miaCa osobny

kafelek w kalendarzu þ. Ka}da z czynno[ci b�dzie mogCa by� zaplanowana innemu pracownikowi i w innym

terminie. I w koEcu - ka}da czynno[� b�dzie musiaCa by� przez pracownika z osobna zaraportowana

wymaga
wyC�czenia
z
ruchu - zaznacz parametr, je[li prac� na danym obiekcie sprawi�, }e nie b�dzie mogCa

by� na nim realizowana w tym czasie produkcja. Spisanie licznika nie mo}e powodowa� wyC�czenia obiektu z

ruchu, dlatego dla tego rodzaju parametr jest niewidoczny

planowany
termin
zdarzenia - obszar ten okre[la czy zdarzenie planowane jest wg daty czy wg stanu

licznika. Okre[l w nim w jakim dniu b�d{ po osi�gni�ciu jakiego stanu na liczniku, chcesz wykona� zdarzenie.

Okre[l te} ile czasu b�dzie trwaCa realizacja. Spisanie licznika, zdarzenie r�czne lub poprzegl�dowe mo}esz

zaplanowa� tylko na podstawie daty

{ródCo
kosztówþ - wska} z jakiego bud}etu zdarzenie b�dzie finansowane. Podpowie si� domy[lne {ródCo

dla wybranego zakCadu

rzeczywisty
stan
licznika - mo}esz w zdarzeniu planowanym uzupeCni� jaki byC stan licznika w momencie

rozpocz�cia prac nad zadaniem.

firma
odpowiedzialna - pole mo}na uzupeCni� w zdarzeniu planowanym o rodzaju: serwis zewn�trzny i

przegl�d UDT. Wska} jaka firma dany obiekt serwisuje

Aby móc zapisa� nowe zdarzenie planowane musisz poda� co najmniej: numer, rodzaj, zakCad, dziaC. Dodane

zdarzenie planowane otrzymuje status: nowe.
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Czynno[ci
zdarzenia
planowanego

Planowanie zdarzenia planowanego

Wprowadzone do systemu zdarzenie musisz zaplanowa�. Co to oznacza? Trzeba ustali� jakie czynno[ci musz� by�

zrealizowane, kiedy prace maj� by� prowadzone, kto b�dzie nad zadaniami pracowaC. Jak to zrobi�? Zacznij zmiany

statusu na Planowane. W tym celu kliknij  Planuj

Co warto rozstrzygn��:

kto jest wCa[cicielem zdarzenia planowanego - je[li jeszcze tego nie zrobiCe[ teraz wska} odpowiedniego

pracownika w polu WCa[ciciel w zakCadce GCówna

jakie s� planowane
daty
realizacji - w zakCadce Daty wska} w jakim czasie zdarzenie ma pojawia� si� w

buforze kalendarza þ. Nie oznacza to jeszcze, }e remont b�dzie odbywaC si� dokCadnie w tym czasie. Oznacza

to, }e w tym czasie b�dziesz widzie� zdarzenie w kalendarzu i }e b�dziesz mógC je zaplanowa� do realizacji

pracownikom (przesuwaj�c kafelek lub dodaj�c wpis realizacji w zakCadce czas pracy)

kto b�dzie zadanie realizowaC - w zakCadce

Osoby wska} pracowników odpowiedzialnych za

zadanie

jakie cz�[ci mog� by� potrzebne do realizacji

zdarzenia planowanego - list� mo}esz stworzy�

w zakCadce Cz�[ci

jakie czynno[ci s� do przeprowadzenia, aby

zdarzenie planowane mogCo by� wykonane - dla

zdarzeE o typie remont, przegl�d, r�czne i prace

dodatkowe aktywny jest przycisk 

Czynno[ci - kliknij w niego i stwórz list� czynno[ci do wykonania w ramach tego zdarzenia planowanego.

Korzysta� b�dziesz tu z wcze[niej zdefiniowanych czynno[ci þ w menu Podstawowe. List� mo}esz budowa�

albo wskazuj�c po kolei ka}d� z czynno[ci, albo zaci�gaj�c wiele czynno[ci na raz korzystaj�c z funkcji 

 Dodaj
wiele
czynno[ci

Je[li doprecyzowaCe[ ju} wszystko oznacz zdarzenie jako zaplanowane, klikaj�c przycisk 

Zaplanowane. Od tego momentu najwygodniej b�dzie Ci korzysta� z kalendarza þ - zostaje Ci wrzucenie

pracownikom zadaE na konkretny dzieE (a nawet zmian�) i nadzorowanie wykonania.

Realizacja zdarzenia planowanego

PrzyszedC dzieE, w którym rozplanowane zdarzenie jest wykonywane. Pracownik dowie si� o tym, }e ma si� dzi[ nim

zaj�� (albo zaj�� si� czynno[ci� rozpisan� w zdarzeniu) zapewne z kalendarza - ale jego wykorzystanie nie jest

konieczne. Mo}ecie przekazywa� sobie informacje ustnie, b�d{ mo}esz pracownikom wydrukowa� list�

zaplanowanych na dany dzieE zdarzeE. Zrobisz jak Ci jest wygodnie. Pocz�tek prac nad zadaniem powinien by�

oznaczony klikaj�c przycisk  Start. Zdarzenie planowane otrzyma status W realizacji, a Ty wiesz, }e prace

trwaj�.

Po skoEczonym zadaniu pracownik klika  Stop. Je[li zdarzenie miaCo czynno[ci planowane osobno (parametr

w zakCadce gCówna) to zanim zdarzenie b�dzie zastopowane, konieczne b�dzie ustawienie statusów realizacji we

wszystkich czynno[ciach.

Czynno[� mo}e by� wykonana poprawnie
lub
niepoprawnie. Je[li nie udaCo si� czego[ przeprowadzi� tak jak

nale}y, ale albo nie ma czasu teraz na popraw�, albo nie ma takich mo}liwo[ci, a mo}esz pozwoli� sobie na to, by

w takim stanie maszyn� zostawi� - ustaw status niepoprawna i wprowad{ uzasadnienie. Do czynno[ci

https://dokumentacja.qcadoo.com/kalendarz-zdarzen
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/DURZdarzeniaPlanowaneCzynnosci.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/czynnosci
https://dokumentacja.qcadoo.com/kalendarz-zdarzen


niepoprawnych w przegl�dzie utworzymy zdarzenie poprzegl�dowe.

Kolejnym krokiem jest rozpisanie po[wi�conego czasu pracy na rzecz zdarzenia planowanego lub jego czynno[ci -

w tym celu przejd{ do zakCadki Czas
pracy i wprowad{ kto i ile czasu pracowaC nad zadaniem. Je[li czynno[ci

planowane byCy osobno - czas musi by� rozpisany z dokCadno[ci� do ka}dego kroku. Pomocny tutaj mo}e okaza�

si� widok: Rozpisany czas pracy opisany opisany bli}ej w zdarzeniachþ.

Sprawd{ jeszcze list� cz�[ci - czy to co zostaCo zaplanowane faktycznie zostaCo zu}yte, czy mo}e trzeba jeszcze

dodatkowe zu}ycie zaewidencjonowa�.

Warto te} zostawi� opis
rozwi�zania - to nieoceniona baza wiedzy przy realizacji podobnych zdarzeE planowanych

w przyszCo[ci.

Ostatnim krokiem jest ustawienie statusu: zrealizowana. W tym celu kliknij przycisk  Zrealizowane. Do

wszysktich rozpisanych cz�[ci zostanie utworzony dokument RW. A samo zdarzenie nie b�dzie mogCo by� ju}

edytowane i usuni�te.

https://dokumentacja.qcadoo.com/zdarzenia.html#rozpisany-czas-pracy


Zdarzenia cykliczne
Zdarzenia cykliczne zapanuj� nad zdarzeniami, które trzeba wykonywa� ci�gle, co jaki[ czas. Np. spisujesz licznik

co miesi�c. Albo wykonujesz przegl�d co rok, albo co 1000 rh na liczniku. Od dzi[ nie musisz o tym pami�ta� -

qcadoo zapamieta i samo wygeneruje w odpowiednim momencie zdarzenie planowane.

Zdarzenia cykliczne to szablony, w których okre[lasz jak ma wygl�da� zdarzenie planowane i kiedy ma si�

generowa�. S� dwa, a tak naprawde trzy rodzaje generowania:

po zakoEczeniu poprzedniego zdarzenia - czyli zawsze po zrealizowaniu pierwszego zdarzenia utworzy si�

kolejne do realizacji

cyklicznie na podstawie daty - czyli co zadany odcinek czasowy b�dzie si� generowaCo nowe zdarzenie

planowane

cyklicznie na podstawie stanu licznika - czyli co zadany stan licznika b�dzie generowaCo si� nowe zdarzenie

planowane. W tej sytuacji niezb�dne jest istnienie zdarzenia o typie <spisanie licznika=, który powie nam jaki

ten stan faktycznie jest i czy ju} pora na wygenerowanie zdarzenia.

Dla zdarzeE generowanych cyklicznie na podstawie daty po akceptacji utworz� si� od razu 3 zdarzenia

planowane. I kolejne generowania b�d� staraCy si� utrzyma� 3 otwarte do przodu zdarzenia

Dodawanie zdarzenia cyklicznego nie ró}ni si� wiele od standardowego zdarzenia planowanegoþ. Opisz� zatem

tylko rzeczy nowe.

Aby doda� zdarzenie cykliczne wejd{ w Utrzymanie
ruchu
>
Zdarzenia
cykliczne, ustaw kontekst w ramach

którego chcesz pracowa�:

Kontekst
w
zdarzeniach
cyklicznych
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Lista
zdarzeE
cyklicznych

i kliknij  Dodaj
nowy

Formularz
dodawania
zdarzeE
cyklicznych

1. wypeCnij dane jak w zdarzeniu planowanym

2. okre[l w jaki sposób zdarzenia planowane maj� by� generowane (pole Generowanie - idea opisana powy}ej)

3. ustaw planowany
termin
zdarzenia:

na podstawie - do wyboru: daty lub stanu licznika

je[li wybierzesz okre[lanie terminu zdarzenia na podstawie daty, to podaj dat� pierwszego zdarzenia i

cykliczno[� (czyli co ile dni, tygodni, miesi�cy, kwartaCów czy lat mamy tworzy� zdarzenia)

je[li wybierzesz okre[lanie terminu zdarzenia na podstawie stanu licznika, to okre[l stan licznika

pocz�tkowy (kiedy ma si� utworzy� pierwsze zdarzenie) i cykliczno[� (stan) - czyli co ile rh ma by�

zdarzenie tworzone

zakres tolerancji - czyli o ile dni (lub rh) mo}ecie pozwoli� sobie na opó{nienia (czy przyspieszenia) w

realizacji zdarzenia

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/DURZdarzeniaCykliczneLista.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/DURZdarzeniaCykliczneNowe.png


czas trwania - ile realizacja zadania b�dzie trwaCa

4. je[li chcesz podaj te} dane w zakCadkach czynno[ci, cz�[ci i zaC�czniki.

Aby zdarzenie cykliczne zacz�Co obowi�zywa� jako wzorzec do automatycznie dodawanych zdarzeE planowanych

ustaw status zaakceptowane, klikaj�c  Akceptuj. Je[li nie chcesz, aby zdarzenia planowane do danego

szablonu nadal si� tworzyCy, zmieE status na wstrzymane (z tego statusu mo}esz wróci� do zaakceptowanego) lub

wycofane (decyzja ostateczna - dany wzorzec ju} nigdy nie posCu}y do automatycznego generowania zdarzeE

planowanych).

Zdarzenia cykliczne generuj� si� w nocy. Je[li jednak chcesz mo}esz generowanie wywoCa� r�cznie klikaj�c

przycisk w li[cie zdarzeE cyklicznych Generuj
zdarzenia
planowane.



Kalendarz zdarzeE
Kalendarz zdarzeE pomo}e Ci i Twoim pracownikom dziaCu utrzymania ruchu w planowaniu i realizacji zdarzeE

planowanych. Kierownik dziaCu szybko ustali kto czym ma si� w danym dniu zajmowa�. A pracownik szybko

zorientuje si� w tym czym ma si� dzi[ zaj�� i zaraportuje efekty swoich prac.

Kalendarz zdarzeE planowanych znajduje si� w Utrzymanie
ruchu
>
Kalendarz
zdarzeE:

Kalendarz
zdarzeE

Zanim zaczniesz z niego korzysta� musisz ustawi� kilka rzeczy:

1. zdefiniuj list� pracowników widocznych w kalendarzu - stwórz zaCog� þ i zaznacz dla niej parametr Kalendarz

planowanych zdarzeE. Lista pracowników z tej zaCogi b�dzie pojawia� si� jako linie w kalendarzu - to im

b�dziesz mógC planowa� zadania

2. okre[l dla pracowników zaCogi przydziaC do zmian þ - musimy wiedzie� kiedy pracuj�, aby podpowiedzie� Ci

kto b�dzie dost�pny na danej zmianie

3. okre[l, który z pracowników ma mie� dost�p do kalendarza i skontaktuj si� z nami w celu utworzenia nowych

u}ytkowników

Konfiguracja gotowa. Teraz czas na wprowadzenie zdarzeE planowanych þ - to one b�d� widoczne w kalendarzu.

W buforze zdarzeE zaprezentowane s� zdarzenia planowane o statusie W planowaniu, planowane lub w realizacji, o

datach planowanych nachodz�cych na dzieE widoczny w kalendarzu. Je[li czynno[ci planowane s� osobno, to do

zdarzenia b�dzie tyle kafelek ile czynno[ci. Kafelek czynno[ci zniknie z bufora, gdy zostanie czynno[ci nadany

status realizacji (poprawny lub niepoprawny).

Dany kafelek z bufora mo}e by� przesuwany do obszaru kalendarza wielokrotnie - ta sama czynno[� b�d{

zdarzenie mo}e by� zaplanowana na wiele dni lub dla wielu pracowników. Po przeniesieniu kafelka do obszaru

kalendarza:

w buforze kafelek oznaczany jest na zielono

w obszarze kalendarza tworzony jest kafelek na caC� zmian� dla danego pracownika

w samym zdarzeniu planowanym powstaje wpis w zakCadce Czas pracy

W buforze zdarzenia planowane oznaczane s� dodatkowo kolorem w zale}no[ci od statusu jaki przyjmuj�:

szare - w planowaniu

niebieski - zaplanowane
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}óCte - w realizacji

Natomiast kafelki w obszarze kalendarza maj� nast�puj�ce kolory:

{óCty - zadanie do realizacji

zielony - gdy czynno[� jest oznaczona jako zrealizowana (poprawnie lub niepoprawnie), albo zdarzenie jest

zrealizowane

czerwony - gdy zdarzenie / czynno[� nie jest zrealizowana, a min�C ju} czas, w którym miaCo by� zrealizowane

Edycja zdarzenia planowanego lub czynno[ci z poziomu kalendarza

Pracownik dziaCu utrzymania ruchu mo}e odno[nie zdarzeE planowanych pracowa� tylko i wyC�cznie w oparciu o

kalendarz. To tu dowie si� co ma zrobi�, to tu równie} zaraportuje pocz�tek prac nad zadaniem i zapisze efekty

swoich prac.

W tym celu nale}y dwukrotnie klikn�� w kafelek:

Edycja
zadania
w
kalendarzu
zdarzeE

Jakie s� mo}liwo[ci?

zadanie
mo}esz
wystartowa� - klikaj�c przycisk  START

mo}esz
okre[li�
status
realizacji
czynno[ci i gdy czynno[� niepoprawnie zostaCa przeprodzona - poda�

uzasadnienei

mo}esz
usun��
zadanie - nie znika wówczas zdarzenie, czy czynno[�, usuwana jest dana realizacja /

przypisanie zadania danemu pracownikowi

mo}esz
zadanie
przekaza�
innemu
pracownikowi - czyli je[li wiesz, }e nie zd�}ysz zaj�� si� danym

zadaniem, albo lepiej aby zrealizowaC je kto[ inny, spróbuj przekaza� je koledze z dziaCu. ZmieE osob� w oknie

i kliknij przycisk  Przeka}. Je[li my[lisz, }e wCa[nie byCe[ sprytny i pozbyCe[ si� roboty - zawiod�

Ci�. Nie jest tak Catwo. U kolegi w kalendarzu poka}e si� nowe zadanie (oznaczone kolorem fioletowym), ale

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/DURKalendarzZdarzenEdycja.png


Przekazanie
zadania
w
kalendarzu
zdarzeE

b�dzie on mógC zdecydowa� czy zajmie si� nim

(przycisk  Potwierd{), czy

odmówi  UsuE).

mo}esz
zmieni�
czas
trwania
zadania -

domy[lnie podpowiada si� peCna zmiana, ale je[li

pracowaCe[ nad czynno[ci� godzin�, a

przyj�li[cie zasad�, }e raportujecie dokCadny

czas, zmieE go w oknie i zapisz miany

przyciskiem  Zapisz

mo}esz
przej[�
do
zdarzenia
planowanego i wykona� wszystko to co mo}esz zrobi� w zdarzeniu, a nie daje

tego }adna bezpo[rednia opcja w kalendarzu - kliknij przycisk  Zdarzenie, a przejdziesz do tego

samego okna szczegóCów zdarzenia, ktore wywoCaCby[ wchodz�c z poziomu Utrzymanie ruchu > Zdarzenia

planowane þ

Istotne jest równie} to, }e pracownicy nie musz� widzie� kalendarzy swoich pracowników. Czyli nie b�d� si�

rozprasza� sprawdzaniem, czy kolega ma fajniejsze zadania do wykonania. Mo}emy tak zdefiniowa� uprawnienia,

by wchodz�c w Utrzymanie ruchu > kalendarz zdarzeE, pracownik widziaC tyko swoje zadania. W uj�ciu

tygodniowym mogCoby to wygl�da� tak:

Kalendarz
zdarzeE
tylko
jednego
pracownika
w
uj�ciu
tygodniowym
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yródCa kosztów
Zdarzenia i zdarzenia planowane musz� by� finansowane a jakiego[ {ródCa. Pod zaplanowane remonty s� zwykle
tworzone osobne bud}ety. A pó{niej wszystkie dziaCania mog� by� z dokCadno[ci� do tego bud}etu rozliczane.
Bud}ety definiowane s� w qcadoo jako {ródCa kosztów i pó{niej uzupeCniane w zdarzeniachþ i zdarzeniach
planowanych þ.

Aby zdefiniowa� {ródCa kosztów wejd{ w Utrzymanie ruchu > yródCa kosztów:

Lista
{ródeC
kosztów

i kliknij  Dodaj
nowy

Formularz
dodawania
{ródeC
kosztów

Wprowad{ numer (dana wymagana) i nazw�. Mo}esz poda� te} jakiego zakCadu {ródCo kosztów dotyczy.
Dodatkowo mo}esz te} jedno {ródCo kosztów oznaczy� jako domy[lne - podpowie si� po uzupeCnieniu zakCadu przy
dodawaniu zdarzeE i zdarzeE planowanych.

Je[li zainteresowaCy Ci� {ródCa kosztów, to zapewne zainteresuje Ci� te} raport {ródeC kosztów - zerknij tutajþ.
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Raport {ródeC kosztów
Raport {ródeC kosztów da Ci informacj� o tym ile czasu Twoi pracownicy po[wi�cili na realizacj� zdarzeE, w ramach

danego {ródCa kosztów þ.

Aby stworzy� raport wejd{ w Utrzymanie
ruchu
>
Raport
{ródeC
kosztów

Formularz
generowania
raportu
{ródeC
kosztów

podaj zakres czasowy, dla jakiego zestawienie chcesz uzyska�. Mo}esz ograniczy� te} dane do konkretnego {ródCa

kosztów. Raport zostanie wygenerowany po klikni�ciu przycisku:  Koszty
pracownika

Raport
{ródeC
kosztów
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Raport wykorzystania czasu pracowników
Raport wykorzystania czasu pracowników zbiera dane o planowanych i rzeczywistych czasach pracy pracownika

nad zdarzeniami i zarzeniami planowanymi. Przedstawia informacje o tym na rzecz jakich zadaE pracownik w danym

dniu pracowaC, a tak}e agreguje warto[ci z dokCadno[ci� do daty.

Aby wygenerowa� zestawienie wejd{ w Utrzymanie
ruchy
>
Raport
wykorzystania
czasu
pracownika

Raport
wykorzystania
czasu
pracownika

i ustaw daty dla jakich chcesz zebra� dane. Raport mo}e by� przygotowany dla wszystkich pracowników

pracujacymi nad zadaniami DUR, ale mo}esz te} ograniczy� dane do kilku wybranych. Otwarcie zestawienia

nast�puje po klikni�ciu przycisku:  XLS

Raport
wykorzystania
czasu
pracownika
-
arkusz
XLS

W zestawieniu kolorowane s� wiersze dotycz�ce zdarzeE. W sytuacji gdy:

suma czasu rozpisanego dla pracownika i daty (kolumna K) jest mniejsza od 420 lub wi�ksza od 480 - wiersz

jest czerwony,

suma czasu rozpisanego dla pracownika i daty (kolumna K) jest w przedziale mi�dzy 420 a 480 - wiersz jest

zielony.
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Genealogia
Genealogia w qcadoo pozwala udzieli� odpowiedzi na pytania:

Z jakich surowców i póCproduktów (z jakiej partii) zostaC wykonany nasz produkt?

W jakich innych jeszcze produktach u}yli[my surowca z tej samej partii?

Funkcja ta b�dzie pomocna, gdy w Twojej firmie pojawi si� klient z reklamacj� towaru.

PrzykCadowo oka}e si�, }e w wyprodukowanych szafkach notorycznie odpadaj� drzwiczki i klienci masowo oddaj�

wadliwy produkt. Wtedy masz szans�, po zbadaniu przyczyn i okre[leniu numeru partii tego produktu, doj[� albo do

producenta, który dostarczyC wadliwe [ruby b�d{ zawiasy, albo poszuka� przyczyny u siebie w zakCadzie i okre[li�

kto i przy u}yciu jakiego sprz�tu wykonaC nieprawidCowe wiercenia otworów.

W qcadoo mamy mo}liwo[� [ledzenia partii produktów:

automatycznie
w
ramach
zleceE - raportujemy produkcj� z dokCadno[ci do wytworzonych i u}ytych partii i

analizujemy zebrane dane za pomoc� widoku [ledzenia partii dla zleceEþ,

r�czne,
niezale}ne
od
zleceE - do wyprodukowanego produktu dodajemy partie u}yte do jego

wyprodukowania. Przeczytaj o tym w sekcji Proste [ledzenie partii þ.

Niezale}nie od tego, w jaki sposób [ledzi� b�dziemy partie - mo}emy podejrze� z czego powstaC dany produkt na

Drzewie genealogii þ.

Najlepiej zacz�� jednak od przeczytania o tym jak przypisa� numery partii do produktówþ

.

Przed rozpocz�ciem korzystania z tej funkcjonalno[ci dokonaj jej parametryzacji þ

https://dokumentacja.qcadoo.com/sledzenie-partii-dla-zlecen
https://dokumentacja.qcadoo.com/sledzenie-partii-produktow
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Partie
W qcadoo mo}esz gromadzi� informacje o partiach wytworzonych przez Ciebie (partie wyrobów) jak i zakupionych

surowców. Numery partii mo}esz wprowadzi� na kilka sposobów:

1. poprzez r�czne wprowadzenie do listy partii

2. poprzez wygenerowanie numeru dla produktu zleconego na podstawie wzorcaþ

3. poprzez dodanie partii przy rejestracji produkcjiþ (dla produktu wytwarzanego)

4. poprzez dodanie partii przy przyj�ciu dostawy þ (dla produktu zamawianego u dostawcy - surowca)

Partie posCu}� do ustalenia genealogii produktu ([ledzenie partii, traceability) - dzi�ki temu, }e b�dziesz raportowaC

wykorzystanie danej partii surowca, a tak}e wyprodukowanie konkretnej partii wyboru, b�dziesz wiedzie�:

1. z
jakich
surowców
powstaCa
konkretna
partia
wytworzonego
produktu 3> w razie zgCoszenia

reklamacyjnego do Twojego wyrobu, b�dziesz w stanie prze[ledzi� informacje z jakich materiaCow zostaC

stworzony i namierzy� ten, który mógC by� wadliwy i przyczyni� si� do obni}onej jako[ci produktu finalnego.

2. jakie
wyroby
gotowe
zostaCy
wytworzone
z
danej
partii
surowca 3> w razie wycofywania produktów z

rynku wytworzonych na bazie felernego surowca, Catwo b�dziesz mógC namierzy� o jakich partiach wyrobów

gotowych powinniene[ poinformowa� swoich klientów

Partie opisane tutaj s� podstaw� do nast�puj�cych funkcjonalno[ci:

[ledzenie partii dla zleceEþ

drzewo genealogiiþ

tabele genealogiiþ

Partie b�d� wykorzystywane równie} w:

dokumentach þ i zasobach þ

rejestracji produkcjiþ i terminalu þ

dostawach þ

Aby doda� r�cznie parti� dla danego produktu, nale}y post�powa� zgodnie z krokami poni}ej:

1. Wejd{ do Genealogia
>
Partie i wybierz  Dodaj
nowy.

2. Podaj <Numer partii=. Numer mo}e by� dowolny, zgodny z przyj�tymi w zakCadzie zasadami.

3. Potem przy pomocy  wybierz z listy produkt, którego ma dotyczy� dany numer partii. Je}eli na li[cie

produktów brakuje interesuj�cego Ci� produktu, sprawd{ Jak doda� produkt? þ

4. Teraz opcjonalnie, ponownie u}ywaj�c  okre[l firm� þ, która jest dostawc� dodawanej partii produktu.

5. Nast�pnie kliknij  Zapisz, aby zapisa� wprowadzone dane.

https://dokumentacja.qcadoo.com/sledzenie-partii-zlecenia
https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji.html#jak-zarejestrowa%C4%87-produkcj%C4%99-danej-partii-wyboru
https://dokumentacja.qcadoo.com/dostawy.html#odbi%C3%B3r-dostawy
https://dokumentacja.qcadoo.com/sledzenie-partii-dla-zlecen
https://dokumentacja.qcadoo.com/drzewo-genealogii
https://dokumentacja.qcadoo.com/tabele-genealogii
https://dokumentacja.qcadoo.com/dokumenty
https://dokumentacja.qcadoo.com/zasoby
https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/terminal
https://dokumentacja.qcadoo.com/dostawy
https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty
https://dokumentacja.qcadoo.com/firmy


Formularz
dodawania
partii

Do partii mo}na podpi�� zaC�cznik, np. z dokumentacj� techniczn�.

Mo}na nada� wiele numerów partii jednemu

produktowi.

Istniej� dwa statusy partii:

[ledzony - ten status przypisywany jest ka}dej nowo dodanej partii,

Zablokowany - kliknij  Zablokuj, aby zmieni� status ze [ledzonego na zablokowany. Zrób to, gdy dana

partia nie b�dzie wykorzystywana (na staCe lub tylko czasowo). W ten sposób nie b�dzie si� pojawiaCa na li[cie

mo}liwych numerów partii do przypisania dla danego zlecenia.

Histori� zmian statusów partii mo}esz przeanalizowa� w zakCadce

<Historia=.

Partie, które u}ywasz w systemie nie znikaj�, dzi�ki czemu mo}esz w ka}dej chwili ustali� jaka jest jej historia.

Jednak w bie}�cej rejestracji zu}ycia w terminalu ilo[� widocznych partii mo}e by� kCopotliwa - widoczna jest peCna

lista zdefiniowanych numerów, a nie tylko tych, które znajduj� si� na magazynie. Dlatego warto na bie}�co robi�

przegl�d partii i dezaktywowa� te, które ju} nie s� dost�pne. Mo}esz to albo zrobi� r�cznie (tutajþ przeczytasz jak

to zrobi�), albo wykorzysta� funkcj� Dezaktywuj
partie
bez
stanu
magazynowego
dost�pn� w li[cie partii. Kliknij

przycisk  a wszystkie partie, które:

nie maj� stanu magazynowego

nie znajduj� si� w zamówionej dostawie

nie s� wskazane do wyprodukowania w zleceniu 
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zostan� zdezaktywowane. B�dziesz mógC nadal je analizowa�, ale nie b�d� pojawia� si� w listach wyboru w

terminalu.

Wyznacz osob�, która np. raz w tygodniu wywoCa t� funkcj�. Pracy niewiele, a uCatwienie przy rejestracji

produkcji znacz�ce.



[ledzenie
partii
produktów

Proste [ledzenie partii
Genealogia przechowuje nie tylko informacje o partiach produktów wytworzonych za spraw� zleceE z qcadoo.

Umo}liwia równie} [ledzenie partii tych wyrobów, które na przykCad byCy wytworzone jeszcze przed wdro}eniem

naszego systemu.

Jak wprowadzi� rejestr partii, które weszCy w skCad naszych produktów?

1. W GENEALOGIA
Proste
[ledzenie
partii wybierz  Dodaj
nowy.

1. Wska} wytworzony produkt czyli produkt

koEcowy wraz z przypisan� mu parti�þ.

2. Podaj wyprodukowan� ilo[�.

3. Nast�pnie zapisz dane, wybieraj�c  Zapisz.

4. Kliknij  Nowy, aby doda� partie produktów,

które zostaCy u}yte do wytworzenia podanej partii

produktu. Po dodaniu produktu w tabeli <U}yte

partie= pojawi� si� mi�dzy innymi data dodania

oraz dane osoby, która wprowadziCa t� parti�.

5. Po wprowadzeniu wszystkich produktów

ponownie wybierz  Zapisz.

6. Nast�pnie, je[li wprowadzona wersja zapisanego rekordu [ledzenia partii jest koEcow�, zmieE jej status na 

 Zaakceptowana.

Dla ka}dej partii mo}liwy jest wydruk dokumentu w formie pliku

PDF.
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Tabela
genealogii

Tabele genealogii
Funkcjonalno[� pozwala na wygenerowanie raportu b�d�cego zestawieniem produktów i ich numerów partii, które:

weszCy w skCad finalnego produktu (typ <Wyprodukowano z=),

zostaCy wyprodukowane przy u}yciu produktu o wskazanej partii (typ <U}yto do wyprodukowania=).

Jak stworzy� tabel� genealogii?

1. Wejd{ do GENEALOGIA
Tabele
genealogii i wybierz  Dodaj
nowy.

2. Wpisz <Nazw�= tworzonej tabeli.

3. Potem przy pomocy  wybierz <Parti�=

produktu, dla którego chcesz utworzy� tabel�.

4. Nast�pnie okre[l typ [ledzenia genealogii. Masz

do wyboru dwie opcje: <Wyprodukowano z= i

<U}yto do wyprodukowania=. Pierwsza pozwoli

Ci na utworzenie listy partii produktów, które

weszCy w skCad produktu wskazanego w

poprzednim kroku, a druga - listy partii

produktów, które zostaCy wyprodukowane przy u}yciu tego produktu.

5. Zaznacz opcj� <ZaC�cz informacje z rekordów [ledzenia partii o statusie szkic=, je}eli chcesz uwzgl�dni�

rekordy [ledzenia partii, które s� w stanie <Szkic=.

6. Je[li chcesz pomin�� partie powi�zane po[rednio (np. z podtechnologii), zaznacz <Tylko bezpo[rednio

powi�zane partie=.

7. Teraz wybierz  Zapisz, aby zapisa� wprowadzone dane.

8. Wygeneruj tabel�, wybieraj�c  Generuj.

9. Utworzony raport pobierzesz w formie dokumentu  PDF.
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Drzewo
genealogii

Drzewo genealogii
Drzewo genealogii jest miejscem, gdzie prze[ledzi� mo}emy, w ci�gu zaledwie kilku chwil, w jakich zleceniach
produkcyjnych ([ledzenie partii dla zleceEþ) oraz w jakich produktach zarejestrowanych w katalogach Genealogii
(Proste [ledzenie partii þ) zostaC u}yty produkt o danym numerze partii.

To rozwi�zanie niweluje godziny [ledzenia i wertowania stosów papierów w poszukiwaniu numerów partii i
dochodzenia jakich numerów partii u}yto w danym zleceniu oraz który kontrahent dostarczyC nam wadliwy towar.

Drzewo genealogii pozwala na [ledzenie partii na dwa sposoby:

Wyprodukowano
z - sprawdzamy, które produkty i o jakim numerze partii weszCy w skCad danego produktu,

U}yto
do
wyprodukowania - dowiadujemy si�, w których konkretnie partiach produktów u}yto surowca o
danym numerze partii.

Takie rozwi�zanie pozwala nie tylko sprawdzi�, które produkty weszCy w skCad wadliwego towaru, ale te}
zorientowa� si� w jakich jeszcze innych zleceniach i produktach pojawiC si� ten numer partii i podj�� dalsze kroki,
aby wyeliminowa� problem.

Aby móc [ledzi� numery partii poprzez Drzewo genealogii, konieczne jest wprowadzenie Partiiþ oraz
rekordów [ledzenia partii dla zleceEþ lub [ledzenia partii produktówþ.

Jak skorzysta� z drzewa genealogii?

1. Wejd{ do GENEALOGIA
Drzewo
genealogii i wybierz  Dodaj
nowy.

2. Nast�pnie przy pomocy  wybierz <Parti�=

produktu, dla którego chcesz utworzy� drzewo.

3. Okre[l <Typ= czyli sposób [ledzenia partii. Masz
do wyboru dwie opcje: <Wyprodukowano z= i
<U}yto do wyprodukowania=. Pierwsza pozwoli
Ci na utworzenie listy partii produktów, które
weszCy w skCad produktu wskazanego w
poprzednim kroku, a druga - listy partii
produktów, które zostaCy wyprodukowane przy
u}yciu tego produktu.

4. Zdecyduj czy drzewo ma uwzgl�dni� równie} szkice rekordów czyli wprowadzone lecz niezaakceptowane
rekordy [ledzenia partii. Je[li tak, zaznacz <Uwzgl�dniaj informacje ze szkiców rekordów=.

5. Aby wygenerowa� drzewo, wybierz  Generuj.
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file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/Genealogia-%20drzewo%20genealogii-%20strza%25C5%2582ki.png


[ledzenie partii dla zleceE
Je[li wytwarzasz produkt z dokCadno[ci� do partii i ma dla Ciebie znaczenie jakie partie surowców zostaCy zu}yte w
procesie produkcyjnym, to zapewne interesuje Ci� równie} traceability. [ledzenie partii dla zleceE jest zatem
funkcjonalno[ci� dla Ciebie. Dzi�ki niej:

zapiszesz jakie partie wyrobu zostaCy w zleceniu wytworzone

zapiszesz jakie partie surowca zostaCy u}yte pod dan� parti� wyrobu

Kiedy wykorzystasz [ledzenie partii? Np. podczas wycofywania produktu z rynku -> dostaniesz informacj� od
dostawcy, }e partia surowca, któr� Ci sprzedaC byCa wadliwa i wszystkie produkty wytworozne z jego u}yciem
powinny by� z rynku wycofane. PrawidCowa ewidencja partii sprawi, }e wpiszesz numer partii od dostawcy i my
poka}emy Ci jakie partie wyrobów trzeba np. naprawi�. Dodatkowo: klienci zgCaszaj�, }e Twoje wyroby s� wadliwe.
Aatwo prze[ledzisz jakie partie surowców zostaCy u}yte. By� mo}e przyczyn� niedostatecznej jako[ci jest wCa[nie
surowiec u}yty. Tracealility daje spore pole do analizy.

[ledzenie partii przenika si� z wieloma funkcjonalno[ciami w qcadoo. Poni}sza dokumentacja wska}e miejsca, z
którymi warto si� zaznajomi�, aby caCy proces byC jasny i aby móc wykorzystywa� dziaCenie w peCni.

Zacznijmy od tego, }e nie
ma
[ledzenia
partii
bez
partii. Partie (czy to dostawców czy Twoje) musz� by� w
qcadoo zdefiniowane. Jak i gdzie? Poczytasz o tym tutajþ. Partie mo}esz dodawa� r�cznie wprost do listy. Ale te}:

definiowa� na etapie przyjmowania dostawy þ

definiowa� na etapie meldowania produkcji

generowa� wg wzorcaþ na etapie akceptacji zlecenia

Partie nie musz� by� pilnowane dla ka}dego produktu. Pewnie nie ka}dy surowiec ma oznaczenie partii. Mo}esz
okre[li�, dla których produktów mamy kontrolowa�, by partia byCa ka}dorazowo wskazywana. Wystarczy w
produkcie þ, w zakCadce Partie, zaznaczy� parametr Ewidencja
partii.

[ledzenie partii dla zleceE mo}na wywoCa� z dwóch poziomów:

1. Genealogia
>
[ledzenie
partii
dla
zleceE - gdzie s� widoczne wszystkie zarejestrowane [ledzenia

2. Planowanie
>
Planowanie
zleceE
>
szczegóCy
zlecenia
>
[ledzenie
partii - gdzie mo}na analizowa� partie
wytworzone i u}yte pod to konkretne zlecenie

Lista
zarejestrowanych
rekordów
[ledzenia
partii
dla
zlecenia
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[ledzenie partii dla zlecenia mo}esz tworzy� poprzez r�cznie komponowanie partii. Jednak zdecydowanie lepszym
sposobem jest korzystanie z automatycznego generowania na podstawie efektów zarejestrowanych przy
meldowaniu produkcji, np. z terminala.

R�czne dodanie [ledzenia partii

Aby r�cznie doda� [ledzenie partii kliknij  Dodaj
nowy:

Formularz
dodawania
[ledzenia
partii
dla
zlecenia

Rozpocznij od wskazania:

zlecenia

wyprodukowanej partii

i zapisz. Na podstawie technologii wskazanego zlecenia zostanie ustalona lista wszystkich surowców niezb�dnych
do produkcji.
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Formularz
dodawania
[ledzenia
partii
dla
zlecenia
-
okre[lanie
zu}ytych
partii

Dla ka}dego surowca mo}esz wskaza� jakie partie zostaCy u}yte. Nie ka}dy produkt musi mie� parti� okre[lon� -
uzupeCnij te wiersze, które maj� dla Ciebie znaczenie. Aby doda� parti� zu}ytego produktu odszukaj go na li[cie,
kliknij  i wska} parti� þ ze zdefiniowanej listy dla tego produktu. Je[li partii zostaCo zu}ytych wi�cej - kliknij

ponownie  i znowu wska} parti�.

Wskazanie
zu}ytej
partii

Je[li [ledzenie partii jest ju} kompletne i nie chcesz aby ulegCo zmianie, zmieE
status
na
Zaakceptowany, klikaj�c
przycisk 

Automatycznie aktualizowane [ledzenie partii

Przy automatycznym uzupeCnianiu [ledzenia partii jest ciekawiej. Samo [ledzenie partii odwiedzasz tylko raz - na
etapie tworzenia zlecenia musisz (no dobrze, mo}e nie musisz, [ledzenie partii mo}e by� zupeCnie zautomatyzowane
dzi�ki wzorcom numerówþ) zaplanowa� jakie partie wyrobu maj� zosta� wytworzone.

Dodaj zatem zlecenie produkcyjneþ tak jak zwykle i kliknij przycisk  . Dodaj nowy rekord [ledzenia
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partii, podaj�c tylko parti�, jak ma zosta� wyprodukowana. Je[li zakCadasz, }e w tym zleceniu wytworzysz wiele partii
- utwórz odpowiedni� ilo[� rekordów [ledzenia.

Jeden rekord [ledzenia partii dotyczy jednej partii wytworzonego wyrobu w jednym zleceniu
produkcyjnym

I tyle. Reszt� zajmiemy si� my. Ty musisz tylko pouczy� pracowników, aby:

przyjmuj�c dostaw�þ definiowali odebrane partie surowców

raportuj�c produkcj� podawali jakie partie produktów zu}yli þ i w ramach jakiej partii produktu zleconego þ

Na
akceptacji
rekordu
rejestracji
b�dziemy
pobiera�
partie
produktów
u}ytych
i
uzupeCnia�
nimi
rekord
[ledzenia

partii.

Zostaje Ci tylko zaakceptowa�
[ledzenie
partii, gdy ju} b�dzie zawieraCo komplet danych. Ale i tutaj mo}emy
pomóc - je[li chcesz, aby [ledzenie partii zostaCo zaakceptowane automatycznie w momencie zamykania zlecenia,
zaznacz parametr genealogii þ Akceptuj
[ledzenie
partii
przy
zamykaniu
zlecenia.

Dane zgromadzone. W ka}dej chwili mo}esz do nich wróci� i ustali� zu}yte i wyprodukowane partie. Traceability
najCatwiej b�dzie analizowa� za pomoc� drzewa genealogii þ lub tabeli genealogiiþ.
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Kontrola jako[ci
ModuC kontroli jako[ci pozwala na nadzorowanie jako[ci wytworzonych produktów. Podstaw� kontroli jako[ci s�

atrybuty þ. Sam decydujesz o tym jakie parametry chcesz sprawdza� i jakie warto[ci mog� by� dla nich

uzupeCniane. Aby wiadomo byCo jaki zestaw cech musi by� skontrolowany dla danego produktu, definiowane s�

karty jako[ci þ. I na ich podstawie przeprowadzana jest kontrola jako[ci.

Produkty mog� by� kontrolowane w trzech trybach:

1. kontrola
bie}�ca - pracownicy na etapie realizacji produkcji musz� sprawdzi� pewne parametry i zanotowa�

efekty. Aby tak si� staCo musisz atrybuty z karty jako[ci przydzieli� do operacji w technologii. Mo}esz albo

wprowadza� odr�bne operacje KJ albo wskaza� co trzeba sprawdzi� w ramach standardowo wykonywanych

czynno[ci. Decyzja nale}y do Ciebie. Podczas rejestracji produkcji, np. w terminalu, pracownik dostanie

informacje co ma sprawdzi� i b�dzie mógC zapisa� efekty swoich testów. A Ty na bie}�co b�dziesz mógC

sprawdza�, analizuj�c utworzon� kontrol� jako[ci, jak wygl�daj� prace nad produktem i czy czasami nie

pojawiCy si� jakie[ problemy. I w por� reagowa�

2. kontrola
koEcowa - to kontrola przeprowadzana na ju} istniej�cych wyrobach. Czyli typowo realizowane

przez komórk� kontroli jako[ci. Zasoby aktualnie testowane s� blokowane - nie mo}na ich wykorzystywa� do

dalszej produkcji, czy w celach sprzeda}y.

3. kontrola
wst�pna - wykorzystywana do tego, by ustali� jako[� odbieranych z dostawy materiaCów

Efektem kontroli jako[ci jest wydanie oceny jako[ci. Jakiej? To te} oddajemy w Twoje r�ce. Zdefiniuj list� mo}liwych

ocen (np. jako[� pierwsza, jako[� druga, nadaj�ce si� do sprzeda}y, uszkodzone&) - zasoby poddane kontroli b�d�

zawieraCy o niej informacje. Je[li dziaC kontroli jako[ci uzna, }e produkt nie speCnia norm pami�taj, aby przesun�� je z

magazynu na inny magazyn, przekaza� do utylizacji, czy zarz�dzi� napraw�. Ten etap zostawiamy Tobie - tak by[

na bie}�co mógC uruchomi� odpowiedni� [cie}k� pod dan� sytuacj�.

https://dokumentacja.qcadoo.com/atrybuty
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Karty jako[ci
Karty jako[ci opisuj� jakie elementy musz� zosta� sprawdzone dla produktu, aby móc oceni� jego jako[�. W

praktyce - to zbiór atrybutówþ, uCo}onych w odpowiedniej kolejno[ci i przypisany do zestawu produktówþ. Karty

jako[ci s� podstaw� do przeprowadzenia kontroli - zarówno bie}�cej (wtedy trzeba j� jeszcze rozpisa� w

technologii), jak i koEcowej.

Lista kart jako[ci dost�pna jest w Jako[�
>
Karty
jako[ci:

Lista
kart
jako[ci

Aby doda� kart� jako[ci wybierz 

Formularz
dodawania
karty
jako[ci

Zacznij od wypeCnienia danych podstawowych w zakCadce GCówna. Podaj:

numer
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nazw� - tak by[ wiedziaC czego karta jako[ci si� tyczy i ewentualnie:

próbkowanie - wybierz ze sCownikaþ metod próbkowania. Dzi�ki temu pracownik KJ b�dzie wiedziaC ile

produktów w caCej partii musi przetestowa�

opis.

I zapisz u}ywaj�c przycisku  Zapisz.

Kolejny krok to rzecz najwa}niejsza - przejd{ do zakCadki Atrybuty i skomponuj z dost�pnej listy atrybutów zestaw

badany w tej karcie jako[ci.

Atrybuty
karty
jako[ci

Aby[ mógC wskaza� list� atrybutów, musisz najpierw te atrybuty zdefiniowa�. Przejd{ do Podstawowe
>
Atrybuty i

post�puj zgodnie z instrukcj� spisan� tutajþ. Ka}demu z atrybutów zaznacz parametr Atrybut
kontroli
jako[ci.

W jaki sposób doda� atrybuty do karty jako[ci? Wejd{ w szczegóCach karty do zakCadki Atrybuty, kliknij przycisk 

 Nowy i zaznaczaj�c odpowiednie rekordy, wybierz te, które w karcie jako[ci maj� by� sprawdzane.

PoukCadaj w tabeli atrybuty, tak by nada� im kolejno[�, wg jakiej maj� by� sprawdzane. W tym celu zaznacz wiersz

w tabeli i u}yj strzaCek  , aby przesun�� go w odpowiednie miejsce.

Ostatnim krokiem tworzenia karty jako[ci jest wskazanie, które produkty b�d� z niej korzysta�. Przejd{ do zakCadki

Produkty:

https://dokumentacja.qcadoo.com/slowniki
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Produkty
karty
jako[ci

i u}ywaj�c przycisku  Dodaj
istniej�cy pobierz produkty, które b�d� miaCy weryfikowan� jako[� wg

tej karty.

Dany produkt mo}e mie� przyporz�dkowanych wiele kart - wCa[ciwa b�dzie mogCa by� wybierana przy rozpisywaniu

technologii (aby móc przeprowadza� kontrole bie}�c�) lub przy uruchamianiu kontroli koEcowej.

Opcj� dodatkow� w karcie jako[ci jest mo}liwo[� przypisania do niej zaC�czników:

ZaC�czniki
karty
jako[ci

ZaC�cz pliki poprzez wybranie pliku zapisanego na dysku b�d{ poprzez jego przesuni�cie i upuszczenie na obszarze

8Upu[� pliki tutaj9. Zapisane zaC�czniki b�d� przekazywane do kontroli jako[ci koEcowej þ tworzonej na podstawie

tej karty jako[ci.

Karta jako[ci jest ju} zdefiniowana. Je[li chcesz j� wypu[ci� w [wiat, by czyniCa dobro, lub chocia}, by pomogCa

przy weryfikowaniu jako[ci wytwarzanych produktów, zmieE jej status na Zaakceptowana, klikaj�c przycisk 

 Zaakceptuj.
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Je[li nie chcesz u}ywa� karty jako[ci odrzu� j� klikaj�c przycisk  Odrzu�.



Kontrola jako[ci
ChciaCby[ mie� pewno[�, }e produkty przez Ciebie wytwarzane s� najwy}szej jako[ci? Potrzebujesz przekaza�

pracownikom instrukcj� co dokCadnie maj� mierzy�, bada�, próbkowa�, liczy� podczas wykonywania konkretnych

czynno[ci w procesie produkcyjnym? A mo}e wolisz sam zweryfikowa� jako[� wykorzystywanych do produkcji

materiaCów? Je[li na cho� jedno z tych pytaE odpowiedziaCe[ <tak=, to znaczy, }e kontrola jako[ci jest dla Ciebie.

Ka}d� zaewidencjonowan� kontrol� jako[ci znajdziesz w jako[�
>
kontrola
jako[ci.

W qcadoo mamy trzy tryby kontroli jako[ci: wst�pn�, bie}�c� i koEcow�. Kontrola wst�pna realizowana jest na

etapie odbioru dostawy þ. Kontrola bie}�ca sprawdza jako[� wytwarzanych wyrobów w trakcie procesu

produkcyjnego i dodawana jest wraz z rejestracj� produkcjiþ. Kontrola jako[ci koEcowa dodawana jest r�cznie -

sCu}y do tego, aby[ mógC sprawdzi� jako[� dowolnych produktów znajduj�cych si� na magazynie. I ta kontrola

jako[ci zostanie opisana w tej dokumentacji.

KoEcowa
kontrola
jako[ci zakCada, }e ju} po wyprodukowaniu kontrolowana jest dana partia þ produktów. Na

podstawie podanej partii zaci�gane s� zasoby þ, które w momencie rozpocz�cia kontroli s� blokowane. Po co

blokowane? Aby przypadkiem nie zostaCy rozchodowane w trakcie ustalania, czy nadaj� si� do sprzeda}y, czy do

dalszego przerobienia.

Je[li nie trzymasz stanów w qcadoo (a tym samym lista Twoich zasobów jest pusta), to si� nie martw. Nadal

b�dziesz mógC kontrolowa� wyprodukowane przez siebie partie þ i trzyma� efekty kontroli w systemie. Wystarczy,

}e zdefiniujesz parti� w genealogii i dla niej strorzysz kontrol� jako[ci.

Efektem
koEcowej
kontroli
jako[ci s�:

wystawiona ocena jako[ci, która zostanie przekazana do zasobów,

zapisane warto[ci dla zdefiniowanych elementów podlegaj�cych kontroli.

Wiesz ju} chyba wszystko na temat tego czego mo}esz si� spodziewa�. Gotowy na przeprowadzenie pierwszej

kontroli koEcowej? Sprawd{my jeszcze, czy masz wszystko odpowiednio przygotowane:

1. produkt, który chcesz sprawdzi� ma zdefiniowan� kart� jako[ci

2. masz produkty przyj�te na magazyn (czyli masz zasoby) i/lub masz zdefiniowan� parti� w genealogii

Wejd{ w jako[�
>
kontrola
jako[ci i kliknij  Dodaj
nowy
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Formularz
dodawania
koEcowej
kontroli
jako[ci

UzupeCnij:

produkt, który chcesz kontrolowa�

kart�
jako[ci, wg której chcesz przeprowadzi� kontrol�. Lista kart jako[ci jest ograniczona do tych, które s�

zaakceptowane i przypisane do produktu

parti�, która b�dzie podlegaCa kontroli - w zale}no[ci od ustawionych parametrówþ mo}esz realizowa� dwa

tryby:

1. zakCada, }e blokujesz zasoby - wówczas partia mo}e by� w kontoli podana, ale nie musi. Na jej

podstawie zostanie zaw�}ona lista zasobów. Ale mo}esz te} zasoby wskaza� r�cznie i one nie musz�

nie[� informacji o partii

2. zakCada, }e zasoby nie b�d� blokowane. A nawet - }e zasoby nie istniej�. W tej sytuacji partia b�dzie

niezb�dna - musisz wskaza� to, po czym b�dziemy identyfikowa� jakie konkretnie wyroby zostaCy

sprawdzone

data, w której przeprowadzasz kontrol�. Podpowiemy Ci dat� dzisiejsz�

pracownik, który konroluje. ZakCadamy, }e to Ty, zatem podpowiemy pracownika przypisanego do Twojego

u}ytkownika

opis, w którym mo}esz zostawi� wa}ne dla siebie informacje

i zapisz, u}ywajac przycisku  Zapisz.

W tym momencie kontrola jako[ci dostanie swój unikalny numer. Ponadto zostan� zaci�gni�te zasoby z podanej

partii. Je[li kontrolujesz w trybie blokowania zasobów, a pole partia jest puste, albo nie ma zasobów z tak� parti�,

b�dziesz musiaC sam zasoby wskaza�, zaci�gaj�c je do tabeli Kontrolowane
zasoby (u}yj w tym celu przycisku

 Nowy). Dodatkowo - zostan� uzupeCnione dane w zakCadce Atrybuty
kontroli
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Lista
atrybutów
kontroli

Widoczne s� tu wszystkie atrybuty
zdefiniowane
w
karcie
jako[ci. To te elementy musisz sprawdzi�, najlepiej w

kolejno[ci zaprezentowanej w tabeli. Potrzebujesz wydruku z list� rzeczy do skontrolowania? Prosz� bardzo -

wydruk kontroli jako[ci dost�pny jest pod przyciskiem  Kontrola
jako[ci.

Je[li chcesz do kontroli jako[ci mo}esz podpi�� zaC�czniki - np. rysunki techniczne czy inn� dokumentacj� maj�ca

pomóc w przeprowadzeniu kontroli. W zakCadce ZaC�czniki mo}esz zaC�czy� plik albo przez klikni�cie w przycisk

Wybierz
pliki i wskazanie go z dysku, albo poprzez przeci�gni�cie i upuszczenie w czarny obszar opisany tekstem

Upu[�
pliki
tutaj.

ZaC�czniki
w
kontroli
jako[ci

Je[li karta jako[ci þ, na podstawie której b�dziesz weryfikowa� jako[� produktów, ma zaC�czniki, to zostan� one z

automatu zaci�gni�te do kontroli jako[ci. Podpi�te pliki mo}esz podejrze� klikaj�c w nie, albo pobra� zaznaczaj�c i

klikaj�c przycisk  Pobierz.
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Gotowe. Pozostaje Ci zmieni� status na Rozpocz�ta (przycisk  Rozpocznij) i, co pewnie najwa}niejsze w

caCym procesie, fizyczne przeprowadzenie kontroli.

Rozpocz�cie kontroli jako[ci zablokuje podane w tabeli zasoby. Co znaczy zablokuje? Ustawi flag� w

zasobie (wi�c przegl�daj�c list�, b�dziesz wiedziaC, które s� aktualnie kontrolowane) i ograniczy list�

mo}liwych do rozchodowania zasobów do tych, które tej flagi nie posiadaj�.

Pami�taj,
}eby
po
skoEczonej
kontroli
jako[ci
wróci�
do
qcadoo! Musisz zostawi� efekty swojej pracy.

Do zrobienia trzy rzeczy:

1. uzupeCnij warto[ciami list� atrybutów w zakCadce Atrybuty kontroli,

2. podaj ocen�
jako[ciþ,

3. zakoEcz kontrol� jako[ci (przycisk  ZakoEcz).

W efekcie:

ka}dy z kontrolowanych zasobów otrzyma ustalon� przez Ciebie ocen� jako[ci,

zasoby kontrolowane zostan� odblokowane.

Je[li kontrola b�dzie trwaCa dCugo, a Ty nie mo}esz pozwoli� na to, by przez ten caCy czas zasoby nie mogCy

by� rozchodowane, u}yj funkcji Odblokuj zasoby, zwalniaj�c te, które zostaCy ju} przez Ciebie skontrolowane.

Wa}na
informacja
na
koniec! Je[li efekt kontroli nie jest zadowalajacy, musisz sam przeprowadzi� dalsz�

procedur�: przesuwania produktów, likwidacji, utylizacji, zlecenia napraw, czy inne dziaCania, które zwykle w takiej

sytuacji wykonujesz. Je[li chcesz aby[my Ci� wsparli, skontaktuj si� z nami - by� mo}e wspólnie napiszemy

mechanizm reakcji na podan� ocen� jako[ci.

Korekta kontroli jako[ci

W zakoEczonej kontroli jako[ci mo}esz nanie[� poprawki - zawsze mogli[cie si� pomyli� na etapie zapisywania

wyników kontroli. Kliknij w kontroli przycisk  Koryguj, nanie[ poprawki i ponownie zakoEcz zlecenie. Co

mo}esz zmodyfikowa�:

opis,

parti�,

dat� kontroli,

pracownika kontroluj�cego,

ocen� jako[ci

warto[ci atrybutów.

Zmiana jest dokonana tylko w tej kontroli jako[ci. Je[li jest to kontrola bie}�ca i chcesz zmodyfikowa� te} dane w

meldunku z produkcji - skoryguj dodatkowo rekord rejestracjiþ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/slowniki
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Wyniki kontroli jako[ci
O tym jakie efekty przyniosCa kontrola jako[ci mo}esz dowiedzie� si� na 3 sposoby:

przez analiz� konkretnej zarejestrowanej kontroli jako[ci þ

przez zapoznanie si� z ocen� jako[ci, któr� zostaCy oznaczone zasoby þ

przez list� wyników kontroli jako[ci - i to niej b�dzie ta dokumentacja

Aby wy[wietli� list� wejd{ w jako[�
>
wyniki
kontroli
jako[ci

Wyniki
kontroli
jako[ci

Czego dowiesz si� z tego miejsca:

1. jakie kontrole jako[ci byCy zrealizowane - na rzecz jakich produktów, jaki partii, kiedy, przez kogo

2. jakie zapisano warto[ci kontrolowanych atrybutów - czyli jaki jest efekt sprawdzenia

3. jak� podano ocen� kontroli jako[ci

https://dokumentacja.qcadoo.com/kontrola-jakosci
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Analizy
ModuC analizy dostarczy Ci informacji ze zrealizowanej produkcji. Na tej podstawie ustalisz co zostaCo wykonane, kto

pracowaC, jak dCugo, jakie partie zostaCy zu}yte i jakie wyprodukowane itp. Du}o konkretnych informacji zebranych w

jednym miejscu. UCatwi� ocen� aktualnej sytuacji i podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych.

Do wyboru masz nast�puj�ce analizy:

analiza genealogii produkcjiþ,

analiza wydajno[ciþ,

analiza wyrobu gotowegoþ,

analiza wyrobu gotowego przed czynno[ciami dodatkowymiþ,

analiza wykonanej produkcjiþ,

analiza planowanego czasu pracyþ,

oee þ,

rozliczenie czasu pracy pracownikaþ,

wykonanie procesów technologicznychþ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/analiza-genealogii-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/analiza-wydajnosci
https://dokumentacja.qcadoo.com/analiza-wyrobu-gotowego
https://dokumentacja.qcadoo.com/analiza-przed-czynnosciami-dodatkowymi
https://dokumentacja.qcadoo.com/analiza-wykonanej-produkcji
https://dokumentacja.qcadoo.com/analiza-planowanego-czasu-pracy
https://dokumentacja.qcadoo.com/oee
https://dokumentacja.qcadoo.com/rozliczenie-czasu-pracy-pracownika
https://dokumentacja.qcadoo.com/wykonanie-procesow-technologicznych


Analiza wyrobu gotowego
Analiza wyrobu gotowego zbiera informacje o sumie ilo[ci wytworzonej danego produktu b�d�cego wyrobem

gotowym. Otrzymasz informacje kiedy, na jakiej linii, dla jakiego kontrahenta i jakim zleceniem produkt zostaC

wytworzony.

Lista zawiera tylko wyroby gotowe, rozumiane jako produkty wyj[ciowe znajduj�ce si� na najwy}szym poziomie

drewka technologii (caCej struktury, zCo}onej z technologii i podlegCych technologii na komponenty). Produktów

finalnych ze zleceE na komponenty tutaj nie zobaczysz.

Aby przeprowadzi� analiz� wejd{ w Analizy
>
Analiza
wyrobu
gotowego:

Analiza
wyrobu
gotowego

Ilo[� to suma zaraportowanej ilo[ci wyprodukowanej. Ilo[� wykonana to natomiast suma ilo[ci wyprodukowanej i

braków.

Aby wyliczy� caCkowit�
wykonan�
ilo[� kliknij przycisk  Przelicz
caCkowit�
ilo[�. Suma ta b�dzie

wyznaczona z wszystkich rekordów speCniaj�cych kryteria filtrowania, nawet, gdy nie zmie[ciCy si� na danej stronie.

Wiersze sumuj�ce agreguj� dane widoczne na danej stronie

tabeli.
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Analiza wyrobu gotowego przed czynno[ciami
dodatkowymi
Analiza wyrobu gotowego przed czynno[ciami dodatkowym to siostra analizy wyrobu gotowego þ. Mo}na nawet

powiedzie�, }e bli{niaczka dwujajowa. Ró}nica polega na tym jakie produkty s� widoczne w li[cie. Je[li ostatnia

czynno[�, czy tam ostatni etap produkcji, nie jest dla Ciebie istotny (bo to np. pakowanie, realizowane na szybko w

momencie wysyCki) i traktujesz jako wyroby gotowe te, które jeszcze ostatniego etapu nie przeszCy (co oznacza, }e

ostatni etap w technologii ma zaznaczony parametr Czynno[ci
dodatkowe
do
wyrobu
gotowego), to ta wersja

analizy przypadnie Ci go gustu. Zobaczysz tu produkty poprzedzaj�ce ostatni (mniej istotny dla Ciebie) etap

produkcji.

Aby przeprowadzi� analiz� wejd{ w Analizy
>
Analiza
wyrobu
gotowego
przed
czynno[ciami
dodatkowymi:

Analiza
wyrobu
gotowego
przed
czynno[ciami
dodatkowymi

Ilo[� to suma zaraportowanej ilo[ci wyprodukowanej. Ilo[� wykonana to natomiast suma ilo[ci wyprodukowanej i

braków.

Aby wyliczy� caCkowit� wykonan� ilo[� kliknij przycisk  Przelicz
caCkowit�
ilo[�. Suma ta b�dzie

wyznaczona z wszystkich rekordów speCniaj�cych kryteria filtrowania, nawet, gdy nie zmie[ciCy si� na danej stronie.

Wiersze sumuj�ce agreguj� dane widoczne na danej stronie

tabeli.

https://dokumentacja.qcadoo.com/analiza-wyrobu-gotowego
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Analiza wydajno[ci
Analiza wydajno[ci ma na celu ustalenie czy pracownik wyrabia norm�. Innymi sCowy - czy wyprodukowaC

wystarczaj�c� ilo[� produktów, w czasie, który po[wi�ciC na realizacj� zadania. Analiza ta oparta jest o normy

wydajno[ciowe zdefiniowane w technologii. Czas po[wi�cony na zadanie wyznacza z przedziaCu czasowego

podanego w zakCadce GCówna w rekordzie rejestracji.

Aby przeprowadzi� analiz� wejd{ w Analizy
>
Analiza
wydajno[ci:

Analiza
wydajno[ci

Je[li pracownik wykonywaC prac� na wielu liniach produkcyjnych, to wydajno[� b�dzie zaprezentowana w kilku

wierszach. Dla ka}dej linii wyliczymy wydajno[� i osobno wydajno[� dzienn�, analizuj�c dane z produkcji niezale}nie

od linii.

Aby wyliczy� caCkowity
czas
wg
normy,
caCkowity
czas,
caCkowiete
odchylenie
czasowe
i
wydajno[� kliknij

przycisk  Przelicz
czasy
caCkowite. Sumy te b�d� wyznaczone z wszystkich rekordów

speCniaj�cych kryteria filtrowania, nawet, gdy nie zmie[ciCy si� na danej stronie.

Wiersze sumuj�ce agreguj� dane widoczne na danej stronie

tabeli.

Zaznacz dany wiersz i kliknij przycisk  Poka}
szczegóCy, aby zobaczy� jakie rekordy rejestracji produkcji

uksztaCtowaCy ten wynik.
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Analiza
wydajno[ci
-
szczegóCy.
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Analiza wykonanej produkcji
Analiza wykonanej produkcji dostarczy Ci informacji o tym kto, kiedy i ile jakiego produktu wytworzono. Analizowany

jest ka}dy produkt wyj[ciowy zlecenia - nie tylko wyroby gotowe, ale te} komponenty.

Aby przeprowadzi� analiz� wejd{ w Analizy
>
Analiza
wykonanej
produkcji:

Analiza
wykonanej
produkcji

Ilo[� to suma zaraportowanej ilo[ci wyprodukowanej. Ilo[� wykonana to natomiast suma ilo[ci wyprodukowanej i

braków. Rodzaj to grupa technologii do jakiej nale}y technologia produktu.

Aby wyliczy� caCkowit�
wykonan�
ilo[� i ilo[�
pracowników bior�cych udziaC w produkcji kliknij przycisk 

 Przelicz
caCkowit�
ilo[�. Suma ta b�dzie wyznaczona z wszystkich rekordów speCniaj�cych

kryteria filtrowania, nawet, gdy nie zmie[ciCy si� na danej stronie.

Wiersze sumuj�ce agreguj� dane widoczne na danej stronie

tabeli.
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Analiza planowanego czasu pracy
Analiza planowanego czasu pracy przedstawia informacje o tym na jak dCugo masz rozpisan� produkcj�. yródCem
danych do analizy s� grupy zleceE i normy wydajno[ciowe podane w technologii (przyjmujemy zaCo}enie, }e ka}dy
produkt zlecany dan� grup� ma tak� sam� norm� wydajno[ciow�).

Aby przeprowadzi� analiz� wejd{ w Analizy
>
Analiza
planowanego
czasu
pracy:

Analiza
planowanego
czasu
pracy

Aby wyliczy� caCkowit�
ilo[�, caCkowity
czas
wg
norm i caCkowit�
ilo[�
zmian kliknij przycisk 

Przelicz
warto[ci
caCkowite. Suma ta b�dzie wyznaczona z wszystkich rekordów speCniaj�cych kryteria filtrowania,
nawet, gdy nie zmie[ciCy si� na danej stronie.

Wiersze sumuj�ce agreguj� dane widoczne na danej stronie
tabeli.
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Analiza genealogii produkcji
Analiza genealogii produkcji powstaCa dla celów traceability. Musisz szybko wycofa� produkty z rynku
wyprodukowane z wadliwej partii surowca? Albo chcesz ustali� jakie partie surowca mogCby si� przyczyni� do
niskiej jako[ci wytworzonej partii wyrobów? Dzi�ki tej analizie szybko uzyskasz potrzebne informacje.

yródCem danych do analizy jest rejestracja produkcjiþ i [ledzenie partii dla zleceEþ.

Aby przeprowadzi� analiz� wejd{ w Analizy
>
Analiza
genealogii
produkcji

ZakCadka
Kontekst
analizy
genealogii
produkcji

Zacznij od wskazania dat, dla których chcesz zebra� dane. Po uzupeCnieniu obu pól kliknij przycisk 

Wczytaj
dane. Po zebraniu niezb�dnych informacji zostaniesz przeniesiony do zakCadki Dane:

Analizy
genealogii
produkcji

Jednym wierszem w tabeli jest partia wskazana w rekordzie rejestracji. Z
lewej
strony
tabeli umieszczone s�
inforamcje o tym co byCo wytwarzane (jaki produkt, jaka partia, w jakim zleceniu, jaka planowana i wyprodukowana
ilo[�). Z
prawej natomiast - jakie partie surowców byCy zu}yte, aby dan� parti� wyrobu wytworzy� (jaki produkt, w
jakiej partii, jaka ilo[� zostaCa zu}yta). Po
[rodku
tabeli znajdziesz przydatne informacje o samej produkcji - w jakim
dziale, na jakiej linii czy stacji, w jakim czasie i kto produkowaC.

https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
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Je[li na rzecz danej partii wyrobu zostaCo zu}ytych wiele surowców o wielu partiach, to dana o produkcie
wytwarzanym b�dzie wyst�powaCa w wielu wierszach.

Je[li w danym zleceniu zu}yCe[ komponent, to mo}esz ograniczy� widok do produktów zu}ywanych na rzecz danej
partii komponentu.

Komponent to taki produkt wej[ciowy zlecenia, który posiada swoj� wCasn� technologi� i byC przez Ciebie
wyprodukowany osobnym zleceniem.

W tym celu zaznacz wiersz z produktem wej[ciowym b�d�cym komponentem (poznasz to po kolumnie Rodzaj) i

kliknij przycisk  Poka}
genealogi�
komponentu. Dzi�ki temu lista zostanie

odpowiednio ograniczona:

Analizy
genealogii
produkcji
dla
komponentu

Je[li i tym razem u}ywaCe[ komponentu - mo}esz ponownie go zaznaczy� i przej[� w gC�b drzewa

technologicznego. Aby wróci� do peCnej analizy u}yj przycisku  Powró�
poziom
wy}ej.

Klikaj�c prawym przyciskiem myszy w nagCówek kolumny mo}esz ukry� te, które nie s� Ci
potrzebne.

Dane widoczne w tabeli mo}esz wyeksportowa� do pliku CSV i otworzy� go w Excelu (instrukcj� znajdziesz tutajþ).
Wczytaj do analizy dane i kliknij przycisk  CSV. Zostan� wyeksportowane wszystkie dane speCniaj�ce nadane

przez Ciebie kryteria filtrowania. Je[li w parametrach raportówþ okre[liCe[, }e eksportowane maj� by� tylko
widoczne kolumny, to w pliku .csv nie b�dziesz widzie� tych kolumn, które s� ukryte.
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Aby ukry� nieinteresuj�ce Ci� kolumny, kliknij w nagCówek tabeli prawym przyciskiem myszy i odznacz te,
które nie maj� si� pojawia�.



Rozliczenie produkcji
Rozliczanie produkcji przynosi dwie korzy[ci.

na podstawie zbieranych danych mo}na zrewidowa� i uczyni� bli}szymi prawdy nasze zaCo}enia produkcyjne
co do czasów realizacji zleceE i ilo[ci potrzebnych surowców

wiadomo ile faktycznie kosztowaCo nas zrealizowanie danego zlecenia produkcyjnego i wyeliminowanie na
przyszCo[� zb�dne koszty

Funkcjonalno[� <Rozliczenie
produkcji= pozwala równie} na tworzenie i gromadzenie raportów i zestawieE z
rejestracji produkcji (dla wariantów: <zbiorczego= i <dla ka}dej operacji=).

Gdy tworzymy raport rozliczenia produkcji dla danego zlecenia/zleceE produkcyjnego/produkcyjnych,
bierzemy pod uwag� tylko zarejestrowane meldunki zwrotneþ w stanie Zaakceptowane.

Jak wygenerowa� raport rozliczenia produkcji?

Aby wygenerowa� nowy raport wybieramy:

Analizy
»
Rozliczenie
produkcji
»
 
Dodaj
nowy

Rozliczenie
produkcji

1. W pierwszym kroku mo}emy nada� <Nazw�= tego raportu. Nazwa ta powinna identyfikowa� raport tak, by
Catwiej byCo zidentyfikowa� go na li[cie w[ród innych. Opcjonalnie dodajemy <Opis= zlecenia.

2. Nast�pnie przy pomocy przycisku Dodaj istniej�cy z zakCadki Zlecenia wybieramy <Zlecenie= produkcyjne, dla
których chcemy wygenerowa� raport.

3. Mo}emy zdecydowa� jakie dane zostan� uwidocznione w raporcie oraz które wejd� w skCad kalkulacji. Wi�cej
o parametrach czasów operacjiþ.

4. Nast�pnie przechodzimy do edycji <Danych
kosztowych= dla tego raportu. Tam mo}na doda� mar}e dla

https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji
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kosztów pracy oraz zdecydowa� które koszty materiaCów maj� by� uwzgl�dnione - te okre[lone w definicji
produktu þ, czy te, wprowadzone dla tego konkretnego zleceniaþ.

Dane
kosztów

5. Po wprowadzeniu wszystkich zmian wybieramy  Zapisz i  Generuj.

6. Po wygenerowaniu mo}na pobra� raport w formacie pliku XLS  .

Wygl�d raportu

Rozliczenie produkcji w formacie XLS skCada si� z nast�puj�cych arkuszy:

1. Ilo[ci
wyprodukowane - W arkuszu prezentujemy jakie produkty powinny zosta� wytworzone. Zestawiamy
dla nich ilo[ci planowane z ilo[ciami wyprodukowanymi i wyznaczamy odchylenie ilo[ciowe. Je[li zostaCy
zaewidencjonowane braki (czyli produkty niepeCnowarto[ciowe, nienadaj�ce si� do sprzeda}y czy dalszej
obróbki), to ilo[� zostanie zaprezentowana (kolumna: braki). W arkuszu zawsze prezentujemy finalne produkty
ze zleceE - jednym wierszem w arkuszu jest 1 zlecenie. Je[li jednak efektem produkcji byCy odpady (inny
produktu wyj[ciowy zlecenia oznaczony jako odpad), to ich suma b�dzie w wierszu danego zlecenia
zaczytana w kolumnie Ilo[� wyprodukowanych odpadów.

Ilo[ci
wyprodukowane

2. Koszty
materiaCów - W arkuszu prezentowane s� wszystkie zu}yte surowce w zleceniu. Surowce to
wszystkie produkty, które w szczegóCowym zapotrzebowaniu oznaczone s� jako: rola = u}yty, typ = surowiec,
a które nie s� komponentem. Ustalisz tutaj ile jakich produktów miaCe[ u}y� w produkcji, a ile ostatecznie ich
wykorzystaCe[. Dane s� w uj�ciu ilo[ciowym i warto[ciowym. Ponadto arkusz zawiera informacje o:

odchyleniach ilo[ciowych i warto[ciowych

wykorzystanym zamienniku

ilo[ciach u}ytego odpadu - czyli je[li zamiast surowca zaplanowanego u}yto produkt
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niezaewidencjonowany na magazynie (np. zostaCy skrawki z poprzedniej produkcji i nadaCy si� one
idealnie pod dane zlecenie)

Koszty
materiaCów

3. Czas
pracy
pracowników - arkusz prezentuje wszystkich pracowniów bior�cych udziaC w produkcji pod dane
zlecenie, czy dan� operacj� zlecenia (czyli: zostali zarejestrowani w rekordach rejestracji produkcji w zakCadce
Czas pracy pracowników). Dla ka}dego pracownika przedstawiamy czas po[wi�cony na zadanie. Je[li
pracownik nale}y do grupy pCacowej - zaprezentujemy do jakiej i jaki jest koszt godziny pracy.

Czas
pracowników

4. Czas
pracy
pracowników
-
szczegóCy - arkusz ten jest rozwini�ciem poprzedniego. Zawiera szczegóCowe
informacje odno[nie czasu po[wi�conego na zlecenie i dat realizacji. Dowiesz si� z niego kiedy miaCo by�
zlecenie realizowane, a kiedy faktycznie byCo. Ustalisz kto pracowaC na rzecz zlecenia, w jakim dniu i na jakiej
zmianie, ile po[wi�ciC czasu. Dane rzeczywiste zestawiane s� z planowanymi i wyznaczane jest odchylenie.

Czas
pracowników
-
szczegóCy

5. Przestoje - w arkuszu zobaczysz wszystkie zarejestrowane do zleceE z rozliczenia przestojeþ. Dowiesz si�
ile produkcja staCa, co byCo przyczyn� postoju, a tak}e na jakim stanowisku i podczas pracy jakiego
pracownika miaC on miejsce.

Przestoje

6. Akord - je[li rozliczasz wykonanie akordowo - to zakCadka Ci� zainteresuje. Prezentujemy w niej liczb�
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wykonanych cykli w operacji danego zlecenia. yródCem danych do operacji jest zakCadka Akordowo w
zaakceptowanych Rekordach rejestracji. Jednym wierszem w arkuszu jest operacja zlecenia. W arkuszu
pojawiaj� si� tylko zlecenia raportowane z dokCadno[ci� do operacji (bo tylko takie zlecenia mo}na rozlicza�
akordowo)

Akord

7. Koszty
robocizny - W arkuszu b�d� zestawione planowane i rzeczywiste czasy maszyn i pracowników, a
tak}e planowane i rzeczywiste koszty maszyn i pracowników.

yródCem danych do arkusza s�:

sumy czasów w zakCadce Czas pracy w zaakceptowanych rekordach rejestracji

czasy wynikaj�ce z technologii zlecenia

Innymi sCowy - koszty robocizny wyznaczane s� na podstawie danych zaprezentowanych w arkuszach Ceny
pracowników, Ceny pracowników - szczegóCy i Akord.

Koszty
robocizny

8. Dodatkowe
koszty - w arkuszu przedstawione s� koszty dodatkowe zleceE. yródCem danych s�
zaraportowane dodatkowe koszty bezpo[rednie w zleceniu produkcyjnym.

Dodatkowe
koszty

9. Rozliczenie
do
zleceE - Arkusz rozliczenie do zleceE agreguje dane z dokCadno[ci� do ka}dego ze zleceE.
Korzysta z danych uzyskanych w arkuszach:

ilo[ci wyprodukowane

koszty materiaCów

koszty robocizny

a tak}e z parametrów rozliczenia produkcji - si�gaj�c po zdefiniowane narzuty.

Jednym wierszem w arkuszu jest 1 zlecenie.

To tu zaczynaj� si� wi�ksze wyliczenia. Wyznaczymy:

bezpo[rednie koszty produkcji - jako suma kosztów materiaCowych i kosztów robocizny
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narzut do kosztów materiaCow - wyliczony jako podany w parametrach wska{nik x koszty materiaCów

narzut do kosztów robocizny - wyliczony jako podany w parametrach wska{nik x koszty robocizny. Jako
narzut do kosztów robocizny mo}na uj�� np. koszty wydziaCowe

dodatkowe koszty bezpo[rednie zlecenia - podane w zleceniu w oknie Ceny materiaCow dla zleceniaþ

caCkowity koszt produkcji - jako suma technicznych kosztów produkcji i warto[ci narzutów, dodatkowych
kosztów i obci�}eE

jednostkowy koszt produkcji - jako caCkowity koszt poniesiony na jednostk�

narzut do kosztów produkcji - wyliczony jako wska{nik podany w parametrach x jednostkowy koszt produkcji.
Za pomoc� tego narzutu mo}na doliczy� do kosztów produkcji np. koszty wydziaCowe

TKW (techniczny koszt wytworzenia) - wyznaczony jako jednostkowy koszt produkcji powi�kszony o warto[�
narzutu do ceny ewidencyjnej

narzut do TKW - wyliczony jako wska{nik podany w parametrach x TKW. Za pomoc� tego narzutu mo}na
doliczy� do kosztów wytworzenia np. koszty zarz�du, administracji czy sprzeda}y

caCkowity koszt wytworzenia (CKW) - wyliczony jako TKW powi�kszony o warto[� narzutu do TKW

zysk - wyliczony jako wska{nik podany w parametrach x CKW

cena sprzeda}y - wyznaczony poprzez powi�kszenie CKW o warto[� zysku

Rozliczenie
do
zleceE

10. Rozliczenie
z
uwzgl�dnieniem
komponentów - Arkusz bardzo podobny do poprzedniego. Ró}nica polega
na tym, }e kumulujemy dane z dokCadno[ci� do gCównego zlecenia ³ w jednym wierszu zlecenie i jego
zlecenie na komponenty.

Je[li w arkuszu Rozliczenie dla zleceE mieliby[my 3 zlecenia:

000001

000001-1.1

000001-1.1.1

to w tym arkuszu b�dzie widoczny tylko wiersz dla 000001, z sum� kosztów materiaCów i robocizny ze zleceE
podlegCych i zlecenia gCównego.

11. Rozliczenie
do
wyrobu - Arkusz przedstawia kolejny poziom agregacji danych kosztowych - tym razem do
wyrobu. Dane z arkusza Rozliczenie z uwzgl�dnieniem komponentów sumowane prezentowane z
dokCadno[ci� do zlecenia gCównego sumowane s� z dokCadno[ci� do produktu.
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Rozliczenie czasu pracy pracownika
Rozliczenie czasu pracy pracownika zbiera informacje o czasie pracy po[wieconym na rzecz danego zlecenia czy
zadania operacyjnego. yródCem danych do zestawienia s� rekordy rejestracji, czyli efekty raportowania produkcji np.
z terminala. Aby dane byCy realne - ka}dy z pracowników musi przy ka}dym zleceniu czy zadaniu tworzy� meldunek
z terminala wskazuj�c swój czas pracy (np. wykorzystuj�c START - STOP).

Aby przeprowadzi� analiz� czasu pracy wejd{ w analizy
>
rozliczenie
czasu
pracy
pracownika:

Ustawianie
kontekstu
czasowego

Podaj daty, dla jakich chcesz uzyska� zestawienie i kliknij przycisk  Wczytaj
dane

Dane
z
rozliczenia
czasu
pracy
pracownika

Odpowiednio filtruj�c dane mo}esz ustali�:

ile czasu przepracowaCa dana osoba

ile czasu pracowano na danej stacji roboczej

ile czasu przepracowano na danej linii produkcyjnej

ile czasu po[wi�cono na prac� w danym dziale

jak dCugo pracowano na rzecz danego wyrobu
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ile czasu zaj�Ca praca zaraportowana do danego zlecenia



OEE
OEE Overall Equipment Effectiveness (caCkowita efektywno[� wyposa}enia) to wska{nik opisuj�cy jak efektywne s�

maszyny i urz�dzenia, na których pracujesz. Do jego wyznaczenia potrzebne s� informacje o czasie. Z jednej strony

jest to czas dost�pny brutto, czyli informacja o tym ile maksymalnie maszyny mogCy pracowa�. Z drugiej strony to

czas efektywny, czyli dane z rzeczywistego czasu pracy.

O rzeczywistym czasie pracy dowiadujemy si� poprzez analiz� rekordów rejestracjiþ. Masz do dyspozycji dwojakie

ewidencjonowanie pracy:

1. poprzez zostawianie informacji o czasie pracy pracowników w zakCadce Czas pracy rekordu rejestracji. Je[li

tak pracujesz ustaw w parametrach OEE 3> Czas
pracy
pobierany
z
=
tabeli
czasu
pracy
pracowników
w

zakCadce
Czas
pracy. Ta forma jest najwCa[ciwsza, gdy podczas raportowania w terminalu u}ywasz opcji

Start - Stop

2. poprzez okre[lanie przedziaCu czasu pracy w zakCadce GCówna w rejestracji produkcji. W takim wypadku

ustaw w parametrach OEE 3> Czas
pracy
pobierany
z
=
z
przedziaCu
czasowego
w
zakCadce
GCówna.

Je[li chcesz mie� wiarygodne dane musisz uczuli� pracowników aby raportowali dokCadnie ten czas, który

przeznaczali na rzeczywist� prac�. Je[li wydarzyC si� przestój, to niech b�dzie on wprowadzony do zlecenia (mo}na

to uczyni� z poziomu terminala). Wyliczaj�c czas efektywny, odejmiemy od czasu pracy podane przestoje.

OEE mo}e by� wyliczane dla dwóch obszarów:

linii
produkcyjnych - tak b�dzie, gdy planujesz zlecenia produkcyjne i nie dzielisz je na operacje. Zlecenie

realizowane jest w caCo[ci na caCej linii. A Ty jako linie masz zdefiniowane posiadane maszyny

stacji
roboczych - tak b�dzie, gdy dziaCasz na zadaniach operacyjnych, czyli ka}de zlecenie dzielisz na

operacje i je z osobna przypisujesz do stacji roboczych. Twoj� maszyn� jest wCa[nie stacja robocza

O tym dla jakich danych chcesz wyznacza� wska{nik te} mo}esz zadecydowa� w parametrach. Jednak to

ustawienie traktuj jako domy[lne - b�dziesz mógC zmieni� jego warto[� podczas wprowadzania danych do

wyliczenia OEE.

Aby wyznaczy� OEE wejd{ w: analizy
>
OEE i kliknij  Dodaj
nowy:

https://dokumentacja.qcadoo.com/rejestracja-produkcji


Formularz
dodawania
OEE

WypeCnij przedziaC czasowy (od daty - do daty) 3> z tego zakresu pobierzemy rekordy rejestracji i ustalimy na

podstawie kalendarzyþ czas dost�pny. I  Zapisz. Teraz, w zale}no[ci od ustawionej warto[ci w polu:

Wyznaczaj
OEE
dla wska} w tabeli z prawej strony okna, albo linie produkcyjne, albo stacje robocze, dla których

chcesz wyznaczy� wska{nik. I wywoCaj przeliczenia przyciskiem  Generuj.

Wyniki zostan� zaprezentowane w zakCadce Dane:

Wyliczone
OEE
w
zakCadce
Dane
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Zobaczysz procentowy wska{nik OEE dla wszystkich wskazanych linii / stacji. Wska{nik b�dzie te} wyliczony dla

ka}dej linii / stacji - dane te b�d� zaprezentowane w tabeli. Je[li chcesz zobaczy� na podstawie jakich rekordów

rejestracji zostaCy przeprowadzone wyliczenia, zaznacz wiersz w tabeli i kliknij przycisk  Poka}

rekordy
rejestracji. Spowoduje to przeniesienie do odpowiednio przefiltrowanej listy rekordów rejestracji.



Wykonanie procesów technologicznych
Analiza wykonania procesów technologicznychþ zbierze informacje o wszystkich procesach technologicznych

maj�cych by� realizowane w zadanym czasie. Szybko ustalisz kto potwierdziC wykonanie i kiedy. Ponadto ustalisz

koszty zwiazane z realizacj� procesów - program pobierze aktualn� stawk�þ za proces i wyznaczy jego warto[�

(jako iloczyn czasu trwania i stawki za godzin�). Po co? Je[li pCacisz pracownikom za wykonanie konkretnych

czynno[ci, Catwo wyznaczysz wielko[� wynagrodzenia.

Aby przeprowadzi� analiz� wejd{ w Analizy
>
Wykonanie
procesów
techologicznych i podaj w zakCadce

Kontekst zakres dat, który Ci� interesuje:

Ustawianie
kontekstu
w
analizie
wykonania
procesów
technologicznych

Do analizy pobrane zostan� te procesy technologiczne zlecenia, których data realizacji wpada w podany okres, a

je[li proces nie jest wykonany - to b�dzie zakwalifikowany do zestawienia na podstawie daty rozpocz�cia zlecenia,

do którego nale}y.

Po podaniu dat kliknij przycisk  Wczytaj
dane i przejd{ do zakCadki Dane:

Wykonanie
procesów
technologicznych
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Rozliczenie kosztów materiaCowych grup zleceE
Rozliczenie kosztów materiaCowych grup zleceE pozwoli na przeanalizowanie poniesionych kosztów materiaCu na

rzecz caCej grupy zleceE. Rozliczenie zbierze informacje zarówno z wydaE do zleceniaþ, jak z r�cznych rozchodów

zaewidencjonowanych z dokCadno[ci� do zapotrzebowania materiaCowego grupy zleceEþ.

Je[li wydajesz materiaCy r�cznie do grupy zleceE, poprzez funkcj� wydania do zapotrzebowania

materiaCowego, to standardowe rozliczenie produkcji, nie poka}e wCa[ciwych informacji o kosztach materiaCu.

W takiej sytuacji w zleceniu nie s� zapisane dane o zu}yciu. Aby przeanalizowa� koszty konieczne jest

skorzystanie z omawianego rozliczenia.

Aby wygenerowa� rozliczenie wejd{ w Analizy
>
Rozliczenie
materiaCowe
grup
zleceE i kliknij  Dodaj
nowy:

Dodawanie
nowego
rozliczenia
kosztów
materiaCowych
grupy
zleceE

Wska} grup�
zleceE, dla której chcesz przeprowadzi� analiz�. Je[li chcesz - mo}esz nada� nazw� dla rozliczenia,

ale nie jest to konieczne. Ustaw parametry:

Planowany
koszt
na
podstawie
ceny - do wyboru: koszt nominalny, [rednio wa}nona, cena ostatniego

zakupu, [rednia cena z ofert, cena z ostatniej oferty. Na podstawie wskazanej ceny b�d� ustalone koszty

planowane

U}yj
kosztu
nominalnego,
gdy
cena
nie
jest
okre[lona - je[li zaznaczysz parametr, to w sytuacji, gdy dany

produkt nie ma kosztu wskazanego wy}ej, to zostanie pobrany koszt nominalny

Rzeczywisty
koszt
na
podstawie - do wyboru: dokumenty RW grupy zleceE i dokumenty RW zlecenia

produkcyjnego. Je[li wydajesz r�cznie materiaCy do grupy zleceE to wybierz opcj� 8dokumenty RW grupy

zleceE9. Je[li dokumenty tworzone s� do zlecenia (na akceptacji rekordu rejestracji, na zakoEczeniu zlecenia,

czy przez r�czne wydanie ze szczegóCowego zapotrzebowania), to wybierz opcj� 8dokumenty RW zlecenia

produkcyjnego9.

Zapisz rozliczenie (przycisk:  Zapisz) i wygeneruj  Generuj:
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Wygenerowane
rozliczenie
kosztów
materiaCowych
grupy
zleceE

W oknie zostan� uzupeCnione nast�puj�ce dane:

zlecona
ilo[� - suma zleconej ilo[ci ze wszystkich zleceE wchodz�cych w skCad danej grupy

wyprodukowana
ilo[� - suma zaraportowanej wyprodukowanej ilo[ci dla danej grupy

odchylene
ilo[ci - ró}nica wyprodukowanej ilo[ci i zleconej ilo[ci

planowany
koszt - suma planowanych kosztów materiaCowych dla danej grupy zleceE (wyznaczonych w

oparciu o rodzaj ceny podany w oknie generowania)

rzeczywisty
koszt - suma rzeczywi[cie poniesionych kosztów materiaCowych podczas realizacji zleceE z

danej grupy

odchylenie
kosztu - ró}nica mi�dzy rzeczywistym kosztem a planowanym kosztem

SzczegóCowe wyniki zaprezentowane s� w pliku XLS. Aby go uruchomi� kliknij przycisk: 

Rozliczenie zaprezentowane jest w trzech arkuszach:

1. Ilo[ci
wyprodukowane - gdzie dla ka}dego zlecenia pokazane s� ilo[ci planowane i faktycznie wytworzone.

Wida� te} jakie produkty zostaCy wytworzone oraz to, czy zarejestrowano wytworzone odpady lub braki

Ilo[ci
wyprodukowane
w
rozliczeniu
kosztów
materiaCowych
grup
zleceE

2. Koszty
materiaCów - gdzie zaprezentowane s� wszystkie materiaCy zu}ywane w produkcji danej grupy, ich

ilo[ci (planowane i faktycznie u}yte) oraz planowane i osi�gni�te koszty
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Koszty
materiaCów
w
rozliczeniu
kosztów
materiaCowych
grup
zleceE

3. Wyniki
kalkulacji - zawieraj�ce podsumowanie kosztów materiaCowych

Wyniki
kalkulacji
w
rozliczeniu
kosztów
materiaCowych
grup
zleceE
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Analiza czasu trwania operacji
Analiza czasu trwania operacji zbiera informacje o tym ile czasu zaj�Ca faktyczna produkcja. Analiz� mo}na

przeprowadzi� dla zleceE produkcyjnych raportowanych z dokCadno[ci� do operacji, w których w rejestracji

produkcji w zakCadce Czas pracy zostaCy wprowadzone dane.

Aby wygenerowa� zestawienie wejd{ w Analizy
>
Analiza
czasu
trwania
operacji i w zakCadce Kontekst podaj

zakres dat:

Kontekst
analizy
czasu
trwania
operacji

Pobierzemy zlecenia, których data rozpocz�cia wpada w podany zakres. W celu pobrania danych kliknij przycisk 

 Wczytaj
dane:

Analiza
czasu
trwania
operacji

Zestawienie poka}e z dokCadno[ci� do produktu zleconego i operacji zaraportowany czas. I porówna z czasami

zaplanowanymi jako normy czasowe.
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Parametry
Jako, }e chcemy z qcadoo trafi� do wielu odbiorców i pasowa� do wielu ró}nych sytuacji, wprowadzili[my sporo

parametrów, które zmieniaj� dziaCanie systemu w poszczególnych obszarach. Warto wiedzie� co mo}na zmieni� i

odpowiednio dostosowa� funkcjonalno[� do swoich potrzeb.

Opis parametrów pogrupowany b�dzie z dokCadno[ci� do zakCadek czy przycisków, wyst�puj�cych w qcadoo.

Najistotniejsze wg nas s� te:

rejestracja produkcjiþ

rozliczenie produkcjiþ

zleceniaþ

zaopatrzenieþ

magazyn þ

planowanie na liniachþ

Warto przejrze� mo}liwo[ci na etapie wdro}enia, na pocz�tku przygody z qcadoo MES.

https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji
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Parametry ogólne
Parametry ogólne to te parametry, które nie znalazCy przyporz�dkowania do pozostaCych grup parametrów.

Znajdziesz je w Parametry
>
Parametry
ogólne. Ka}da zakCadka i przycisk zostanie omówiona w osobnym

rozdziale.

GCówna

W zakCadce GCówna ustaw parametry dotycz�ce caCego systemu qcadoo.

Parametry
-
zakCadka
GCówna

Wska}:

1. firma - z listy zdefiniowanych firm (podstawowe > firmy þ) wska} swoj�. Dzi�ki temu b�dziemy potrafili

umie[ci� np. na wydrukach odpowiednie dane

2. logo - wskazane tutaj logo b�dzie zaprezentowane na etykietach zlecenia, drukowanych z poziomu

dashboardu þ

3. kraj - okre[l w jakim kraju ma miejsce dziaCalno[�

4. waluta - podaj jak� walut� gCównie si� posCugujesz

5. jednostka - jednostka domy[lna, najcz�[ciej u Ciebie u}ywana. B�dziemy j� podpowiada� np. przy

dodawaniu produktów

Raport

W zakCadce Raport znajdziesz konfiguracj� raportów tworzonych w qcadoo MES.
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Parametry
raportów

1. szeroko[ci
kolumn - tabela dotyczy raportów PDF zamówieE do dostawców i ofert. Dla ka}dej

zaprezentowanej na wydruku kolumny mo}esz ustawi� szeroko[�, która jest dla Ciebie najodpowiedniejsza.

Szeroko[� podajemy w pikselach - ale najlepiej metod� prób i bC�dów ustawia� odpowiednie warto[ci

2. dodatkowy
tekst
w
stopce - wypeCniony tekst b�dzie si� pojawiaC na wydrukach PDF na [rodku stopki:

Dodatkowy
tekst
w
stopce

Nie przesad{ z dCugo[ci� tekstu - jak widzisz nie ma za du}o miejsca na tekst dodatkowy.

3. Eksport
do
PDF
tylko
widocznych
na
ekranie
kolumn - zaznacz, je[li PDF zawieraj�cy eksport danych z

tabel, ma nie pokazywa� kolumn ukrytych

4. Eksport
do
CSV
tylko
widocznych
na
ekranie
kolumn - zaznacz, je[li CSV zawieraj�cy eksport danych z

tabel, ma nie pokazywa� kolumn ukrytych

Produkty

W zakCadce znajduj� si� parametry konfiguruj�ce produkty þ.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/administracjaParametryRaport.png
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/administracjaParametryRaportStopka.png
https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty


Parametry
produktów

1. Kopiuj
atrybuty
z
rodziny
na
produkty
rozmiarowe - zaznacz parametr a atrybuty, które przypiszesz do

produktu rodziny zostan� przeniesione na konkretne produkty utworzone przez funkcj� Dodaj rozmiary do

produktu

2. Kopiuj
koszt
nominalny
z
rodziny
na
produkty
rozmiarowe - zaznacz parametr je[li chcesz, aby podczas

generowania produktów rozmiarowych, zostaC skopiowany do nich koszt nominalny z produktu-rodziny.

3. UzupeCnianie
kosztów
produktów - grupa parametrów pozwala na skonfigurowanie automatycznie

wywoCywanej w nocy (o godzinie 3:00) funkcji aktualizacji kosztów produktów. Aby uruchomi� funkcj� zaznacz

parametr: Automatycznie
wywoCuj
funkcj�
uzupeCniania
kosztów. Je[li pracujesz w trybie z integracj� z

ERP, wybierz co ma by� {ródCem informacji o kosztach - qcadoo MES czy system zewn�trzny. Przy opcji

prowadzenia magazynów w qcadoo, mo}esz wskaza� z jakich magazynów maj� by� pobierane dokumenty do

ustalenia kosztów.

Powiadomienia

Chcesz aby pracownicy otrzymywali maila o utworzeniu dostawy do stanów minimalnych þ? Je[li tak - to musimy

wiedzie� na jaki adres wiadomo[ci wysyCa�.

Co musisz zrobi�:

1. wprowad{ pracownikówþ

2. pracownikowi zdefiniuj adres mailowy (pole Email)

3. wejd{ w Parametry > Parametry ogólne > zakCadka Powiadomienia i dodaj do listy pracownika

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/administracjaParametryProdukty.png
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Parametry
powiadomieE

4. aby adres mailowy zostaC uwzgl�dniony przy wysyCaniu powiadomienia do utworzonej dostawy zaznacz

parametr Utworzenie
dostawy
do
stanów
min. w zakCadce Dostawy

Zdarzenia

Zdarzenia þ to funkcjonalno[� z dziaCu utrzymania ruchu. Zdarzenia to sytuacje, które wyst�puj� nagle i nie da si�

ich zaplanowa�. Jak np. awarie.

W Parametry > Parametry ogólne > zakCadka Zdarzenia mo}esz skonfigurowa� ich dziaCanie.

Parametry
zdarzeE

1. Dopuszczalne
odchylenie
czasu
pracy - wska} o jaki procent czas zaraportowany danego pracownika

mo}e ró}ni� si� od czasu jaki upCyn�C mi�dzy nadaniem statusu W trakcie a W Edycji. Je[li b�dzie dCu}szy o

zadany procent, poinformujemy Ci� o tym na etapie zamykania zdarzenia

2. Akceptacja
zdarzeE - je[li chcesz, aby przed zamkni�ciem zdarzeE i zdarzeE planowanych, konieczna byCa
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ich akceptacja (np. przez pracowników, którzy dan� awari� zgCosili), to zaznacz parametr

3. Wymagaj
typu
usterki
przy
tworzeniu
zdarzeE - je[li zostawisz parametr niezaznaczony w momencie

zgCaszania zdarzenia podanie typu usterki nie b�dzie konieczne. Trzeba b�dzie dan� uzupeCni� przy przej[ciu

krok dalej, w momencie wystartowania lub zaplanowania zdarzenia.

Jako[�

W zakCadce Jako[� znajdziesz parametry dotycz�ce kontroli jako[ci þ.

Parametry
zdarzeE

1. KoEcowa
kontrola
jako[ci
bez
zasobów - zaznacz parametr je[li chcesz przeprowadza� koEcow� kontrol�

jako[ci bez wskazywania i blokowania zasobów magazynowych. Je[li parametr nie b�dzie zaznaczony,

kontrola jako[ci b�dzie przeprowadzana w trybie blokowania zasobów.

Karta modelu

W zakCadce Karta modelu umieszczone s� parametry generowania karty modeluþ.

Parametry
karty
modelu

https://dokumentacja.qcadoo.com/kontrola-jakosci
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1. Wykorzystane
koszty
materiaCu - ustaw wg jakiej ceny zapisanej w produkcie chcesz wyliczy� koszt

materiaCów dla danego wyrobu

2. U}yj
kosztu
nominalnego,
gdy
cena
nie
jest
okre[lona - je[li zaznaczysz parametr to w momencie, gdy

cena podana w polu wy}ej b�dzie zerem lub nieokre[lona, pobierzemy do wyliczeE koszt nominalny produktu.

Koszt nominalny nie jest aktualizowany danymi z dokumentów czy ofert, wi�c mo}esz w nim zostawi�

spodziewan� cen� produktu, np. ustalon� z dostawc�.

3. Atrybut
wyrobu - atrybut i jego warto[� pojawi si� na wydruku karty modelu w obszarze wyrobu

4. Atrybut
materiaCu - atrybut i jego warto[� pojawi si� na wydruku karty modelu w tabeli materiaCów



Parametry firmy
W Parametry
>
Parametry
ogólne
>
przycisk:
Firma znajdziesz szczegóCy Twojej firmy wskazanej w zakCadce

GCówna w parametrach.

Parametry
Twojej
firmy

Mo}esz z tego poziomu zmieni� Swoje dane. B�d� one wy[wietlane w stopce raportów PDF.
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Parametry genealogii
W Parametry
>
Parametry
ogólne
>
przycisk:
Genealogia znajdziesz parametry konfiguruj�ce moduC Genealogii

ZakCadka GCówna

Parametry
zgenealogii
-
zakCadka
GCówna

1. Unikalno[�
numeru
partii - okre[l na jakim poziomie ma by� badana unikalno[� podczas definiowania partii

þ. Do wyboru:

unikalny globalnie - czyli w bazie dany numer partii mo}e istnie� tylko raz

unikalny dla ka}dego dostawcy - czyli dany numer partii mo}e si� powtórzy� je[li pochodzi od innego

dostawy. U danego kontrahentem numer partii mo}e wyst�pi� tylko raz

unikalny dla ka}dego dostawcy i produktu - przy tej opcji numer partii nie mo}e si� powtarza� dla

produkty dostarczanego przed danego dostawc�

ZakCadka Zlecenia i technologie

Parametry
zgenealogii
-
zakCadka
lecenia
i
technologie

1. Akceptuj
[ledzenie
partii
przy
zamykaniu
zlecenia - parametr dotyczy [ledzenia partii dla zleceEþ.

Zaznacz parametr je[li chcesz, aby wprowadzone [ledzenie byCo akceptowane wraz z ustawianiem statusu

zlecenia produkcyjnego na zakoEczone. Dzi�ki temu nie b�dziesz musiaC o zmianie statusu pami�ta�

2. Generuj
parti�
dla
produkcji
zleconego - je[li zaznaczysz parametr, to przy akceptacji zlecenia
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produkcyjnego na produktþ z ewidencj� partii, z automatu zaCo}ymy parti� wg wskazanego wzorca i

utworzymy [ledzenie partii w zleceniuþ

3. Wzorzec
numeru - je[li chcesz, aby partia do produktu zleconego byCa z automatu utworzona, musimy

wiedzie� wg jakiego wzorca numer ma by� budowany. Wska} tutaj zdefiniowany wcze[niej wzorzec numeruþ

.

https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty
https://dokumentacja.qcadoo.com/sledzenie-partii-dla-zlecen
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Parametry dashboardu
Dashboard to strona gCówna w qcadoo. Mo}esz, wchodz�c w parametry
>
parametry
ogólne
>
przycisk:

dashboard, ustawi� co ma by� na nim widoczne.

Parametry
dashboardu

1. Poka}
wykres
dziennej
produkcji - zaznacz parametr, je[li ma si� pojawia� wykres koCowy, przedstawiaj�cy

ilo[ci do realizacji, w trakcierealizacji i wykonane danego dnia

2. Widoczne - do wyboru:

zlecenia
produkcyjne

zadania
operacyjne

Wska} co chciaCby[ widzie� w obszarze tematów do realizacji na dany dzieE.

3. Poka}
dla
produktu - do wyboru:

numer

nazwa

numer
i
nazwa

Wska}, które informacje o produkcie, powinny znale{� si� w kafelku zlecenia

4. Ilo[�
wykonana
na
podstawie - do wyboru:

zatwierdzonej
produkcji

zaraportowanej
produkcji

Zatwierdzona produkcja, to ta ilo[� wyprodukowana, która pochodzi z zaakceptowanych rekordów rejestracji.

Zaraportowana natomiast, to ta, która pochodzi zarówno z zaakceptowanych jak i szkicowych rekordów rejestracji.

Innymi sCowy - je[li na dashboardzie ilo[� wykonana ma si� zmienia� ju} po zaraportowaniu z terminala, bez

wzgl�du na to, czy rejestracja zostaCa zaakceptowana, to wybierz opcj�: zaraportowanej produkcji

5. Poka}
opis
zlecenia
lub
zadania - zaznacz parametr je[li chcesz, aby na kafelku pojawiaC si� opis zlecenia

lub zadania operacyjnego. Wówczas, nawet, gdy opis nie jest wypeCniony, na kafelku pojawi si� labelka 8opis9.

6. Sortowanie
zleceE - wska} czy chcesz mie� poukCadane zlecenia na dashboardzie wg daty rozpocz�cia czy

daty zakoEczenia
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7. Parametry
dodawania
zleceE
i
zadaE - ich wypeCnienie jest niezb�dne, gdy chcesz korzysta� z szybkiego

dodawania zleceE / zadaE z dashboardu wraz z tworzeniem technologii w tle. UzupeCnij:

operacja - pole b�dzie aktywne, gdy na dashboardzie b�d� widoczne zlecenia produkcyjne i zlecenia

b�d� z niego dodawane. ZakCadamy, }e utworzymy dla Ciebie w tle jednooperacyjn� technologi�. Wska}

jaka operacja ma by� w niej uzupeCniona (je[li u}ywasz tej opcji, to zapewne nie interesuje Ci�

wyodr�bnianie ka}dej czynno[ci, jaka jest konieczna do realizacji w procesie produkcyjnym. ZaCó}

operacj� þ bardzo ogóln�, np. produkcja i j� podepnij w parametrach).

magazyn
pobrania
surowców - wska} z jakiego magazynu pobierasz surowce do produkcji. UzupeCnimy

nim technologi�, któr� zaCo}ymy do zlecenia dodawanego z dashboardu

magazyn
przyjmowania
wyrobów - wska} na jaki magazyn b�dziesz przyjmowaC wytworzone wyroby.

UzupeCnimy nim technologi�, któr� zaCo}ymy do zlecenia dodawanego z dashboardu

8. Przyciski
szybkiego
wybierania - w tabeli znajdziesz list� przycisków, z których mo}esz wybra�

maksymalnie 6. Poka}emy je na dashboardzie - dzi�ki temu szybko b�dziesz mógC przej[� do ulubionych

funkcjonalno[ci. Wejd{ do szczegóCów danego przycisku (wiersza w tabeli) i zaznacz parametr Widoczno[�.

Mo}esz ponadto ustawi� kolejno[� prezentacji przycisków - zaznacz wiersz i przesuE w odpowiednie miejsce

strzaCk� umieszczon� nad tabel�. Przyciski na dashboardzie umieszczone s� w dwóch kolumnach, po 3

elementy (wypeCniamy pierwsz� kolumn� i przechodzimy dopiero do kolejnej - je[li wybierzesz 4 elementy, to

b�dziesz mie� 3 przyciski w lewej kolumnie i 1 w prawej).

https://dokumentacja.qcadoo.com/operacje


Parametry technologii
Je[li produkujesz wyroby z oznaczeniem rozmiarowym, a tak}e wykorzystujesz do definiowania technologii

generatora, to zapewne zainteresuje Ci� parametr znajduj�cy si� w Parametry > Parametry technologii

GCówna

W zakCadce GCówna znajduj� si� ogólne parametry do technologii.

Parametry
technologii
-
zakCadka
GCówna

1. UzupeCniaj
magazyny
dla
produktów
w
przepCywie
podczas
sprawdzania
technologii - zaznacz parametr

je[li chcesz, aby[my z automatu (podczas sprawdzania technologii) wywoCywali funkcj� uzupeCniania

magazynów w zakCadce PrzepCyw w technologii. Nie b�dziesz musiaC wtedy klika� ka}dorazowo przycisku

UzupeCnij
magazyny
w
produktach. Pami�taj, }e gdy w procesie korzystasz z ró}nych magazynów (do jednej

operacji pobierasz produkty z ró}nych lokalizacji) to zaznaczenie tego parametru nie jest dobrym pomysCem -

sprawdzenie technologii spowoduje nadpisanie Twoich r�cznych zmian w przepCywach, warto[ciami

domy[lnymi.

2. Przeno[
produkty
do
kolejnych
operacji
podczas
sprawdzania
technologii - zaznacz parametr a na etapie

sprawdzania technologii wywoCamy funkcj� Przeno[ produkty do kolejnej operacji. Pozwoli to na szybsze

definiowanie technologii - produkty wyj[ciowe operacji z automatu zostan� wrzucone jako wej[cie do operacji

nast�pnej.

3. Przeno[
rozmiar
do
utworzonych
z
generatora
produktów - je[li zaznaczysz parametr, to wszystkie

póCprodukty z automatu utworzone przez generator dostan� takie rozmiary, jak wyrób dla którego tworzona

jest technologia

4. Pozwól
na
sprawdzon�
technologi�
bez
produktów
wej[ciowych - zaznacz parametr je[li potrzebujesz

ustawi� status sprawdzona w technologii ju} wtedy, gdy technologia nie jest ukoEczona i nie posiada

wszystkich zu}ywanych indeksów produktów. Taka technologia b�dzie mogCa stanowi� podstaw� do

przeprowadzania kalkulacji kosztów

5. Akceptowana
technologia
oznaczana
jako
domy[lna - zaznacz parametr, gdy nowo powstaj�ca

technologia ma w momencie akceptacji sta� si� technologi� domy[ln� produktu. Dzi�ki zaznaczeniu

parametru flaga: domy[lna technologia zostanie ustawiona automatycznie bezpo[rednio po akceptacji

technologii
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6. Sprawdzaj
istnienie
cen
produktów
wej[ciowych - zaznacz parametr, a w momencie sprawdzania

technologii ustalimy, czy wszystkie produkty wej[ciowe (surowce) maj� zdefiniowane koszty. Przejrzymy

ostatni� cen� zakupu, a je[li tak b�dzie pusta - zerkniemy w koszt nominalny. O wszystkich brakach

cenowych poinformujemy komunikatem

CzasochConno[� dla technologii

CzasochConno[� technologiiþ wylicza czas trwania prac na podstawie norm okre[lonych w technologiach.

Parametry
czasochConno[ci
technologii

Wchodz�c w Parametry > Parametry technologii > zakCadka CzasochConno[� dla tech. mo}na ustawi� nast�puj�ce

parametry:

1. Pobieraj
ilo[ci
stacji
roboczych
z
linii
produkcyjnej - dla linii produkcyjnej (w zakCadce Ilo[� stacji

roboczych) mo}emy okre[li� jak wiele stacji do linii jest przypisanych. Je[li parametr b�dzie zaznaczony, to

czasochConno[� rozCo}y wykonanie operacji na wszystkie te stacje, zmniejszaj�c jednocze[nie wyliczony czas

trwania

2. Uwzgl�dniaj
w
czasie
pracy
czas
przygotowawczo-zakoEczeniowy - jest to warto[� domy[lna parametru

ustawianego bezpo[rednio w kalkulacji. Je[li b�dzie zaznaczony to czas pracy wydCu}ony zostanie o czas Tpz

podany w normach operacji. Czas Tpz to czas staCy przy wykonywaniu czynno[ci, niezale}nie od ilo[ci

wykonywanych produktów

3. Uwzgl�dniaj
w
czasie
pracy
czas
dodatkowy - to równie} jest parametr, który mo}na zmieni� bezpo[rednio

w kalkulacji. W administracji mo}na ustawi� jego warto[� domy[ln�. Je[li b�dzie zaznaczony, to czas trwania

operacji b�dzie wydCu}ony o zadany w normach operacji czas dodatkowy. Czas ten mo}e by� interpretowany

jako czas, który musi upCyn��, aby mo}na byCo rozpocz�� kolejn� operacj� (np. po malowaniu produkt musi

przeschn��. Czas schni�cia powinien by� okre[lony w polu czas dodatkowy).

Kalkulacja kosztów

W zakCadce kalkulacja kosztów ustawisz parametry, które b�d� podpowiadaCy si� podczas tworzenia wyceny

produktu þ.
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Parametry
technologii
-
zakCadka
Kalkulacja
kosztów

1. wykorzystane
koszty
materiaCów - do wyboru: nominalny, [rednia wa}ona, cena ostatniego przychodu,

[rednia cena z ofert, cena z ostatniej oferty. Ka}dy z tych kosztów zapisywany jest w produkcie þ w zakCadce

Koszty. Wska}, która z cen ma by� pobierana do wyliczenia kosztu materiaCowego

2. u}yj
kosztu
nominalnego,
gdy
cena
nie
jest
okre[lona - je[li zaznaczysz parametr w momencie, gdy

zadana wy}ej cena w produkcie b�dzie zerowa (lub nieokre[lona) do szacunków b�dzie pobrany koszt

nominalny. Koszt nominalny musi by� uzupeCniony r�cznie, ale daje Ci mo}liwo[ci wprowdzenia spodziewanej

ceny danego materiaCu, w sytuacji, gdy jeszcze nigdy nie miaCe[ produktu na stanie magazynowym

3. {ródCo
kosztów
operacji - do wyboru:

z operacji technologii - czyli stawka godzinowa pobierana jest z norm kosztowych þ zdefiniowanych w

operacji technologii. Dzi�ki temu ka}da z operacji mo}e stanowi� inny koszt

z parametrów ogólnych - czyli stawka godzinowa pobierana jest z pól poni}ej: [rednia roboczogodzina

maszyny, [rednia roboczogodzina pracownika

standardowe koszty robocizny - wykorzystaj wtedy, gdy w technologii nie podaCe[ norm czasowych þ.

Zdefiniuj staCe kwoty þ, które b�d� doliczane do wyceny produktu. W poni}szym polu: standardowy

koszt robocizny wska} t� warto[�, która domy[lnie ma si� podpowiada�

4. uwzgl�dni�
czas
przygotowawczo-zakoEczeniowy
TPZ - zaznacz parametr je[li chcesz, aby do czasu

trwania operacji uwzgl�dnianego w wycenie, wliczany byC te} czas TPZ

5. uwzgl�dni�
dodatkowy
czas - zaznacz parametr, je[li czas dodatkowy podany w normach czasowych

operacji ma by� wliczany do ustalenia kosztu robocizny

6. narzut
kosztów
materiaCu - podaj o jaki procent ma by� zwi�kszony koszt materiaCu

7. narzut
kosztów
robocizny - wska} o jaki procent ma by� zwi�kszony koszt pracy

8. dodatkowe
obci�}enie - okre[l dodatkow� kwot�, któr� chcesz dolicza� do wyceny produktu

9. narzut
do
kosztów
produkcji - zdefiniuj o jaki procent chcesz zwi�kszy� sum� kosztów materiaCu i robocizny,

powi�kszone o powy}sze narzuty. Mog� to by� np. koszty wydziaCowe

10. narzut
do
TKW - podaj o jaki procent chcesz powi�kszy� techniczny koszt wytworzenia. Mog� to by� koszty

sprzeda}y, zarz�du czy administracji.

11. zysk - podaj procent zysku, który ma by� wykorzystany do wyliczenia planowanej ceny sprzeda}y
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Zasi�g

W zakCadce zasi�g mo}esz ustawi� warto[ci domy[lne dla zasi�gu definiowanego w technologiach.

Parametry
technologii
-
zakCadka
Zasi�g

1. Zasi�g - do wyboru:

jeden
dziaC - je[li caCa produkcja b�dzie realizowana na tym samym dziale, albo (gdy informacja o dziale

ma dla Ciebie drugorz�dne znaczenie), gdy wszystkie surowce b�d� pobierane z tego samego

magazynu

wiele
dziaCów - je[li produkcja realizowana jest z wielu dziaCów, a surowce pobierane do produkcji

pobierane s� z ró}nych magazynów (takich jak przypisane do dziaCu)

2. DziaC - pole uaktywni si�, gdy zasi�g = jeden dziaC. Wska} jaki dziaC domy[lnie mamy podpowiada� podczas

tworzenia technologii. Je[li dziaC ten b�dzie miaC przypisane magazyny - od razu zostan� uzupeCnione

informacje w przepCywach technologii. Je[li dodatkowo zaznaczysz parametr UzupeCniaj magazyny dla

produktów w przepCywie podczas sprawdzania technologii magazyny zostan� z automatu przypisane do

produktów. A tworzenie technologii znacznie si� przyspieszy.
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Parametry planowania

Zadania operacyjne

Zadanie operacyjne to interpretacja pojedynczej czynno[ci ze zlecenia produkcyjnego. Ich list� znajdziesz w

Planowanie > planowanie operacyjne. Konfiguracja natomiast dost�pna jest w Parametry
>
Parametry
planowania

>
zakCadka
Zadania
operacyjne:

Parametry
zadaE
operacyjnych

1. Oznacz
kolorem
procent
wykonania - w tabeli zadaE operacyjnych jest widoczna kolumna Wykonano %.

Okre[la ona w jakim procencie zadanie jest ju} zrealiowane - je[li nic nie jest wyprodukowane to mamy 0, je[li

wytworzono caC� zlecon� ilo[� - 100%. Je[li chcesz, aby w kolumnie zastosowany byC kolor dla zwi�kszenia

efektu, to zaznacz parametr. Stosujemy trzy kolory:

czerwony - oznacza, }e jeszcze nic nie zostaCo wyprodukowane (ilo[� wyprodukowana pochodz�ca z

zaakceptowanych rekordów rejestracji produkcji to 0),

zielony - oznacza, }e caCa ilo[� zlecona jest ju} wyprodukowana (suma ilo[ci wyprodukowanej

pochodz�cej z zaakceptowanych rekordów rejestracji jest co najmniej taka jak ilo[� zlecona),

}óCty - oznacza, }e praca trwa (czyli mamy ju} zarejestrowan� ilo[� wyprodukowan� do tej operacji

zlecenia, ale jest ona nadal mniejsza od ilo[ci zleconej).

2. Kopiuj
opis
ze
zlecenia
produkcyjnego - zaznacz parametr, a opis ka}dego zadania operacyjnego

tworzonego do zlecenia, b�dzie uzupeCniony o opis ze zlecenia produkcyjnego. Mo}e on zatem stanowi�

poC�czenie opisu operacji i opisu zlecenia.

3. Ustawiaj
daty
zlelcenia
na
podstawie
dat
zadaE - zaznacz parametr, a zmiana dat w zadaniu operacyjnym

b�dzie si� wi�zaCa z przeliczeniem dat w powi�zanym zleceniu produkcyjnym

4. Automatycznie
generuj
zadania
do
zlecenia
produkcyjnego - je[li zaznaczysz parametr to w momencie

akceptacji zlecenia produkcyjnego raportowanedo z dokCadno[ci� do operacji zostan� wygenerowane zadania

operacyjnego. Nie b�dziesz musiaC klika� ka}dorazowo przycisku: Utwórz zadania operacyjne. Pami�taj

jednak, }e zadania operacyjne mog� tworzy� si� te} na zatwierdzaniu planu na stacj� robocz� i pracownika -

sprawd{ tutajþ czy jest to funkcja dla Ciebie.

5. UzupeCniaj
stacj�
i
pracownika
w
wygenerowanych
zadaniach - je[li zaznaczysz parametr, to dla operacji

powi�zanej z zadaniem ustalimy przypisane stacje. I je[li jest tylko jedna, to uzupeCnimy ni� zadanie

operacyjne. A je[li stacja ta ma domy[lnego pracownika, to w zadaniu wpiszemy równie} tego pracownika.

Plan na stacj� robocz� i pracownika
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Plan na stacj� robocz� i pracownika

W tej zakCadce ustawiasz domy[lne warto[ci do generowania planu na stacj� robocz� i pracownikaþ.

Parametry
planu
na
stacj�
robocz�
i
pracownika

1. Sortowanie - do wyboru dwie opcje:

malej�ce - do najdCu}szej do najkrótszej operacji

rosn�ce - od najkrótszej do najdCu}szej operacji wska}, czy chcesz najpierw ukCada� w planie te

operacje, na które trzeba b�dzie po[wi�ci� najwi�cej czasu, czy te, które wykonasz najszybciej

2. Kryterium
oceny
przypisania
do
stacji - po ka}dym uCo}eniu operacji na mo}liwych stacjach dokonujemy

oceny przypisania. I pozostawiamy to przypisanie, które jest najlepsze z punktu widzenia wskazanego

kryterium. Do wyboru dwie opcje:

najkrótszy
czas
trwania
prac
na
stacji
roboczej - czyli operacja b�dzie uCo}ona na tej stacji, która

zagwarantuje najszybsz� jej dat� zakoEczenia

najmniej
uruchomionych
stacji
roboczych - czyli opracja b�dzie uCo}ona tak, by jak najmniej stacji

roboczych byCo w u}yciu. Je[li mo}na to operacja b�dzie wykonywana na stacji, która ju} pracuje.

3. Kryterium
oceny
przypisania
pracownika - gdy operacje s� ju} przydzielone do stacji, nast�puje proces

przypisania pracownika. Do operacji przypisywany jest ka}dy pracownik, który mo}e dan� czynno[� wykona�

i ka}de przypisanie poddawane jest ocenie wg wskazanego kryterium. Wygrywa to, które daje najlepszy

rezultat. Kryteria s� nast�puj�ce:

pracownik
wykonuj�cy
na
stacji
poprzedni�
operacj�
lub
taki
który
najpó{niej
skoEczyC

poprzedni�
operacj� - zawsze pracownik zajmuj�cy si� poprzednim zadaniem na stacji b�dzie

pracownikiem najwCa[ciwszym do wykonania na niej czynno[ci kolejnej. Nie chcemy aby pracownik

niepotrzebnie kr�}yC mi�dzy maszynami. Je[li natomiast pracownik ten nie mo}e wykona� kolejnej

czynno[ci, bo nie ma wystarczaj�cych umiej�tno[ci, spróbujemy poszuka� innego pracownika. Przy tym

kryterium najlepszym b�dzie ten, który skoEczy poprzedni� czynno[� najpó{niej - zadbamy dzi�ki temu

o to, by przerwa w pracy tego pracownika byCa jak najkrótsza

pracownik
wykonuj�cy
na
stacji
poprzedni�
operacj�
lub
taki
który
najwcze[niej
skoEczyC

poprzedni�
operacj� - to kryterium ró}ni si� od poprzedniego tym, }e gdy pracownik nie mo}e

kontynuowa� pracy na danej stacji, poszukuj�c innego pracownika dobierzemy tego, którego przerwa w

pracy jest najdCu}sza

domy[lny
pracownik
dla
danej
stacji - w tej opcji planowania do ka}dego zadania operacyjnego

zostanie przypisany pracownik ustawiony jako domy[lny w stacji roboczej þ.

4. Planuj
na
bufor - je[li zaznaczycz parametr, to gdy na li[cie stacji, które mog� wykona� zadanie, znajduje si�

stacja buforowa - zostanie ona przydzielona do zadania
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5. Czas
dodatkowy
wydCu}a
operacj� - zaznaczenie parametru b�dzie skutkowaCo tym, }e data zakoEczenia

operacji zostanie ustawiona po zakoEczeniu czasu dodatkowego. Je[li parametr b�dzie niezaznaczony, to

operacja skoEczy si� po czasie Tj + TPZ, ale kolejna operacja zlecenia zostanie zaplanowana wtedy, gdy minie

czas dodatkowy. Natomiast na danej stacji, mimo i} czas dodatkowy zadania trwa, b�d� mogCy by�

realizowane inne czynno[ci

6. Uwzgl�dnij
czas
przygotowawczo-zakoEczeniowy - zaznacz parametr je[li chcesz, aby podczas wyliczania

czasu trwania operacji, uwzgl�dniany byC czas przygotowawczo-zakoEczeniowy zdefiniowany w normach

czasowych operacji

Zamówienia sprzeda}y

Dzi�ki zamówieniom sprzeda}y mo}esz prowadzi� rejestr zgCoszeE od klientów. Zamówienia sprzeda}y stanowi�

pocz�tek procesu produkcyjnego - dzi�ki nim wiesz co musisz wyprodukowa�. Skonfiguruj je tak, by speCniaCy

Twoje oczekiwania

Parametry
zleceE
-
zamówienia
sprzeda}y

1. Taki
sam
numer
zlecenia
produkcyjnego
i
zamówienia
sprzeda}y - je[li jedno zamówienie sprzeda}y ma

tylko jedno zlecenie produkcyjne, to mo}emy przyj��, }e numer zamówienia b�dzie przenoszony do zlecenia

produkcyjnego, bez dodawania koEcówki 001 itd. Je[li tak ma by� - zaznacz parametr. W przeciwnym

wypadku dla zamówienia o numerze ZN123 powstanie zlecenie produkcyjne o numerze ZN123-001

2. Nie
ustalaj
dat
w
generowanych
zleceniach - standardowo daty podane w zamówieniu sprzeda}y

przenoszone s� do tworzonego zlecenia produkcyjnego. Je[li nie chcesz ich przenosi� - zaznacz parametr.

3. ZakoEcz
zamówienie
sprzeda}y
po
zleceniu
wszystkich
pozycji - je[li zaznaczysz parametr, to w

momencie, gdy wszystkie pozycje b�d� miaCy status <Zlecone=, oznaczymy zamówienie sprzeda}y jako

zakoEczone

4. Definicje
zamówieE
sprzeda}y - definicje zamówieE sprzeda}y pozwalaj� na pogrupowanie zamówieE.

Mo}esz wprowadzi� definicje dla zamówieE krajowych i unijnych. Dzi�ki temu od razu b�dzie wiadomo jaki

jest kierunek sprzeda}y. Ale mo}esz definicje wykorzysta� do czego[ innego - ogranicza Ci� tylko wyobra{nia.

Dodaj tutaj definicje i podpinaj je przy tworzeniu zamówienia sprzeda}y
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PrzydziaC do zmian

PrzydziaC do zmian þ to, najpro[ciej ujmuj�c, wskazanie kto z pracowników ma pracowa� na jakiej zmianie.

Parametry znajdziesz w Parametry > Parametry planowania > zakCadka PrzydziaC do zmian

Parametry
przydziaCu
do
zmian

1. Nie
pokazuj
pracowników
ju}
przydzielonych - zaznacz parametr je[li lista pracowników przypisywanych

do zmian ma by� pomniejszana o pracowników ju} przydzielonych do tej lub innej zmiany. Innymi sCowy - je[li

Helena Radosna zostaCa ju} przypisana w przydziaCu na dzi[ do zmiany pierwszej, to tworz�c obsad� na

zmian� drug� ju} Heleny nie zobaczysz.

Zlecenia na usCugi

Zlecenia na usCugi dost�pne s� po wC�czeniu funkcjonalno[ci zwi�zanej z podwykonawcami. Za ich pomoc� mo}esz

przekazywa� swoim kooperantom informacj� co jest do zrobienia. Je[li na li[cie operacji do wykonania w

technologii znajduje si� operacja podwykonywana, to mo}emy do zlecenia produkcyjnego wygenerowa� zlecenie na

usCugi, które trafi do portalu podwykonawców.

Zlecenie na usCugi mo}esz generowa� r�cznie, ale mo}emy te} o tym pami�ta� my. Zaznacz parametr

Automatycznie
generuj
zlecenia
na
usCugi w Parametry > Parametry planowania > zakCadka Zlecenia na usCugi:

Parametry
zleceE
na
usCugi

aby w momencie akceptacji zlecenia produkcyjnego, zlecenie na usCugi tworzyCo si� samo.

Gantt zadaE operacyjnych
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Gantt zadaE operacyjnych

W zakCadce Gantt zadaE operacyjnych ustawisz parametry do graficznej prezentacji zadaE operacyjnych þ.

Parametry
Gantta

1. Pokazuj
post�p - zaznacz parametr, je[li chcesz, aby na kafelkach widoczny byC procent wykonania zadania.

Zadania b�d� dopeCniane kolorem, a} do 100% wykonania. Zadania w peCni wykonane oznaczone b�d�

kolorem ciemno zielonym

2. Pokazuj
opó{nienia - zaznacz parametr, a poka}emy Ci na wykresie Gantta opó{nienia w realizacji zadaE

3. WC�cz
nakCadkowanie - je[li zaznaczysz parametr, to zadania zaplanowane na stacj� robocz� b�d� mogCy si�

na siebie nakCada�. Innymi sCowy - w tym samym czasie pracownicy b�d� mogli zajmowa� si� wieloma

zadaniami. Je[li parametr b�dzie wyC�czony, to przesuwaj�c kafle na wykresie, b�d� si� one dokleja� do

istniej�cych, ale nigdy nie b�d� uCo}one na nich

4. Stacje
buforowe
widoczne
na
wykresie - je[li nie zaznaczysz parametru, to stacje buforowe nie b�d�

wierszami na wykresie Gantta, a zadania do nich przypisane b�d� widoczne w buforze wykresu, sk�d

b�dziesz mógC je przenie[� na wCa[ciwe miejsce wykonania.

5. Pozwól
na
edycj�
dCugo[ci
zadania - je[li parametr nie b�dzie zaznaczony, to dCugo[� kafelka wyliczona w

oparciu o normy czasowe, nie b�dzie mogCa by� zmieniona poprzez jego rozci�ganie czy zw�}anie.

6. Analizuj
dost�pne
zasoby - zaznacz parametr, je[li chcesz widzie� na wykresie Gantta wiersz analizuj�cy

zasoby. Wska} poni}ej analiz� jakich danych jeste[ zainteresowany:

ilo[�
planowana - sCupki w wierszu analizy b�d� prezentowa� zsumowan� w danym okresie ilo[ci�

planowan� wszyskich widocznych na wykresie zadaE. Wska} ilo[� maksymaln�, a ka}da suma ilo[ci

ponad ni� b�dzie zaprezentowana kolorem czerwonym. Opcj� t� mo}esz wykorzysta�, gdy wiesz, }e

jednocze[nie nie b�dziesz w stanie wytworzy� ilo[ci poni}ej ilo[ci maksymalnej. Dzi�ki analizie na

pierwszy rzut oka b�dziesz w stanie oceni� realno[� przygotowanych planów.

obsada - sCupki w wierszu b�d� prezentowa� potrzebn� obsad� do wykonania zaplanowanych w

danym okresie zadaE operacyjnych. Sumowana jest rzeczywista obsada zadania operacyjnego. Zdefiniuj

jako ilo[� maksymaln� ilo[� pracowników na produkcji. Dzi�ki temu, w sytuacji, gdy obsada konieczna

przewy}szy mo}liw�, sCupek zostanie zaprezentowany kolorem czerwonym.

Grupy zleceE
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Parametry w tej zakCadce przydadz� si�, gdy u}ywasz do rozpisywania zleceE na produkcji grup zleceE þ.

Parametry
zleceE
-
grupy
zleceE

1. Uwzgl�dnij
poziom
i
przyrostek
numeru
zlecenia - standardowo przy grupowaniu wygenerowanych zleceE

na komponenty tworzymy grup� ze zleceE o takich samych: asortyment i linia produkcyjna. Je[li zaznaczysz

ten parametr, to zlecenia b�d� musiaCy mie� te} taki sam poziom (wynikaj�cy z drzewa technologii) oraz

przyrostek (nadany przy generowaniu zlecenia na komponent)

2. Automatyczne
zamykanie
zleceE
w
ramach
grup - zaznacz parametr je[li mamy Ci pomóc w zamykaniu

zleceE. Co zrobimy? W sobot� o póCnocy zbierzemy wszystkie zlecenia w ramach grup, dla których:

wyprodukowano co najmniej tyle ile zlecono

statusy s� inne ni} zaakceptowane lub oczekuj�ce

akceptacja rekordów rejestracji nast�piCa co najmniej tydzieE wcze[niej i spróbujemy ustawi� im status

ZakoEczone. Je[li w co najmniej 1 zleceniu nie uda si� ustawi� statusu - }adne ze zleceE danej grupy nie

zostanie zmienione. Za jednym razem spróbujemy pozamyka� zlecenia z maksymalnie 100 grup. Po

zamkni�ciu zleceE z grup spróbujemy pozamyka� te} zamówienia sprzeda}y - je[li w ramach

zamówienia nie ma ju} }adnego otwartego zlecenia, to je te} zakoEczymy.

3. Zmiana
dat
zleceE
na
podstawie
zmiany
dat
grupy - zaznacz parametr, a wszystkie zlecenia powi�zane z

grup� b�d� miaCy aktualizowane daty zawsze po ich zmianie w grupie. W tym podej[ciu - wszystkie zlecenia

grupy b�d� miaCy takie same daty jak grupa.

4. Wymagaj
asortymentu - zaznacz parametr je[li chcesz, by ka}da grupa zleceE dotyczyCa jednego

asortymentu i by ten asortyment zawsze byC wypeCniony

5. Numer
na
podstawie
wzorca - zdefiniuj wzorzecþ i wska} go w polu. Dzieki temu utworzona grupa zleceE

otrzyma numer w stworzonej przez Ciebie konfiguracji

6. Atrybut
wyrobu
na
wydruku
zapotrzebowania
materiaCowego
grupy
zleceE - warto[� wskazanego tutaj

atrybutu pojawi si� na wydruku zapotrzebowania materiaCowego grupy zleceE, w nagCówku, w obszarze

wyrobów, czyli rodzin produktów, których produkcj� zleca dana grupa zleceE

Wydruk grupy zleceE

Parametry w tej zakCadce przydadz� si� (tak jak w przypadku poprzedniej zakCadki), gdy u}ywasz do rozpisywania

zleceE na produkcji grup zleceE þ. A dokCadniej - gdy chcesz grupy zleceE drukowa�.

https://dokumentacja.qcadoo.com/grupy-zlecen
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Parametry
zleceE
-
grupy
zleceE

1. Poka}
na
wydruku
kod
QR - zaznacz parametr a na wydruku grupy zleceE pojawi si� kod QR z numerem

grupy zleceE i numerem produktu finalnego. Kod ten pojawia� si� b�dzie albo zawsze, albo tylko a wydrukach

grup z liniami podanymi w tabeli poni}ej

2. Linie
produkcyjne - tabela uaktywnia si�, gdy Poka}
na
wydruku
kod
QR jest zaznaczony. W tabeli mo}esz

poda� te linie produkcyjne, do których chcesz ograniczy� drukowanie kodu

3. Wydruk
wg
rozmiarów - poni}sze parametry dotycz� wydruku wg rozmiaru:

Poka}
opis
produktu
z
technologii - zaznacz parametr je[li chcesz aby opis zostawiony w produkcie

wej[ciowym technologii pojawiaC si� obok typu produktu wej[ciowego na wydruku

Sortuj
wg
priorytetu
rodzaju
wyrobu - na wydruku grupy zleceE wg rozmiarów prezentowane zlecenia

zbijane s� z dokCadno[ci� do rodziny produktu. Rodzina produktu mo}e by� przypisana do modelu.

Model ten mo}e mie� rodzaj wyrobu. Rodzaj wyrobu jest sCownikiem, w którym mo}na ustawia� wCasn�

kolejno[�. Je[li zaznaczysz ten parametr, to rodziny produktu na wydruku b�d� posortowane wg

kolejno[ci ustawionej w sCowniku Rodzaj wyrobu

Atrybut
wyrobu - wska} atrybut produktu, który chcesz, aby pojawiC si� na wydruku grupy zleceE

Sumowanie - wydruk grupy zleceE wg rozmiaru pozwala na wyznaczanie sum ilo[ci dla ró}nych grup

rozmiarowych. Co wiecej - rozmiary z ró}nych grup mog� by� oznaczane ró}nymi kolorami. I to jest to

miejsce, w którym mo}esz poda� do jakich grup rozmiarowych chcesz przeprowadzi� sumowanie oraz

jakie kolory maj� one mie�. Wa}na uwaga - na wydruku pojawi si� tylko pierwszych 6 grup z tej tabeli

(wg kolejno[ci ustawionej strzaCkami).
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Parametry zleceE
Zlecenia produkcyjne to serce qcadoo MES. To dzi�ki nim przekazujesz prace na produkcj�. To one s� podstaw� do

wyprodukowania wyrobu. To pod nie zu}ywane s� produkty. To na ich podstawie rozliczamy produkcj�. Sporo si�

wokóC nich dzieje - zatem i sposobó konfiguracji wiele. Warto zapozna� si� z parametrami zleceE i ustawi� je tak, by

jak najwygodniej si� z nimi pracowaCo.

Parametry zleceE ustawiane s� w Parametry
>
Parametry
planowania
>
przycisk
Zlecenia. S� one pogrupowane

w zakCadki. Ka}da zakCadka b�dzie omówiona w osobnym rozdziale.

GCówna

Do dyspozycji masz nast�puj�ce parametry:

Parametry
zleceE
-
zakCadka
gCówna

1. Domy[lna
linia
produkcyjna - ustaw t� lini�, na której najcz�[ciej realizujesz zlecenia. Podpowiemy Ci j� przy

wystawianiu zlecenia produkcyjnego (r�cznie, a tak}e przez generowanie ze zamówienia sprzeda}y). Nie

musisz linii uzupeCnia� tutaj. Je[li potrafisz przypisa� lini� do technologii (wybierasz lini� w zale}no[ci od tego

jaki wyrób ma by� produkowany) - uzupeCnij j� w zasi�gu. Podpowiadanie w zleceniu zadziaCa tak: je[li w

technologii uzupeCniona linia, to j� zaci�gamy do zlecenia. Je[li nie - sprawdzamy, czy jest w administracji w

parametrach podana domy[lna - je[li tak: zaci�gamy do zlecenia. Je[li nie - lini� zostawiamy pust�, b�dziesz

musiaC j� wskaza� przed akceptacj� zlecenia.

2. Podpowiadaj
domy[ln�
lini�
z
technologii - zaznacz parametr, a domy[lna linia wprowadzona w technologii

w zakCadce Linie b�dzie wczytywana do zlecenia produkcyjnego

3. Pozwól
na
zmian�
linii
produkcyjnej
w
zaakceptowanym
zleceniu - zaznacz parametr je[li chcesz

pozwoli� na ewentualne przesuni�cia zaakceptowanego ju} zlecenia na inn� lini�. Je[li nie - uznajesz, }e

zaakceptowane zlecenie nie powinno by� ju} tak radykalnie zmieniane -> zostaw parametr niezaznaczony

4. Pozwól
na
zmian�
ilo[ci
w
zaakceptowanym
zleceniu - zaznacz je[li chcesz pozwoli� na zmian� ilo[ci w

zaakceptowanym zleceniu produkcyjnym

5. Pozwól
na
zmian�
drzewa
technologii
w
oczekuj�cym
zleceniu - qcadoo pozwala na zmian� technologii w

zleceniu. Oznacza to, }e standardowo produkt wytwarzany jest wg konkretnego sposobu, ale w wyj�tkowych

sytuacjach, pod dane zlecenie, mo}na wprowadzi� zmiany i wyprodukowa� wyrób troch� inaczej. Je[li nie
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chcesz, aby pracownicy zmieniali technologi� i }eby zawsze produkty byCy realizowane w tym sam sposób, nie

zaznaczaj parametru, a nie pozwolimy na modyfikacj� technologii w zleceniu.

6. UzupeCniaj
opis
zlecenia
na
podstawie
opisu
technologii - w technologii mo}esz wprowadzi� opis. I

mo}emy go podpowiedzie� do zlecenia, do pola opis (po to by pokaza� pracownikom np. w terminalu) - je[li

chcesz, aby tak si� staCo, zaznacz parametr

7. UzupeCniaj
opis
zlecenia
na
podstawie
opisu
produktu - zaznacz parametr, a do opisu zlecenia

produkcyjnego dokleimy opis pozostawiony w produkcie zleconym

8. Oznacz
kolorem
procent
wykonania - w li[cie planowanych zleceE þ jest kolumna Wykonanie %.

Przedstawia ona informacj� o tym ile procent ilo[ci zleconej jest ju} wyprodukowane. Je[li chcesz wzmocni�

efekt - zaznacz parametr, a oznaczymy kolumn� kolorem. Czerwone b�d� te zlecenia, które nie s� jeszcze

rozpocz�te (0% wykonania), zielone - te ju} caCkowicie zrealizowane (100% wykonania), a {óCte te, dla których

praca trwa (wykonanie mi�dzy 0 a 100%)

9. Automatycznie
ustawiaj
dat�
rozpocz�cia
zlecenia - zaznacz parametr, je[li chcesz, aby w zleceniu

produkcyjnym ustawiCa si� aktualna data w momencie ustawiania statusu na rozpocz�te

10. Automatycznie
ustawiaj
dat�
zakoEczenia
zlecenia - zaznacz parametr, je[li chcesz, aby[my uzupeCnili

dat� zakoEczenia zlecenia, w momencie ustawiania statusu na zakoEczone

11. Podpowiadaj
dat�
rozpocz�cia
zlecenia
przy
tworzeniu
zlecenia - je[li zaznaczysz parametr, to podczas

dodawania zlecenia produkcyjnego podpowiemy Ci dat� rozpocz�cia. Wska} ni}ej jaka ma by� ta data.

12. Data
rozpocz�cia
podpowiadana
na
podstawie - lista uaktywni si�, gdy zaznaczysz parametr Podpowiadaj

dat� rozpocz�cia zlecenia przy tworzeniu zlecenia. Do wyboru masz:

aktualnej
daty - data rozpocz�cia zostanie ustawiona na podstawie momentu zapisu zlecenia

pocz�tku
pierwszej
zmiany
kolejnego
dnia - podpowiemy dat� pocz�tku Twojej pracy nast�pnego dnia

(czyli przyda si� ta opcja, gdy dzi[ zakCadasz zlecenia na jutro)

daty
zakoEczenia
ostatniego
zlecenia
na
linii - namierzymy ostatnie zlecenie na linii produkcyjnej i to

dodawane ukCadamy bezpo[rednio po nim. Je[li dodatkowo b�dziesz wylicza� czas trwania w qcadoo

na podstawie produkcji na zmian�þ albo czasochConno[ci technologiiþ to w Catwy sposób ustalisz

kompletny plan produkcyjny.

13. Kopiuj
opis
z
zamówienia
sprzeda}y - zaznacz parametr, je[li zlecenia produkcyjne utworzone z zamówienia

sprzeda}y maj� otrzyma� opis wprowadzony w zamówieniu sprzedazy

14. Kopiuj
uwagi
z
pozycji
zamówienia
sprzeda}y - zaznacz parametr, je[li chcesz, aby uwagi wprowadzone w

pozycji zamówienia sprzeda}y, zostaCy przeniesione do opisu zlecenia produkcyjnego (utworzonego poprzez

funkcj� Utwórz wiele zleceE produkcyjnych)

15. Zbiorcze
zlecenia
tworzone
z
zamówienia
sprzeda}y - zaznacz parametr je[li chcesz, aby podczas

tworzenia zleceE do zamówieE sprzeda}y, zbijaCy si� one w zbiorcze z dokCadno[ci� do tego samego

produktu i tej samej technologii

16. Realizacja
ze
stanu
magazynowego - zaznacz parametr je[li chcesz, aby funkcja tworzenia wielu zleceE

produkcyjnych do zamówienia sprzeda}y sprawdzaCa, czy zamówiony produkt trzeba produkowa�, czy mo}na

pobra� z istniejacego stanu magazynowego. Zlecenia produkcyjne b�d� utworzone tylko na t� cz�[�

zamówionych produktów, dla których nie zostaC zabezpieczony stan magazynowy. Je[li chcesz aby funkcja

realizacji ze stanu magazynowego dziaCaCa poprawnie, wska} w tabeli poni}ej na jakich magazynach mamy

sprawdza� dost�pny stan. Funkcja ta analizuje tylko stany zachowane w qcadoo - nie sprawdza stanów w

systemie zewn�trznym.

17. Zawsze
zlecaj
pozycje
z
personalizacj� - parametr uaktywni si� po zaznaczeniu Realizacja
ze
stanu

magazynowego. Je[li w uwagach pozycji zamówienia sprzeda}y wprowadzasz szczegóCy zamówionego

produktu, które sprawiaj�, }e produkt wymaga zmian w procesie produkcyjnym specjalnie na }yczenie klienta

(czyli produkt musi zosta� wyprodukowany i nie mo}e by� pobrany ze stanu produkt standardowy), to zaznacz

parametr, a zawsze do tej pozycji utworzymy zlecenie produkcyjne na ilo[� zamówion� przez klienta
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18. Magazyny - tabela uaktywnia si� po zaznaczeniu parametru Realizacja
ze
stanu
magazynowego. Podaj

magazyny, na których mamy poszukiwa� dost�pnego stanu zamówionych produktów

Dokumentacja odchyleE

Je[li chcesz wyci�ga� z qcadoo informacje o zmianach w zleceniach (raport odchyleE planuþ), to ustaw parametry,

w jakich sytuacjach mamy poprosi� Twoich pracowników o podanie przyczyny zmiany.

Parametry
zleceE
-
dokumentacja
odchyleE

Zaznacz te sytuacje, w których konieczne b�dzie podanie przyczyny zmiany:

skrygowanie planowanej daty rozpocz�cia

skorytowanie planowanej daty zakoEczenia

skorygowanie zleconej ilo[ci

odrzucenie

wstrzymanie

zaniechanie

opó{nienie faktycznej daty rozpocz�cia o zadany czas

wcze[niejsza faktyczna data rozpocz�cia o zadany czas

opó{nienie faktycznej daty zakoEczenia o zadany czas

wcze[niejsza faktyczna data zakoEczenia o zadany czas

Je[li zmiana b�dzie dotyczy� czasu - w zleceniu b�dziesz musiaC poda� przyczyn� w zakCadce daty. Je[li zmieniona

b�dzie ilo[� - przyczyna korekty b�dzie musiaCa by� wprowadzona w zakCadce ilo[�
produktu. Je[li natomiast

ustawiany b�dzie status - otworzymy okno, w którym trzeba b�dzie poda� przyczyn� i potwierdzi� wykonanie.

Kategorie zleceE

ZakCadka ta umo}liwia przypisanie kolorów do kategorii zleceE. Takim kolorem oznaczymy komórki w tabeli zleceE
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wyeksportowanej do PDFa.

Parametry
zleceE
-
kategorie
zleceE

Zanim przypiszesz kolor, zdefiniuj w sCownikach (Administracja > SCowniki) kategorie zleceE. To Ty decydujesz jakie

oznaczenia chcesz przez kategorie wprowadzi� - np. pilne, bardzo pilne. Albo - krajowe, eksport, unia. Albo - na

magazyn Ma�ka, do klienta. Cokolwiek - je[li masz potrzeb� dodatkowego oznaczania zleceE, a nie ma takiego pola

obecnie w qcadoo, wprowad{ kategorie.

W parametrach wybierz kategori� i przypisz jej kolor z dost�pnej listy. U}yj plusa, aby doda� kolor dla kolejnej

kategorii. I tak dla wszystkich tych, dla których chcesz wprowadzi� oznaczenie kolorem.

Paczki

W zakCadce tej ustawisz parametry dotycz�ce paczek þ generowanych do zlecenia.

Parametry
zleceE
-
paczki

1. generuj
paczki
dla
zleceE - zaznacz parametr je[li chcesz aby do zlecenia mo}na byCo wygenrowa� paczki -

albo przyciskiem w paczkach zlecenia, albo automatycznie w momencie rozpoczynania zlecenia. Ustaw w

polach poni}ej jak podzieli� ilo[� zlecenia na paczki

2. optymalna
wielko[�
paczki - podaj jak� ilo[� ma mie� paczka

3. reszta
zasilaj�ca
ostatni�
paczk� - podaj do jakiej ilo[ci pozostaCej po dzieleniu ilo[ci zleconej na paczki wg

optymalnej ilo[ci, mamy ni� zasila� ostanio wygenerowan� paczk�. Je[li reszta b�dzie wi�ksza od podanej

liczby, zostanie utworzona nowa, mniejsza paczka.

4. uwzgl�dnij
paczki
przy
generowaniu
procesów
do
zlecenia - je[li w ramach ka}dej paczki maj� by�

wykonywane te same procesy technologiczne, zaznacz parametr, a wygenerujemy tyle zestawów procesów

ile paczek w zleceniu.

5. atrybut
na
etykiecie - etykiety do paczek mo}esz wzbogaci� o jeden atrybut produktu. Wska} jaki, a
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wydrukujemy go pod rozmiarem produktu.

Procesy technologiczne

Parametry z tej zakCadki konfiguruj� dziaCanie procesów technologicznych zleceniaþ.

Parametry
zleceE
-
paczki

1. Uwzgl�dnij
paczki
przy
generowaniu
procesów
do
zlecenia - zaznacz parametr, a dla ka}dej paczki

zlecenia b�dzie wygenerowany osobny zestaw procesów technologicznych

2. Pozwól
na
edycj�
ilo[ci
lub
usuni�cie
wykonanego
procesu - zaznacz parametr je[li chcesz, aby

wykonany proces (czyli taki z przypisan� osob� i dat� realizacji) mógC by� usuni�ty lub edytowany. Usuni�cie

procesu technologicznego powoduje usuni�cie pozostaCych procesów zwi�zanych z dan� paczk� lub danym

zleceniem.

3. Automatycznie
generuj
procedy
do
zlecenia
produkcyjnego - je[li parametr b�dzie zaznaczony, to po

rozpocz�ciu zlecenia, zostan� z automatu utworzone procesy technologiczne.

Post�p produkcji

Parametr w zakCadce dotyczy szczegóCowego zapotrzebowaniaþ, czyli listy produktów uczestnicz�cych w

produkcji pod dane zlecenie i jego operacje.

Parametry
zleceE
-
post�p
produkcji

Je[li Brak
mo}liwo[ci
modyfikacji
szczeg.
zapotrzebowania b�dzie zaznaczony, to szczegóCowe
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zapotrzebowanie nie b�dzie mogCo by� modyfikowane. A co za tym idzie - nie wprowadzisz do zlecenia np.

zamienników.

Plan na zmian�

Parametry w zakCadce dotycz� planu produkcji na zmian�þ.

Parametry
zleceE
-
plan
na
zmian�

1. Pozwala�
na
niepeCne
jednostki - je[li produkujesz w sztukach (lub innych staCych jednostkach jak para, czy

komplet) to chciaCby[, }eby planer nie kazaC wyprodukowa� 0,543 szt. na zmianie. Zatem zostaw parametr

niezaznaczony - a ilo[ci w produkcji na zmian� b�d� zawsze caCkowite. Je[li natomiast ilo[ci caCkowite nie

powinny by� pilnowane - zaznacz pole.

2. Korekta
meldunku
przelicza
plan
na
zmian� - przyj�ty plan na zmian� mo}e by� aktualizowany na

podstawie danych z produkcji. Jeste[my w stanie np. wydCu}y� plan realizacji zlecenia, je[li na danej zmianie

plan nie zostaC wykonany. Co wi�cej - jeste[my w stanie wprowadzi� aktualizacj� gdy zarejestrowane

wykonanie z produkcji zostanie skorygowane. Je[li taka aktualizacja ma mie� miejsce - zaznacz parametr. Tu

warto jeszcze poinformowa�, }e aktualizacja planu na zmian� b�dzie nast�powa� tylko przy [ci[le

speCnionych warunkach (np. zapewnieniu o dokCadnie 1 rekordzie rejestracji do zlecenia) - skontaktuj si� z

nami, a pomo}emy Ci uzyska� efekt taki jak potrzebujesz.

3. Automatyczny
plan
na
zmian� - zaznaczenie parametru umo}liwi wywoCanie w planie na zmian� funkcji

automatycznego generowania. Innymi sCowy - dzi�ki temu na podstawie algorytmu wydajno[ci wyliczymy ile

jeste[ w stanie wyprodukowa� na zmianie, a tak}e kiedy zakoEczysz prac� nad zleceniem. Je[li parametr

b�dzie niezaznaczony - plan b�dziesz mógC wprowadzi� r�cznie.

4. Algorytm
wyliczania
wydajno[ci - je[li chcesz z automatu tworzy� plan na zmian�, to wska} tutaj wg jakiego

algorytmu mamy wylicza� wydajno[�. Do wyboru trzy opcje:

norma
w
technologii - czyli o tym ile jeste[my w stanie wyprodukowa� na minut� [wiadczy norma

wydajno[ciowa w technologii

norma
w
technologii
i
ilo[�
osób
na
zmian� - czyli o tym ile jeste[my w stanie wyprodukowa� na miniut�

[wiadczy norma wydajno[ciowa w technologii oraz ilo[� osób przypisanych do linii w przydziale do

zmian

u}ytkownika - czyli wyliczasz wydajno[� wg innego algorytmu. Nie mamy go obecnie w standardzie, ale

z ch�ci� stworzymy go dla Ciebie. Skontaktuj si� z nami - stwórzmy wspólnie rozwi�zanie, które pozwoli

Ci z automatu tworzy� plany

5. Ilo[�
wyprodukowana
przelicza
plan
na
zmian� - powi�zane z sytuacj� opisywan� w parametrze Korekta

meldunku
przelicza
plan
na
zmian�. Je[li zaznaczysz parametr to b�dziemy w stanie zaktualizowa� plan
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produkcji na zmian�, w momencie gdy ilo[� wyprodukowana na zmianie jest inna od przyj�tego planu,

odpowiednio wydCu}aj�c lub skracaj�c realizacj� caCego zlecenia.

Magazyn - surowce

W tej zakCadce mamy jeden parametr - decyduj�cy o tym, czy rozpoczynamy zlecenie mimo i} nie ma wszystkich

surowców, czy te} nie.

Parametry
zleceE
-
magazyn
surowce

1. Ignoruj
brak
surowców - je[li parametr b�dzie niezaznaczony, to nie pozwolimy na akceptacj� lub

rozpocz�cie zlecenia je[li na magazynie nie b�dzie wystarczaj�cego stanu surowców pod dane zlecenie. W

administracji ustawiamy warto[� domy[ln� parametru. Mo}esz j� zmieni� jeszcze na poziomie zlecenia

produkcyjnego

2. Moment
walidacji - wska}, czy mamy sprawdza� stan surowców w momencie akceptacji czy rozpoczynania

zlecenia

Zlecenia na komponenty

Komponenty to wydzielone z caCej produkcji danego wyrobu osobno zlecane elementy, np. póCprodukty. Posiadaj�

one swoj� wCasn� technologi�, ale z technologiami powi�zanymi tworz� caC� struktur� wyrobu, tworz�c tym samym

kompletny wyrób gotowy.

O tym, czy mamy bra� pod uwag� komponenty podczas wykonywanych dziaCaE, zadecyduj w parametrach:

Parametry
zleceE
na
komponenty

1. Uwzgl�dnij
zlecenia
na
komponenty - domy[lne ustawienie parametru wykorzystywanego w kalkulacji
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kosztów þi kalkulacji czasochConno[ciþ. Zaznacz parametr je[li chcesz, }eby[my wykonywali obliczenia nie

tylko dla danego zlecenia, ale dla wszystkich powi�zanych zleceE na komponenty

2. Automatycznie
generuj
zlecenia
na
komponenty - zaznacz je[li chcesz, aby podczas rozpisywania zleceE

produkcyjnych z zamówieE sprzeda}y przy pomocy funkcji Utwórz wiele zleceE produkcyjnych þ, program z

automatu wywoCaC generowanie zleceE na komponenty

3. Zlecenia
na
komponenty
generowane
przez
pokrycie
zapotrzebowania - parametr powi�zany z

powy}szym. Je[li zlecenia na komponenty maj� si� generowa� z automatu, to wska} któr� [cie}k�: przez

pokrycie zapotrzebowania - czyli ze sprawdzaniem stanu magazynowego i zlecanie tylko tego czego nie ma

(je[li tak - zaznacz parametr), czy bez pokrycia - czyli zawsze generowanie zleceE na komponenty na ilo[�

wynikaj�c� z technologii (je[li tak - parametr pozostaw niezaznaczony)
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Parametry karty pracy
Je[li stosujesz karty pracyþ to warto aby[ je skonfigurowaC pod swoje potrzeby w Parametry
>
Parametry

planowania
>
przycisk
Karty
pracy.

Parametry kart pracy s� pogrupwane w zakCadki. Ka}da zostanie omówiona poni}ej.

ZakCadka GCówna

Parametry
kart
pracy
-
zakCadka
gCówna

1. Nie
drukuj
kodów
kreskowych
operacji - zaznacz parametr je[li nie chcesz aby na karcie pracy pokazywaCy

si� kody kreskowe. Pami�taj, }e kody kreskowe pozwalaj� na rejestracj� produkcji w terminalu (dzi�ki nim

mo}na raportowa� zlecenia z dokCadno[ci� do operacji)

2. Nie
drukuj
tabeli
zleceE - zaznacz parametr je[li nie chcesz aby na wydruku kart pracy pojawiaCa si�

dodatkowa tabela ze zleceniami, do których karta pracy zostaCa przygotowana

3. Wy[wietlaj
operacje
od
pierwszej
strony - zaznacz je[li nie chcesz zostawia� przerwy mi�dzy danymi o

zleceniach a operacjami

4. Uwzgl�dnij
faktyczny
post�p - je[li zaznaczysz parametr to na wydruku zaprezentujemy nie ilo[� planowan�,

lecz ilo[� pozostaC� do wyprodukowania / zu}ycia (czyli uwgl�dniaj�c� ju} wykonan� produkcj�)

5. Generuj
ka}de
zlecenie/grup�
na
osobnej
stronie - zaznacz parametr je[li na karcie pracy ka}de zlecenie

lub wydzielona grupa (operacje na karcie pracy mog� by� pogrupowane np. wg dziaCu) maj� zaczyna� si� od

nowej strony. Dzi�ki temu Catwiej b�dzie podzieli� kart� pracy na wielu pracowników

6. WC�cz
grupowanie
operacji - je[li zaznaczysz parametr, to te same operacje z technologii z takimi samymi

produktami wej[ciowymi, zostan� na karcie pracy zaprezentowane razem (b�dzie to jedna operacja, ze

zsumowan� ilo[ci� surowca i wieloma produktami wyj[ciowymi)

7. Kolumny - ustaw jakie kolumny i w jakiej kolejno[ci maj� drukowa� si� w tabeli zleceE
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Parametry danych podstawowych operacji

Parametry
kart
pracy
-
zakCadka
Operacje
dane
podstawowe

1. Ukryj
opis - je[li zaznaczysz parametr, na karcie pracy nie b�dzie drukowany opis zlecenia

2. Ukryj
technologi�
i
zlecenie - je[li zaznaczysz parametr, to karta pracy w obszarze operacji nie b�dzie

zawieraCa informacji o numerze technologii i zleceniu

3. Ukryj
produkt
zlecony - je[li parametr nie b�dzie zaznaczony, to w obszarze operacji pojawi si� informacja o

produkcie zleconym i jego atrybutach

4. Obrazek
z
dodatkowymi
polami - brakuje Ci pewnych informacji na karcie pracy? ChciaCby[ zbiera�

dodatkowe informacje, np. o zu}ytych narz�dziach, o jako[ci u}ywanych surowców, o problemach

wyst�puj�cych na linii? Przygotuj np. tabel� i zaC�cz j� tutaj w formie obrazka. Wydrukujemy go na karcie

pracy

Obrazek z dodatkowymi polami mo}esz wprowadzi� te} na etapie definiowania operacji w Technologie >

operacje þ. Dzi�ki temu karta pracy mo}e wygl�da� inaczej, w zale}no[ci od tego jaka operacja ma by�

wykonywana

Parametry produktów operacji

W zakCadce mamy podziaC na produkty wej[ciowe i wyj[ciowe. W ka}dym obszarze parametry takie same, zatem

zostan� omówione tylko raz, na przykCadzie produktów wej[ciowych.
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Parametry
kart
pracy
-
zakCadka
Operacje
produkty

1. Nie
drukuj
produktów
wej[ciowych
operacji - je[li zaznaczysz parametr, karta pracy nie b�dzie zawieraCa

tabeli z produktami wej[ciowymi

2. Liczba
dodatkowych
wierszy - wprowad{ ile dodatkowych pustych wierszy chcesz zobaczy� na karcie pracy

w obszarze produktów. Po co Ci one? Np. po to, by pracownik mógC zapisa� u}yte zamienniki lub dodatkowe,

nie uj�te w technologii, produkty

3. Kolumny - okre[l jakie kolumny i w jakiej kolejno[ci maj� zosta� wydrukowane w tabeli produktów na karcie

pracy
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Parametry planowania na liniach
W Parametry
>
Parametry
planowania
>
przycisk:
Planowanie
na
liniach znajdziesz konfiguracj� wykresu Gantta

þ

Parametry
planowania
na
liniach

1. Prezentuj
na
wykresie
Gantta - wska}, czy chcesz aby wykres Gantta przedstawiaC zlecenia produkcyjneþ

czy grupy zleceEþ

2. Planuj
przezbrojenia
w
oparciu
o - je[li chcesz, aby przezbrojenia byCy dobierane zgodnie ze zdefiniowanymi

normami þ ustaw w parametrze warto[�: <normy przezbrojeE=.

3. R�czny
zapis
planu - zaznacz parametr. Dzi�ki temu zmiany poczynione w ukCadzie kafelków w Gantt b�d�

widoczne w zleceniach / grupach zleceE

4. Wyliczaj
czas
zleceE
przesuwanych
z
bufora - je[li chcesz aby przy przesuwaniu zleceE produkcyjnych z

bufora byC wyliczany czas jego trwania, to zaznacz parametr. Je[li korzystasz z planu na zmian� (czyli masz

zaznaczony parametr Automatyczny
plan
na
zmian� opisany tutajþ) to czas trwania b�dzie wyznaczony przez

dodanie planu na zmian� wCa[nie. Je[li natomiast parametr Automatyczny
plan
na
zmian� b�dzie wyC�czony -

wyznaczymy dCugo[� kafelka na podstawie czasochConno[ci technologiiþ.

5. Wykrywaj
kolizje - zaznacz parametr je[li chcesz aby kafelki, które na danej linii nachodz� na siebie czasowo

(czyli jest kolizja), zostaCy oznaczone na czerwono

6. Nie
pozwól
na
kolizje - zaznacz parametr je[li nie chcesz pozwoli�, aby zlecenia na danej linii nachodziCy na

siebie czasowo. Wówczas b�dziemy przesuwa� kolejne zlecenie, tak by nie nachodziCo na aktualnie

zmieniane

7. Rodzaj
zapisu - je[li ustawisz: tylko
zapis to zmiany w kafelkach b�d� dotyczyCy tylko dat samego zlecenia.

Je[li natomiast ustawisz: zapisz
z
przeliczeniem
planu
na
zmian� to oprócz zmiany daty zostanie przeliczony

plan na zmian� i wyznaczona nowa data zakoEczenia. Je[li nie u}ywasz planu na zmian� - ustaw warto[�

pierwsz�, przyspieszy to dziaCanie.
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Parametry zaopatrzenia
Parametry zaoptrzenia dotycz� funkcjonalno[ci, które znajdziesz w menu > zaopatrzenie. Przejrzyj je i ustaw tak,

aby korzystanie z dostaw czy wydaE wewn�trznych byCo do Ciebie jak najbardziej dopasowane.

Parametry znajdziesz w Parametry
>
Parametry
zaopatrzenia. Pogrupowane zostaCy w zakCadkach - dzi�ki temu

Catwiej b�dzie znale{� te odpowiednie.

Dostawy

W zakCadce umieszono parametry dotycz�ce dostawþ

Parametry
dostaw

1. Domy[lny
opis - uzupeCniony tutaj tekst b�dziemy ka}dorazowo podpowiada� do opisu dostawy. Do czego to

mo}esz wykorzysta�? Je[li ka}dorazowo wysyCasz do dostawcy pro[b� o potwierdzenie terminu dostawy -

mo}esz w opisie wprowadzi� odpowiedni� adnotacj�, a poka}e si� ona na wydruku w PDF. Raz zdefiniowane

- nie trzeba o tym pó{niej pami�ta�.

2. Domy[lnie
dostarczy�
do
miejsca - wska} magazyn, na który zwykle przyjmujes dostawy. Podpowiemy go

przy tworzeniu dostawy

3. Domy[lny
adres
docelowy
dostawy - mo}esz albo przyj��, }e produkty maj� by� dostarczane na adres

Twojej
firmy albo na inny
adres uzupeCniony w polu, które pojawi si� poni}ej. Adres ten pojawi si� na wydruku

dostawy / zamówienia do PDF.

Twoja firma to z naszego punktu widzenia ta firma, która jest uzupeCniona w parametrach w zakCadce gCówna

þ w polu Firma

4. Dodatnia
cena
zakupu - je[li zale}y Ci na tym, aby ka}da przyjmowana z dostawy pozycja miaCa okre[lon�

cen� (wi�ksz� od zera) to zaznacz ten parametr. B�dziemy tego pilnowa�.
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5. Odbieranie
wi�kszej
ilo[ci
ni}
zamawiana - zdarzyCo Ci si�, }e dostawca przysCaC wi�cej sztuk produktu ni}

zamówiCe[? Zawsze odsyCasz, czy czasami przyjmujesz? A mo}e nie masz innej mo}liwo[ci, bo dostawca

zawsze przysyCa peCn� palet� nawet gdy zamówisz mniej? Je[li pozwalasz na przyj�cie wi�kszej ilo[ci ni}

sobie za}yczyCe[ - zaznacz parametr. Je[li zostanie niezaznaczony b�dziemy pilnowa�, by ilo[� odbierana nie

przekroczyCa zamówionej.

6. wymagaj
wskazania
dostawcy - zaznacz parametr, a nie pozwolimy na zapis dostawy bez uzupeCnienia firmy

7. uzupeCniaj
ceny
na
podstawie - wska}, która cena: ostatnia zakupu czy ostatnia z oferty dostawcy, ma by�

podpowiadana w dostawie (funkcja wywoCywana przyciskiem: UzupeCniaj ceny)

8. u}yj
kosztu
nominalnego,
gdy
cena
nie
jest
okre[lona - parametr powi�zany z powy}szym. Je[li

zaznaczysz parametr w sytuacji, gdy cena ostatniego zakupu lub z ostatniej oferty b�dzie zerowa (lub

nieokre[lona) pobierzemy koszt nominalny. Koszt nominalny mo}esz uzupeCni� r�cznie cen�, któr�

spodziewasz si� otrzyma� od kontrahenta

9. Kolumny
w
zamówieniu - tabela zawiera list� kolumn, które b�dziemy prezentowa� na wydruku zamówienia.

Ustaw, jakie kolumny Ci� interesuj�. I usuE te, których widzie� na wydruku nie chcesz.

Oferty

Oferty opisane s� tutajþ. W parametrach mo}esz ustawi� jakie kolumny maj� zosta� zaprezentowane na wydruku

w PDF.

Parametry
ofert

Wybierz z dost�pnej listy, te które Ci� interesuj�.

Zapytania ofertowe
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Zapytania ofertowe

Analogicznie jak w zakCadce Oferty - mo}esz ustawi� jakie kolumny maj� by� widoczne na wydruku Zapytania

ofertowego þ

Parametry
zapytaE
ofertowych

Dostawy do stanów minimalnych

Je[li chcesz, aby[my tworzyli automatycznie dostawy do stanów minimalnych þ, zaznacz parametr Twórz
dostawy
do
stanów
min.

Parametry
dostaw
do
stanów
minimalnych
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Wydania wewn�trzne

Wydania wewn�trzneþ sCu}� do przesuwania produktów mi�dzy magazynami. Skonfiguruj je tak, aby speCniCy

wszystkie Twoje oczekiwania.

Parametry
wydaE
wewn�trznych

1. yródCo
produktów
do
wydania - wska}, czy chcesz aby lista produktów tworzona byCa na podstawie

zapotrzebowania zlecenia produkcyjnego (=zlecenia produkcyjne), czy na podstawie r�cznie tworzonej listy

(=r�czna dyspozycja)

2. Produkty
do
wydania - je[li wydania b�d� tworzone do zleceE produkcyjnych, to mo}esz okre[li� czy chcesz,

aby lista tworzona byCa na podstawie wszystkich produktów wej[ciowych technologii, czy tylko na podstawie

surowców. Jest to zale}ne w du}ej mierze od tego, czy póCprodukty przyjmowane s� na magazyn w trakcie

produkcji i magazynier musi zadba� o odpowiednie ich przesuni�cie na dziaCy

3. Generuj
wydania
wewn�trzne
do
dostaw - parametr aktywny, gdy }ródCem produktów do wydania jest

r�czna dyspozycja. Zaznacz parametr je[li chcesz, aby[my w momencie odbioru dostawy zaCo}yli wydanie

wewn�trzne informujace pracowników na jakie docelowe magazyny produkty maj� by� przesuni�te. O

szczegóCach tej mo}liwo[ci poczytasz poni}ej.

4. Generuj
wydania
wewn�trzne
do
zleceE - parametr aktywny, gdy {ródCem produktów do wydania s�

zlecenia produkcyjne. Zaznacz parametr je[li chcesz, aby[my na okre[lon� ilo[� dni przed planowanym

rozpocz�ciem zlecenia, utworzyli wydanie wewn�trzne z list� produktów potrzebnych do zlecenia. O tym jak

dziaCa generowanie poczytasz poni}ej

5. Ile
dni
przed
rozpocz�ciem
zlecenia - je[li chesz generowa� wydania wewn�trzne do zleceE, to podaj na ile

dni przed rozpocz�ciem zlecenia wydanie ma si� zaCo}y�

6. Magazyn
wydaj�cy - je[li wydanie ma si� tworzy� do zlecenia, to musimy wiedzie� z jakiego magazynu b�d�

przesuwane produkty ma magazyny, z których produkty faktycznie b�d� zu}ywane (czyli magazyny ustawione

w przepCywach technologii)

7. Automatyczne
wydanie
po
wygenerowaniu - zaznacz parametr a po wygenerowaniu wydania

wewn�trznego zostanie ono caCkowicie wydane. Jesli ustawisz w parametrach ni}ej, }e status dokumentu to

szkic, magazynier dostanie gotowy dokument magazynowy, na podstawie którego ma przygotowa� dane do

wydania

8. Wystawiane
dokumenty - okre[l czy chcesz aby wydanie koEczyCo si� dokumentami MM czy par� WZ - PZ

9. Status
dokumentów - wska}, czy wystawione z wydania dokumenty maj� zosta� w szkicu, czy od razu

zosta� zaakceptowane
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10. Wydania
wewn�trzne
rezerwuj�
stany - zaznacz je[li chcesz aby lista produktów do wydania byCa zaj�ta

pod to wydanie. Dzi�ki temu nikt nie b�dzie mógC rozchodowa� tych produktów i mamy pewno[�, }e nam nie

zabraknie do produkcji

11. Ilo[�
wydana
do
wysoko[ci
potrzeby - wydanie wewn�trzne mo}e by� tylko wyznacznikiem tego w jakiej

ilo[ci produkty maj� by� przesuwane na magazyn. Np. w technologii okre[lono, }e potrzebujemy 0,05 m

danego materiaCu. I taka ilo[� pojawi si� w wydaniu. Jednak magazynierzy mog� nie ci�� materiaCu i wydawa�

do na dziaCy w caCych belkach - wi�c wiadomo, }e ostatecznie wydaj� np. 50 m. Je[li chcesz pozwoli� na tak�

mo}liwo[� - zostaw parametr nie zaznaczony. Je[li natomiast chcesz aby magazynier nie mógC wyda� wi�cej

ni} technologia okre[la, to parametr powinien zosta� zaznaczony - przypilnujemy to podczas wydania.

Pokrycie zapotrzebowania

Pokrycie zapotrzebowaniaþ to funkcjonalno[�, która pozwoli Ci na ustalenie jakie produkty potrzebne s� do

produkcji, na kiedy, w jakiej ilo[ci a tak}e czy s� ju} zamówione u dostawcy, albo zlecone do wyprodukowania.

Parametry
pokrycia
zapotrzebowania

Dost�pne s� nast�puj�ce parametry:

1. Domy[lnie
oblicz
pokrycie
do
&
dni - podaj tutaj z jakiego okresu do przodu mamy pobiera� zlecenia.

Pewnie nie chcesz na ten moment wiedzie�, }e za rok b�dziesz potrzebowa� sklejki sosnowej. Ale informacja

o tym, }e w przyszCym tygodniu b�dziesz u}ywa� koronkowej ta[my, mo}e by� ju} cenna. Wstaw tak� ilo[�

dni, aby bez problemu móc zorganizowa� dostaw� na czas. Na podstawie podanej liczby wyliczymy dat�, do

jakiej wykonywane b�dzie pokrycie. Oczywi[cie w samym pokryciu wyliczon� dat� b�dziesz mógC zmieni�.

2. Magazyny - musimy wiedzie� z jakich magazynów mamy zbiera� stan, aby ustali�, czy produkty potrzebne do

zleceE s� dost�pne, czy te} nie. Wska} zatem list� magazynów (kliknij  i wybierz z listy

magazyn. Mo}esz doda� tak du}o magazynów, jak potrzebujesz). Oczywi[cie tutaj równie} traktujemy

ustawienia w parametrach jako domy[lne, bez problemu b�dziesz mógC list� magazynów zmieni�

bezpo[rednio w pokryciu zapotrzebowania

3. W
wynikach
poka}
tylko
produkty - dost�pne opcje:

pozyskiwane przez - wszystkich, zakup od dostawców, operacje podwykonywane. Odpowiednio

ograniczymy list� wg Twoich wskazaE - np. mo}esz zobaczy� tylko te produkty, które s� wykonywane

https://dokumentacja.qcadoo.com/pokrycie-zapotrzebowania
file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/administracjaParametryZaopatrzeniePokrycie.png


przez Twoich kooperantów. Ustawiasz tutaj warto[� domy[ln�, któr� mo}esz zmieni� z poziomu

pokrycia zapotrzebowania.

nale}�ce do rodziny - mo}esz ograniczy� zaprezentowane produkty tylko do tych nale}�cych do

wskazanej rodziny. I znowu - ustawiasz tutaj warto[� domy[ln�, któr� mo}esz zmieni� na etapie

generowania pokrycia zapotrzebowania

pokrycie zapotrzebowania - wszystkie, bez produktów znajduj�cych si� na magazynie lub tylko braki i

opó{nienia. Wybieraj�c jedn� z opcji zaw�}asz wyniki wyszukiwania. Warto[� parametru mo}e by�

zmieniona w samym pokryciu zapotrzebowania

4. Uwzgl�dnij
niezatwierdzone
dostawy - je[li zaznaczysz parametr, to b�dziemy szuka� informacji o

dostawach (czy zamówione i na kiedy) równie} w[ród dostaw szkicowych i przygotowanych

5. Zachowuj
raport
pokrycia - ka}de pokrycie zapotrzebowania, które generujesz mo}esz zapisa� jako PDF i

pó{niej do niego wróci�. Je[li chcesz aby[my zawsze przygotowali taki wydruk, zaznacz parametr

6. Statusy
zleceE - domy[lnie do pokrycia zapotrzebowania zbieramy wszystkie otwarte zlecenia produkcyjne.

Mo}esz jednak ograniczy� list� wskazuj�c statusy, które Ci� interesuj�. Do wyboru: oczekujace,

zaakceptowane, rozpocz�te

Pokrycie zapotrzebowania a stany minimalne

Parametry dotycz� zachowania si� stanów minimalnych þ.

Parametry
stanów
minimalnych
w
pokryciu
zapotrzebowania

1. Uwzgl�dniaj
zapotrzebowanie
w
stanie
aktualnym - stany minimalne dziaCaj� w oparciu o dost�pn� ilo[�

magazynow�. Sprawdzamy, czy to co jest dost�pne, jest mniejsze od zdefiniowanego stanu minimalnego.

Standardowo ilo[� dost�pna to stan magazynowy pomniejszony o ilo[� zarezerwowan�. Jednak je[li

zaznaczysz ten parametr b�dziemy stan aktualny pomniejsza� o ilo[ci potrzebne pod istniej�ce zlecenia

produkcyjne, z zadanego poni}ej okresu

2. Pobierz
zlecenia
zaplanowane
na
&
dni - je[li zaznaczyCe[ powy}szy parametr, musisz poda� na ile dni do

przodu zlecenia maj� wpCywa� na analiz� dost�pnych stanów pod stany minimalne

3. Uwzgl�dnij
stan
minimalny
przy
tworzeniu
zleceE
produkcyjnych - zaznacz parametr, a podczas zlecania

produkcji do zamówieE sprzeda}y z uwzgl�dnieniem ilo[ci mog�cych by� pobrane z magazynu, zlecana byCa

taka ilo[�, by zachowa� zaplanowany na magazynie stan minimalny
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Parametry magazynu
W Parametry
>
Parametry
magazynu znajduj� si� parametry zwi�zane z magazynem.

ZakCadka gCówna - parametry dokumentów

W pierwszej zakCadce mo}esz skonfigurowa� dokumenty magazynowe þ.

Parametry
magazynu
-
zakCadka
gCówna

Ustaw, które pola pozycji dokumentów maj� by� widoczne. Je[li nie chcesz ewidencjonowa� z dokCadno[ci� do

palet (i ich numerowa�) to pewnie kolumny: typ palety i paleta nie b�d� Ci potrzebne. Wejd{ w szczegóCy pola w

tabeli i odznacz parametr Widoczno[�. Dzi�ki temu Twój widok nie b�dzie za[miecony kolumnami, których nie

potrzebujesz. A i Twoi pracownicy nie b�d� si� zastanawia� co w danym polu wpisa�.

Jest lista pól w pozycjach dokumentu, których w parametrach wyC�czy� si� nie da. Pola te w tabeli w

parametrach maj� Mo}liwo[�
zmiany
widoczno[ci = nie. qcadoo ich potrzebuje do prawidCowej ewidencji

Za co odpowiadaj� pozostaCe parametry:

Podpowiadaj
jeden
zasób - je[li b�dziesz wystawia� dokument magazynowy rozchodowy, to przy podaniu

produktu program podpowie zasób, który b�dzie wydawany. Dzi�ki temu od razu b�d� widoczne atrybuty

wynikaj�ce z zasobu (jak cena, data wa}no[ci, czy miejsce skCadowania). Rozwi�zanie ma to jednak swoje

minusy - je[li danego zasobu zostaCy 2 szt. a Ty potrzebujesz wyda� 10 szt. to program zasób podpowie, ale
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Dodawanie
kolumn
dokumentu
na
podstawie

atrybutów

przy zapisie zawoCa, }e nie ma wystarczaj�cego stanu. Je[li zasób nie b�dzie podpowiadany przy tworzeniu

pozycji, to na akceptacji dokumentu tak� pozycj� porozbija na tyle, ile ró}nych zasobów musi wyda�

Akceptacja
dokumentu
przy
wydruku
dyspozycji - je[li zaznaczysz parametr, to w momencie wywoCania

wydruku dokumentu w szablonie Dyspozycja przesuni�cia, dany dokument zostanie zaakceptowany. Dzi�ki

temu w jednym kroku mo}esz potwierdzi�, }e realizacja dokumentu nast�piCa. Je[li parametr nie b�dzie

zaznaczony - trzeba b�dzie osobno zaakceptowa� i wydrukowa� dokument.

Nie
pokazuj
cen
na
wydruku
dokumentu - wolisz aby pracownicy nie widzieli ile kosztuj� dane produkty?

Zaznacz parametr, a na wydrukowanym dokumencie kolumny z cen� i warto[ci� zostan� ukryte.

Prezentuj
ilo[�
caCkowit�
i
reszt� - parametr przydatny w sytuacji, gdy prowadzisz ewidencj� produktu w

jednostce podstawowej i dodatkowej. Innymi sCowy - gdy masz na magazynie produkt w kartonach, a w

kartonach jak�[ ilo[� sztuk. Np. karton dCugopisów to 80 szt. ZaCo}my, }e wydajesz 346 szt. dCugopisów - ju}

widzisz jak pracownik próbuje ustali� ile to kartonów? Zaznacz parametr, wówczas na wydruku dokumentu

pojawi si� informacja, }e to 4 kartony i 26 sztuk.

Dobieraj
zasoby
bez
wzgl�du
na
przelicznik - ten parametr te} przyda si� tylko, gdy prowadzisz ewidencj�

produktu w dwóch jednostkach. Zasoby tworzone na magazynie maj� informacj� o obu jednostkach (i

ilo[ciach w tych jednostkach) a tak}e o przeliczniku, w jakim zasób jest przyj�ty. Podczas wydawania

produktu z magazynu dokumentem rozchodowym, program poszukuje zasobów danego produktu o

przeliczniku podanym w pozycji dokumentu (innymi sCowy - qcadoo zakCada, }e je[li podaCe[ przelicznik 80 to

znaczy, }e chcesz wyda� karton, który zawiera 80 szt. dCugopisów, a nie taki, który zawiera tych dCugopisów

120). Je[li nie ma to jednak dla Ciebie znaczenia to zaznacz parametr - wówczas przy dobieraniu zasobów

program najpierw sprawdzi, czy ma na stanie zasób o podanym w pozycji dokumentu przeliczniku. Je[li nie

ma - to spróbuje dobra� zasób o innym przeliczniku i odpowiednio przeliczy ilosci w pozyci dokumentu

Pami�taj te} o parametrze Szkicowe
dokumenty
rezerwuj�
stany, który ustawia si� w magazynie þ.

Je[li korzystasz z atrybutów zasobów i chcesz, aby

pracownicy podczas wystawiania przychodowych

dokumentów magazynowych, mogli okre[la� warto[ci

tych atrybutów, koniecznie zdecyduj, które z nich w

dokumencie maj� si� pojawia�. Kliknij przycisk 

 Dodaj
kolumny
z
atrybutami

zasobu i wska} atrybuty, które chcesz wypeCnia� z

poziomu dokumentu. Tak utworzone kolumny mog�

by� ukryte (parametr Widoczno[�).

Atrybuty aktywne b�d� w dokumentach typu przyj�cie

wewn�trzne i przyj�cie zewn�trzne. A w pozostaCych

typach dokumentu b�d� nieaktywne, ale uzupeCni� si�

w nich informacje o warto[ciach atrybutów z rozchodowanych zasobów.

Je[li w parametrach kolumna nie b�dzie zdefiniowana, to nie b�dziesz widzie� które dokumenty jakie

warto[ci atrybutów dodaCy. Ale same atrybuty zasobu, dodane np. z rejestracji produkcji czy dostawy w

zasobie b�d� zapisane.

Parametry stanu magazynowego
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Parametry stanu magazynowego

Parametry umieszczone w tej zakCadce dotycz� przesuwania paletþ. Mo}emy zasugerowa� Ci produkty z których

palet warto przenie[� na inn� palet� (aby zrobi� miejsce w lokalizacji), a tak}e które palety s� w stanie pomie[ci�

dodatkowe produkty.

Parametry
stanów
magazynowych

1. Palety
do
przesuni�cia - podaj ilo[� w jednostce podstawowej produktu. Sprawdzimy czy s� palety z ilo[ci�

produktów mniejsz� ni} podaCe[ - je[li tak, to uznamy, }e warto przeCo}y� je na inn� palet�

2. Palety
z
wolnym
miejscem - polaj ilo[� w jednostce podstawowej produktu. Sprawdzimy czy s� palety z

ilo[ci� mniejsz� ni} ta, któr� podaCe[ i uznamy, }e mog� one przyj�� prodykty z innych palet.

Parametr jest globalny. Musisz przyj�� [redni� ilo[� dla wszystkich palet skCadowanych na magazynie. Ma

zatem sens tylko wówczas, gdy magazynujesz produkty w miar� jednorodne

3. oznacz
kolorem
zasoby
po
terminie
i
z
krótkim
terminem
wa}no[ci - zaznacz parametr, a w li[cie

zasobów oznaczymy czerwonym kolorem zasoby, których data wa}no[ci zostaCa przekroczona. Dodatkowo -

je[li wypeCnisz pole poni}ej pojawi si� kolor pomaraEczowy, oznaczaj�cy zasoby, których data wa}no[ci si�

zbli}a.

4. krótki
termin
wa}no[ci - wska} na ile dni przed terminem wa}no[ci chcesz by� informowany, }e wa}no[�

zasobu si� zbli}a

Parametry Pozycji dokumentów z atrybutami

Parametry tej zakCadki dotycz� listy pozycje dokumentów z atrybutami zasobu i produktuþ
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Parametry
stanów
magazynowych

1. Prezentuj
dane
z
&
miesi�cy - podaj z jakiego okresu / ilu miesi�cy (od daty aktualnej wstecz) mamy

prezentowa� dane do analizy. Parametr sCu}y jedynie do podpowiadania danych (dzi�ki temu nie b�dziesz

musiaC ka}dorazowo danych wpisywa� w oknie), ale zawsze b�dziesz mógC pobra� dane z innego okresu
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Parametry rejestracji produkcji
Parametry wykorzystywane podczas rejestracji produkcjiþ z poziomu listy meldunków jak i z poziomu terminala þ.

Znajdziesz je w Parametry
>
Parametry
rejestracji

Rejestracja produkcji

Parametry
rejestracji
produkcji

Wiele z tych parametrów mo}na zmieni� na etapie technologiiþ a nawet zlecenia produkcyjnegoþ.

Parametry
rejestracji
produkcji
w
technologii

Oznacza to, }e decyzj� np. o sposobie rejestracji mo}esz podj�� inn� dla ró}nych produkowanych wyrobów. Ale

zawsze ustawienia z parametów b�d� traktowane jako domy[lne i b�d� podpowiadane.

Co oznaczaj� poszczególne parametry:

1. Sposób
rejestracji
meldunków - do wyboru: podstawowy, dla ka}dej operacji, zbiorczy. SzczegóCowy opis

rodzajów znajdzies tutajþ i w podlinkowanych tam stronach. W skrócie wygl�da to tak:

podstawowy sposób - ustaw, gdy nie interesuje Ci� dokCadne zbieranie danych z produkcji ani

dokumenty magazynowe. Jedyne na czym Ci zale}y to okre[lenie ile zostaCo wyprodukowanych

zleconych produktów. Rejestracja podstawowa to uzupeCnienie ilo[ci wprost w zleceniu

zbiorczy sposób - pracownicy raportuj� wykonanie do caCego zlecenia. Oznacza to, }e nie interesuje Ci�
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jakie operacje kto wykonaC. Interesuje Ci�, }e produkt finalny zostaC wytworzony i zu}yte zostaCy w

procesie surowce

dla ka}dej operacji - Twoja technologia jest wielooperacyjna, a Ty chcesz, }eby ka}da z tych operacji

zostaCa zaraportowana. Chcesz wiedzie� kto i kiedy wykonaC ka}d� z operacji.

2. Rejestrowa�
produkty
wej[ciowe - je[li parametr b�dzie zaznaczony, to przy rejestracji produkcji b�dziesz

miaC mo}liwo[� wskazania jakie produkty i w jakich ilo[ciach zostaCy zu}yte

3. Rejestrowa�
produkty
wyj[ciowe - je[li parametr b�dzie zaznaczony, to podczas rejestracji produkcji

b�dziesz mógC poda� jakie produkty zostaCy wytworzone i w jakich ilo[ciach

4. Rejestrowa�
czas
produkcji - je[li zaznaczysz parametr, w meldunku z produkcji b�dzie aktywna zakCadka

Czas pracy, w której b�dziesz mógC gromadzi� informacje kto i ile czasu po[wi�ciC na realizacj� zlecenia, a

tak}e jak dCugo pracowaCy maszyny

5. Rejestrowa�
prac�
akordow� - zaznaczenie parametru spowoduje uaktywnienie w rekordzie rejestracji

zakCadki Akord. Dzi�ki temu praca akordowa b�dzie mogCa by� zarejestrowana. Uwaga! akord mo}na

raportowa� tylko wykorzystuj�c sposób rejestracji do ka}dej operacji

6. Pozwól
na
tworzenie
anomalii
na
akceptacji
rekordu
rejestracji - anomalia to niezaplanowana sytuacja,

któr� pracownicy napotkali podczas produkcji. Taka, z któr� sami nie potrafi� sobie poradzi�. Np. pracownik

zu}yC 10 szt. surowca (tyle znalazC na magazynie, to przerobiC), ale podczas rejestracji okazuje si�, }e

ewidencyjny stan magazynowy jest ni}szy i rejestracja nie mo}e zosta� zaakceptowana. Je[li parametr b�dzie

zaznaczony, to anomalia utworzy si� podczas akceptacji rekordu rejestracji, do ka}dego produktu

wej[ciowego, dla którego stan magazynowy jest ni}szy od wskazanej ilo[ci zu}ytej

7. Jedna
zbiorcza
rejestracja
produkcji
lub
po
jednej
dla
ka}dej
operacji? - je[li zaznaczysz parametr do dla

danego zlecenia (przy rejestracji zbiorczej) lub operacji zlecenia (przy rejestracji do ka}dej operacji)

pracownicy b�d� mogli wprowadzi� tylko jeden rekord rejestracji

8. Wyprodukowanie
ilo[ci
wi�kszej
ni}
zaplanowana - je[li zostawisz parametr niezaznaczony, to pracownicy

nie b�d� mogli zaraportowa� wykonania ilo[ci wi�kszej ni} wskazuje ilo[� w zleceniu produkcyjnym. Walidacja

b�dzie si� pojawia� na zapisie meldunku z produkcji.

9. Zezwól
na
zamkni�cie
zlecenia
je[li
koEcowy
meldunek
zwrotny
zostaC
wygenerowany? - je[li

zaznaczysz parametr, to nie uda si� zakoEczy� zlecenia, je[li pracownicy nie wprowadzili jeszcze meldunku

koEcowego

10. Ostatni
meldunek
zamyka
automatycznie
zlecenie? - zaznacz parametr je[li chcesz aby zlecenia

samodzielnie si� zamykaCy w momencie akceptacji rekordu rejestracji oznaczonego jako koEcowy

11. Wyprodukowanie
zleconej
ilo[ci
zamyka
zlecenie - zaznacz parametr, a w momencie, gdy ilo[� wykonana

zrówna si� z ilo[ci� zlecon�, zlecenie produkcyjne otrzyma status zakoEczone.

12. Wyprodukowanie
zleconej
ilo[ci
przelicza
automatycznie
kolejne
zaplanowane
zlecenie - parametr ma

znaczenie, gdy u}ywasz planów produkcji na zmian�þ. Je[li wyprodukowano co najmniej tyle ile zlecono do

produkcji, to qcadoo spróbuje przesun�� w czasie kolejne zlecenie, tak by mo}na byCo je zacz�� ju} (albo:

dopiero) teraz. Zlecenie zostanie przesuni�te w czasie i zostanie przeliczony jego plan na zmian�

13. Powiadamiaj
o
nie
podaniu
czasu
pracy - je[li chcesz aby pracownicy raportowali czas pracy, mo}esz

zdecydowa� równie}, czy mamy pilnowa� aby na pewno uzupeCnili. Zaznacz parametr, a akceptacja rekordu

rejestracji nie powiedzie si� je[li czas pracy b�dzie nieokre[lony

14. Pozwalaj
na
wielokrotn�
rejestracj�
czasu
tego
samego
pracownika - je[li parametr nie b�dzie

zaznaczony, to dany pracownik b�dzie mógC zadeklarowa� swój udziaC w zleceniu przez zarejestrowanie tylko

jednego czasu pracy. Zatem je[li podczas caCej zmiany z rana po[wi�ciC godzin� i pó}niej pod koniec zmiany -

dwie, to b�dzie musiaC swoje trzy godziny wprowdzi� jako zbiorczy zapis. Je[li zaznaczysz parametr

pracownik b�dzie mógC zarejestrowa� w danym meldunku dwa wpisy - z godzin� i z dwiema godzinami

15. Zu}ycie
surowców
na
podstawie
norm - zaznaczenie parametru sprawi, }e po podaniu ilo[ci

wyprodukowanej przeliczymy ilo[� zu}yt� surowców, zgodnie z przyj�tymi w technologiami normami
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ilo[ciowymi. Co wi�cej - takie ustawienie sprawi, }e w terminalu od razu ustawiona b�dzie zakCadka z

produktami wyj[ciowymi, co przyspieszy rejestracj�

16. Przeliczaj
sum�
czasu
pracowników
na
akceptacji
meldunku - zaznacz parametr, a na etapie akceptacji

rekordu rejestracji wyliczmy sum� czasu pracy pracowników z tego meldunku. Dzi�ki temu nie b�dziesz

musiaC wywoCywa� r�cznie funkcji: Oblicz sumaryczny czas pracowników

17. Wydanie
materiaCów: do wyboru 4 opcje:

na akceptacji rekordu rejestracji - do ka}dej rejestracji produkcji, melduj�cej zu}ycie materiaCu, zostanie

utworzony, na akceptacji rekordu rejestracji, dokument RW

na zakoEczeniu zlecenia - do zlecenia zostanie utworzony jeden zbiorczy dokument RW, w momencie

ustawienia statusu na zakoEczony, zbieraj�cy wszystkie materiaCy zameldowane jako zu}yte w

rekordach rejestracji

r�cznie do zlecenia/grupy - dokument RW nie utworzy si� automatycznie. Trzeba go utworzy� r�cznie,

zapewne przed uruchomieniem produkcji, na podstawie danych ze szczegóCowego zapotrzebowania

(gdy wydanie do zlecenia produkcyjnego) lub zapotrzebowania materiaCowego grupy zleceE (gdy

wydanie do grupy zleceE). W rekordzie rejestracji tabela produktów wej[ciowych b�dzie nieaktywna i

b�dzie prezentowa� ilo[ci wydane r�cznie

nie twórz dokumentów - rejestracja produkcji dziaCa standardowo: pracownicy raportuj� co zu}yli i co

wyprodukowali, ale ani na rejestracji produkcji ani na zakoEczeniu zlecenia, dokument RW si� nie

utworzy. Funkcja r�cznego wydania do szczegóCowego zapotrzebowania lub z zapotrzebowania

materiaCowego grupy zleceE nie b�dzie aktywna.

18. Przyj�cie
wyrobów - do wyboru 4 opcje:

na akceptacji rekordu rejestracji - do ka}dej rejestracji produkcji, melduj�cej o wytworzeniu produktu

wyj[ciowego, zostanie utworzony, na akceptacji rekordu, dokument PW. W tej opcji cena produktu

na zakoEczeniu zlecenia - dokument PW tworzony jest w momencie zakoEczenia zlecenia, na podstawie

zaraportowanych ilo[ci wytworzonych ze wszystkich rekordów rejestracji danego zlecenia. W tej opcji

cena na PW mo}e by� ustalona albo na podstawie kosztu nominalnego, albo na podstawie TKW (w

zale}no[ci od parametru Cena
PW
na
podst.)

r�cznie do grupy zleceE - zaraportowane ilo[ci wytworzone zapisywane s� w grupie zleceE i u}ytkownik

r�cznie wskazuje, które chce przyj�� na magazyn. Tworzy si� wówczas dokument PW w cenie na

podstawie kosztu nominalnego

nie twórz dokumentów - produkcja raportowana jest standardowo, ale ani w monencie akceptacji

rekordu rejestracji ani na zakoEczeniu zlecenia nie jest tworzony dokument PW.

19. Cena
PW
na
podst. - to parametr mówi�cy o tym w jaki sposób mamy ustala� cen� na dokumenty PW

przyjmuj�ce na magazyn wytworzone wyroby. Do wyboru dwie opcje:

koszt nominalny produktu - inaczej: cena ewidencyjna. Wyroby przyjmowane s� na magazyn w cenie

przyj�tej jako staCa w danym okresie. Ewentualne odchylenia rozksi�gowywane s� ju} w systemie

ksi�gowym. Koszt nominalny wprowdzany jest w produkcie þ w zakCadce Koszty. Dokument z tak�

cen� mo}e by� tworzony w ka}dym trybie tworzenia dokumentów (parametr Przyj�cie
wyrobów)

rzeczywisty TKW - wyroby przyjmowane s� na magazyn w rzeczywistych kosztach wytworzenia - czyli

koszt zu}ytych materiaCów ustalany jest na podstawie cen zasobów rozchodowanych pod zlecenie

powi�kszony o koszt robocizny na podstawie zarejestrowanego czasu. Opcja ta jest dost�pna tylko

wtedy, gdy Przyj�cie
wyrobów = na zakoEczeniu zlecenia

Je[li do rejestracji produkcji b�dziesz u}ywa� terminala - zernij tak}e w zakCadk� Terminalþ.

Terminal
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https://dokumentacja.qcadoo.com/parametry-rejestracja-produkcji.html#terminal


Terminal

Parametry terminala konfiguruj� terminal rejestracji produkcjiþ. Wejd} w zakCadk� terminal i ustaw, jak ma dziaCa� i

wygl�da�.

Parametry
terminala

1. Zezwól
na
edycj�
wyliczonej
ilo[ci
zu}ytej
w
terminalu - parametr aktywny, gdy w parametrach rejestracji

produkcjiþ zaznaczysz Zu}ycie surowców na podstawie norm. WC�cz parametr, gdy chcesz pozwoli�

pracownikowi na modyfikacj� ilo[ci zu}ytej wyliczonej na podstawie norm z technologii. Dzi�ki temu je[li

pracownik zu}yC np. wi�cej, to b�dzie mógC od razu ilo[� zaktualizowa�.

2. Akceptuj
rejestracj�
produkcji
z
terminala - je[li zaznaczysz parametr, to potwierdzenie rejestracji z

produkcji, utworzy meldunek zbiorczy i z automatu zostanie wywoCane jego akceptowanie (a co za tym idzie

skutki magazynowe). Je[li parametr nie b�dzie zaznaczony - meldunek si� utworzy, ale w szkicu. I kto[ b�dzie

musiaC akceptacj� wywoCa� r�cznie. Pami�taj, }e póki rekord rejestracji jest szkicowy, to mo}na go edytowa�.

3. Uwzgl�dnij
produkcj�
niezaakceptowan� - je[li zaznaczysz parametr, to ilo[� zarezerwowana w oknie

wyboru zadaE operacyjnych w terminalu b�dzie ustalana na podstawie zaakceptowanych i szkicowych

meldunków.

4. Nie
pokazuj
zadaE
pobranych
przez
innego
pracownika - parametr przydatny w sytuacji, gdy zadania

realizowane s� zawsze przez jednego pracownika i s� zaplanowane do wykonania na dany dzieE, ale nie

wskazany jest wykonawca. Zaznacz parametr, a zadania pobrane przez jednego pracownika, nie b�d�

prezentowane innym pracownikom. Ustawienie tego parametru b�dzie mo}na zmieni� w samym terminalu - w

razie gdyby[ wyj�tkowo chciaC dorejestrowa� produkcj� do czynno[ci wykonywanej przez kogo[ innego.

5. Wybór
zadaE
wedCug
dat
zlecenia - pracownicy w terminalu wybieraj� zadania operacyjne. Ka}de z tych

zadaE ma okre[lone daty realizacji. Jednak zdarza si� cz�sto, }e czynno[ci wykonywane s� troch� pó{niej ni}

zaplanowano, wtedy, gdy zadanie w terminalu nie jest ju} widoczne. A nie masz mo}liwo[ci by ci�gle

przeplanowywa� daty operacji. Rozwi�zaniem mo}e by� ten parametr. Zaznacz go, a zadania w terminalu

b�d� prezentowane tak dCugo, jak b�dzie trwaCo caCe zlecenie.

6. Atrybut
produktu
w
oknie
zadaE - wska} atrybut produktu. Warto[ci tego atrybutu przypisanego do

produktu, który masz w danej operacji wykona�, poka}emy w oknie wyboru zadaE w terminalu.

7. Wymagaj
przyczyny
braków - je[li zaznaczysz parametr to zawsze w terminalu po wpisaniu dla produktu

wyj[ciowego ilo[ci braku > 0 b�dzie wymagane podanie przyczyny takiego stanu

8. Skanowanie - wska}, czy chcesz w terminalu namierza� zlecenie poprzez skanowanie numeru operacji z
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karty pracy czy numeru paczki z etykiety

9. Stacja
robocza - wybierz jedn� z metod wprowadzania stacji roboczej w terminalu - albo poprzez wybranie z

listy albo poprzez zeskanowanie (lub r�czne wpisanie) numeru stacji

10. Uwzgl�dniaj
wyj�tki
przy
podpowiadaniu
aktualnej
zmiany - zaznacz parametr je[li w trakcie wyj�tku typu

wolne w terminalu ma nie by� podpowiadana aktualna zmiana. Je[li parametr b�dzie niezaznaczony, to

zmiana w terminalu podpowie si� nawet, gdy wg kalendarza powinni[my mie� przerw� w pracy (bo trwa

wyj�tek typu wolne).

11. Poka}
w
terminalu - wska} jakie przyciski lub obszary chcesz w terminalu ukry�. Po co ukrywa�? Im mniej

rozpraszaczy pracownik otrzyma, tym sprawniej zarejestruje produkcj�. WyC�czy� mo}esz:

przycisk Wybierz
zlecenie

przycisk Wybierz
zadanie

przycisk Post�p
pracownika

przycisk Dost�pno[�
surowców

obszar Naprawy

obszar Przestoje

obszar Kontrola
jako[ci

Terminal potwierdzania procesów

Parametry terminala potwierdzania procesów dotycz� terminala potwierdzania procesów. Przejd{ do zakCadki i

skonfiguruj jego dziaCanie.

Parametry
terminala
potwierdzania
procesów

1. yródCo
procesów - wska}, czy chcesz namierza� procesy do wykonania poprzez wskazanie paczki zlecenia,

czy poprzez wybranie operacji zlecenia. Paczki wybierz wtedy, gdy zlecona produkcja dzielona jest na paczki i

dla ka}dej z nich wygenerowany jest osobny zestaw procesów technologicznych.

2. Tylko
paczki
w
trakcie
produkcji - zaznacz parametr, a w terminalu potwierdzania procesów b�dziesz mógC

wybra� tylko procesy powi�zane z paczkami o statusie w
trakcie
produkcji

3. Miejsce
wykonania - w terminalu mo}emy zaprezentowa� stacje robocze lub typ stacji roboczej przypisanej

do procesu technologicznego. Wska} co chciaCby[ zaprezentowa� pracownikom
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Parametry analiz
W Parametry
>
Parametry
analiz znajduj� si� parametry zwi�zane z moduCem analiz.

Rozliczenie produkcji

Parametry rozliczenia produkcji s� wykorzystywane do rozliczenia produkcjiþ i kalkulacji kosztówþ. Parametry
ustawione tuaj traktowane s� jako domy[lne - na etapie wykonywania wyliczeE mo}na dokona� ich zmiany.

Parametry
rozliczenia
produkcji

Do czego sCu}� poszczególne parametry:

1. yródCo
kosztów
materiaCu - parametr mówi o tym, sk�d mamy wzi�� cen� zu}ytych materiaCów. Do wyboru
dwie opcje:

z bie}�cych definicji produktów - do kosztów materiaCów pobierana b�dzie cena zapisana w produkcie
w zakCadce Koszty. Jaka cena? Ustaw w parametrze poni}ej (Wykorzystywane koszty materiaCów)

z kosztów materiaCowych zleceE - koszty materiaCów b�d� ustalane na podstawie konkretnych cen
zasobów ustalonych w zleceniu. Ceny materiaCów mo}esz podejrze� sobie tutajþ

2. Wykorzystywane
koszty
materiaCów - parametr powi�zany z powy}szym. Je[li {ródCo kosztów materiaCów =
z kosztów materiaCowych zleceE, to ustaw tutaj koszt dla zlecenia. Je[li natomiast {ródCem kosztów b�dzie
definicja produktów to mo}esz wybra�, która ze zdefiniowanych cen jest dla Ciebie najlepsza:

nominalna

[rednio wa}ona

ostatniego zakupu

[rednia z ofert

z ostaniej oferty

3. yródCo
kosztów
operacji - czyli innymi sCowy: gdzie b�dziesz ustawiaC ile kosztuje godzina pracy pracownika
/ maszyny. Je[li chcesz przyj�� [redni� stawk� za godzin� niezale}nie od wykonywanej czynno[ci to wska}: z
parametrów
ogólnych. Je[li natomiast interesuje Ci� rozró}nienie, bo ka}da operacja kosztuje inaczej - ustaw:
z
operacji
technologii. Pami�taj jednak, }e wówczas normy kosztowe w ka}dej operacji b�d� musiaCy by�
uzupeCnione, aby[my mogli je wykorzysta� przy tworzeniu zestawieE do kosztów.
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Pami�taj, }e technologia ju} zaakceptowana nie mo}e by� modyfikowana, a zatem i dopisanie do jej operacji
norm kosztowych nie b�dzie mo}liwe

4. [rednia
roboczogodzina
maszyny - je[li {ródCem kosztów operacji s� u Ciebie parametry ogólne, to
wprowad{ tutaj jaki jest [redni koszt za roboczogodzin� maszyny. To ta warto[� b�dzie pobierana do
kalkulacji kosztów i do rozliczenia produkcji

5. [rednia
roboczogodzina
pracownika - je[li {ródCem kosztów operacji s� u Ciebie parametry ogólne, to
wprowad{ tutaj jaki jest [redni koszt za roboczogodzin� pracownika. To ta warto[� b�dzie pobierana do
kalkulacji kosztów i do rozliczenia produkcji

6. Uwzgl�dni�
czas
przygotowawczo-rozliczeniowy
TPZ - zaznacz je[li chcesz aby do planowanych kosztów
robocizny wliczany byC czas przygotowawczo-zakoEczeniowy. Czas ten ustawiany jest w normach czasowych
operacji technologii

7. Uwzgl�dni�
dodatkowy
czas - zaznacz, aby do planowanych kosztów robocizny wlicza� czas dodatkowy
okre[lony w normach czasowch operacji technologii

8. Uwzgl�dnij
pCace
pracowników - je[li zaznaczysz parametr, to koszty robocizny w rozliczeniu produkcji b�d�
wyliczane w oparciu o pCace pracownikówþ uczestnicz�cych w procesie

9. Narzut
do
kosztów
materiaCu - podaj o ile procent ma zosta� zwi�kszony koszt zu}ycia materiaCow (mo}esz
w ten sposób doliczy� np. koszty materiaCów pomocniczych, nie zwi�zanych bezpo[rednio z produkcj�)

10. Narzut
do
kosztów
robocizny - wska} o jaki procent maj� zosta� zwi�kszone koszty robocizny (mo}esz w
ten sposób doliczy� np. koszty okoCoprodukcyjne)

11. Dodatkowe
obci�}enie - kwota w zCotówkach, mo}esz j� doliczy� do kosztów wyrobu. Jaka[ staCa cz�[�,
któr� zawsze ponosisz i dobrze byCoby j� wlicza� w cen� proponowan� nabywcy

12. Narzut
do
kosztów
produkcji - okre[l o jaki procent mamy podwy}szy� jednostkowy koszt produkcji
(mo}esz tutaj doliczy� np. koszty wydziaCowe)

13. Narzut
do
TKW - okre[l o jaki procent mamy podwy}szy� techniczny koszt wytworzenia (mo}esz tutaj
doliczy� np. koszty zarz�du, koszty sprzeda}y, czy administracji)

14. Zysk - podaj jaki procent zysku mamy doliczy� do ceny ewidencyjnej, wyznaczaj�c tym samym cen�
sprzeda}y

OEE

Ustaw parametry OEE, aby analiza wykazywaCa dane najbardziej zbli}one do realizowanego przez Firm� sposobu
pracy.
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Parametry
OEE

1. Wyznaczaj
OEE
dla - do wyboru: linii produkcyjnej lub stacji roboczej. Je[li pracujesz na zleceniach
produkcyjnych raportowanych zbiorczo to wybierz liczenie wska{nika dla linii. Je[li natomiast rejestrujesz
produkcj� z dokCadno[ci� do operacji / zadaE operacyjnych, to ustaw: stacji roboczej

2. czas
pracy
pobierany
z - do wyboru: tabeli czasu pracy pracowników w zakCadce Czas pracy lub z
przedziaCu czasowego w zakCadce GCówna. Ustaw t� opcj�, w której zostawiasz czas po[wi�cony na realizacj�
zadania / zlecenia w rejestracji produkcji
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U}ytkownicy
U}ytkowników wprowadzamy my. I to my nadajemy im uprawnienia. Zatem je[li chcesz da� dost�p do qcadoo

kolejnej osobie - skontaktuj si� z nami. Ty, jako administrator, mo}esz natomiast zmienia� hasCa u}ytkownikom oraz

przypisywa� ich do:

magazynów,

pracowników,

zakCadu.

List� u}ytkowników znajdziesz w Administracja
>
U}ytkownicy.

Parametry
u}ytkowników

Aby zmieni� hasCo u}yj przycisku Nadaj nowe hasCo w zakCadce GCówna. Podaj dwukrotnie nowe hasCo i zapisz. Od

teraz u}ytkownik mo}e logowa� si� korzystaj�c z nowego hasCa.

Przypisanie do magazynu pozwoli na ograniczenie danych z menu Magazyn do przypisanego pracownika. Dzi�ki

temu pracownik magazynu surowców nie b�dzie miaC zaburzonego widoku wyrobami gotowymi. I nie b�dzie musiaC

ka}dorazowo ka}dej listy filtrowa�.

Przypisywanie do pracownika natomiast pozwoli na szybkie przechodzenie z dashboardu do terminala, w celu

zaraportowania produkcji do zlecenia, czy zadania.

Przypisanie do zakCadu b�dzie pomocne podczas obsCugi dziaCu utrzymania ruchu w qcadoo. Pracownik przypisany

do zakCadu ma zakCad z automatu uzupeCniony w kontek[cie zdarzeE i zdarzeE planowanych i nie musi ka}dorazowo

go uzupeCnia�, aby ograniczy� widoczne dane.

Przypisanie do linii produkcyjnej pozwoli na ograniczenie widocznych na dashboardzie zleceE do tej linii i na

ograniczenie listy stacji roboczych na wykresie Gantta zadaE operacyjnych do tych powi�zanych z dan� lini�.
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SCowniki
SCowniki pomagaj� indywidualnie zdefiniowa� poj�cia dla wielu opcji, które napotkasz w qcadoo. Przejdziesz do

nich z dwóch poziomów: Podstawowe
>
SCowniki Administracja
>
SCowniki

Dost�pne s� nast�puj�ce sCowniki:

Kategorie
produktów - stosowane w Produktachþ

Przyczyny
braków - wykorzystywane podczas raportowania produkcji w terminalu þ i rejestracji

standardowej þ, a tak}e podczas zgCaszania braku do procesu technologicznego þ

Jednostki - jednostki miar i wag stosowane w Produktachþ

Miejsca
linii
produkcyjnych - stosowane przy definiowaniu Linii produkcyjnych þ

Miejsca
linii
produkcyjnych
przesyCane
do
SCADY

Typy
adresów
kontrahenta - wykorzystywane w firmach þ

Kategoria
kontrahenta - pozwalaj�ca na pogrupowanie firm þ

Kolory - przyporz�dkowywane do kategorii zleceE w parametrach zleceE þ

Rodzaje
opisu - u}ywane w asortymencie þ

Zamówienie
sprzeda}y
-
status
pozycji - do wykorzystania w zamówieniach sprzeda}yþ, do opisu etapu

prac nad zamówion� pozycj�

Opisy
realizacji
zamówieE
sprzeda}y - do zastosowania w zamówieniach sprzeda}yþ, np. w celu

okre[lenia na jakim etapie jest realizacja zamówienia

Typy
zaj��
na
zmianie - u}ywane przy tworzeniu kalendarza pracy pracowników (przydziaC do zmian þ])

Kategoria
zlecenia - wykorzystywane w zleceniach produkcyjnych þ do grupowania zleceE, czy okre[lenia

ich pilno[ci

Forma
pCatno[ci - okre[lana dla firmy þ i prezentowana w dostawie þ

Przyczyny
odst�pstw
od
planowanej
produkcji - u}ywane w zleceniu produkcyjnym þ do zachowywania

informacji o tym z jakiego powodu zmieniona zostaCa data czy ilo[�

Nadrz�dne
grupy
pCacowe - do wykorzystania w grupach pCacowychþ

Typy
palet - u}ywane w dokumentach þ

Rodzaje
podzespoCu - podpi�te w podzespoCach

Rodzaje
wyrobu - sCu}�ce do doprecyzowania modelu þ

Ocena
jako[ci - wykorzystywana do ustalenia jak wygl�da efekt kontroli jako[ci þ

Przyczyny
braków - do wykorzystania w terminalu rejestracji produkcjiþ do okre[lenia co byCo przyczyn�

wyprodukowania wyrobu niepeCnowarto[ciowego

Metody
próbkowania - wykorzystywany w karcie jako[ci þ do okre[lenia co ile produktów ma by�

poddanych testom

Edytowa� mo}emy dane w obr�bie tych opcji. Aby to zrobi�: wybierz jedn� z nich, a nast�pnie  Dodaj
nowy.

Warto[ci sCownikowych nie mo}na edytowa� i usuwa�. Je[li istniej�ca nie jest Ci potrzebna - zdezaktywuj j�.
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Podstawowy
zestaw
poj��
w
sCowniku
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Wzorce numerów
Wzorce numerów to zdefiniowane przez u}ytkownika szablony, na podstawie których z automatu tworzone s�

numery. Wzorzec mo}esz komponowa� z dost�pnej listy czConów - jak rok, miesi�c, liczba, czy dowolny tekst.

Funkcjonalno[� oddajemy w r�ce administratorom.

Aby zdefiniowa� wzorzec wejd{ w Administracja
>
Wzorce
numerów:

Lista
wzorców
numerów

i kliknij  Dodaj
nowy

Formularz
dodawania
wzorców
numerów

Rozpocznij od podania nazwy - musisz wiedzie� do czego ten wzorzec b�dziesz wykorzystywa�. I zapisz u}ywaj�c 

 Zapisz. UaktywniCa si� tabela z prawej strony okna - czas zatem na ukCadanie czConów we wCa[ciwy szablon.

Kliknij przycisk  Nowy

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/administracjaWzorceNumerowLista.png
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Dodawanie
nowego
czConu
do
wzorca

i wybierz z listy pierwszy czCon, który w numerze ma si� pojawi�. Do wyboru masz:

DD - dzieE

MM - miesiac

RR - rok dwuznakowy (czyli rok 2021 b�dzie widoczny jako 21)

RRRR - rok czteroznakowy (czyli rok 2020 b�dzie widoczny jako 2020)

999 - numer trzyznakowy

9999 - numer czteroznakowy

99999 - numer pi�cioznakowy

XX - dowolny tekst (gdy wybierzesz ten czCon, b�dziesz musiaC uzupeCni� warto[�. Wykorzystaj t� opcj� do

wprowadzenia do numerów znaków typu: / - )

Dla czConu numeru mo}esz okre[li� cykl
sekwencji: miesieczy lub roczny. Dzi�ki temu numer b�dzie si�

rozpoczynaC od 1 od ka}dego nowego miesi�ca lub roku.

Dodawaj do wzorca po kolei czCony, tak, by uzyska� numer taki, który Ci� interesuje. Mo}esz zmienia� kolejno[�

czConów w tabeli u}ywaj�c strzaCek:  (uaktywni� si� po zaznaczeniu wiersza w tabeli). Je[li jeste[ ciekawy jak

aktualnie wygl�da stworzony szablon, wywoCaj funkcj�  Generuj
wzorzec
z
czConów, a

uzupeCnimy pole Wzorzec w lewej cz�[ci okna.

Dany czCon we wzorcu mo}e wyst�pi� tylko raz. Przy czym - je[li wybierzesz numer trzyznakowy, to

czteroznakowego i pi�cioznakowego ju} doda� nie b�dziesz mógC. Wyj�tek stanowi dowolny tekst - jego

mo}esz u}y� wielokrotnie.

Je[li wzorzec jest gotowy przypnij go w parametrach do miejsca, które ma z niego korzysta�. U}yty wzorzec jest

wyC�czony z edycji.

Wzorce numerów mo}na wykorzystywa� do numerowania:

partii 3> zaznacz parametr þ Generuj
parti�
dla
produktu
zleconego i wska} Wzorzec

grup zleceE 3> wska} wzorzec w polu Numer
na
podstawie
wzorca w parametrach grup zleceE þ.
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Integracja
Program qcadoo pozwala na wspóCprac� z innym oprogramowaniem funkcjonuj�cym w firmach produkcyjnych.

Najcz�[ciej s� to systemy magazynowe, ksi�gowe, sCu}�ce do tworzenia projektów technicznych, systemy

zarz�dzaj�ce zaopatrzeniem itp.

W ramach integracji qcadoo:

pobiera z magazynu dane o surowcach

rozlicza pobrane surowce

synchronizuje si� ze stanami magazynowymi

rezerwuje surowce do realizacji zleceE

wysyCa na magazyn informacj� o stanie dot. wyprodukowanych póCproduktów i gotowych produktów

System qcadoo obecnie jest ju} zintegrowany z systemami ERPþ: Subiekt GT, Enova, Comarch ERP Optima.

Ponadto wspóCpracuje z BaseLinker, Pipedrive, Asana, BarTender. Jest równocze[nie otwarty na integracj� z

kolejnymi systemami.

https://dokumentacja.qcadoo.com/integracja-ERP


Integracja z systemami ERP
qcadoo MES integruje si� z systemami klasy ERP w dwojaki sposób. To Ty U}ytkowniku zdecydujesz, który jest dla

Ciebie odpowiedniejszy. Przedstawi� najwa}niejsze informacj� o ka}dym z nich i spróbuj� opisa� ich zalety i wady.

Pami�taj, }e uruchomienie integracji wymaga naszego zaanga}owania. Zatem je[li chcesz, aby qcadoo

wspóCpracowaCo z Twoim ERPem - skontaktuj si� z nami

Bez wzgl�du na przyj�ty sposób integracji zawsze tak samo dziaCa synchronizacja danych podstwowych. Dane takie

jak:

produkty

kontrahenci

jednostki

przeliczniki

koszty produktów

pobieramy z systemu zewn�trznego na starcie. I aktualizujemy, gdy zmieni� si� dane w ERP w czasie od ostatniej

synchronizacji (czasami pobieramy wszystkie dane, a czasami b�dziesz musiaC oznaczy� grup�/cech� te, które maj�

do nas zosta� pobrane). Ponadto produkty dodane w qcadoo s� przesyCane do ERP - albo od razu po dodaniu

produktu i oznaczeniu go do synchronizacji, albo automatycznie w pó{niejszym etapie, np. podczas potwierdzania

dostawy.

Dodatkowo, niezale}nie te} od tego, który ze sposobów wybierzesz, w qcadoo mog� si� tworzy� zamówienia

sprzeda}y na podstawie zamówieE od klienta wprowadzonych do ERP.

1. Prowadzenie magazynów zintegrowanych TYLKO w systemie ERP

To podej[cie zakCada, }e caCa obsCuga magazynów zintegrowanych prowadzona jest w systemie ERP, a qcadoo

MES w razie potrzeby tworzy tam dokumenty lub odpytuje o stan. Które magazyny to magazyny zintegrowane? Te,

dla których dokumenty potrzebne s� w ERP np. w celu poC�czenia ich z fakturami czy dekretacji w systemie

ksi�gowym. Magazyny te s� zdefiniowane w qcadoo, ale nie maj� one tutaj }adnych stanów (wszystkie widoki

prezentuj�ce stany w Menu magazyn dla tych magazynów b�d� puste). qcadoo, je[li potrzebuje, zapyta o stan

system zewn�trzny. A kiedy potrzebuje? W oknie dost�pno[ci surowców wywoCanym do zlecenia, w pokryciu

zapotrzebowania, w wydaniach wewn�trznych czy przy akceptacji rejestracji produkcji. Podobnie sprawa wygl�da z

dokumentami - gdy qcadoo uzna, }e trzeba utworzy� dokument (np. na akceptacji rekordu rejestracji, czy odebraniu

dostawy) to poprosi system o jego dodanie (przesyCaj�c zestaw danych oczywi[cie).

ZALETY:

zmiana stanów w ERP jest widoczna natychmiastowo. DziaC sprzeda}y od razu mo}e organizowa� wysyCk�,

gdy wyprodukowany zostanie zamówiony produkt,

nie ma powielonych stanów i dokumentów, zatem nie ma problemów z ich niezgodno[ci� mi�dzy systemami.

WADY:

pracownicy korzystaj�cy tylko z qcadoo mog� mie� problem z analiz� historii wystawianych dokumentów,

brak podgl�du wszystkich stanów magazynów w qcadoo. Wida� stany w kontek[cie zleceE, ale gdy

pracownik zastanawia si�, czy s� jeszcze gwo{dzie, tak po prostu, to w qcadoo tego nie sprawdzi,



na magazyn zintegrowany w qcadoo r�cznie nie da si� wystawi� dokumentu. Dokumenty tworzone w

systemie zewn�trznym s� efektem automatycznego tworzenia dokumentów przez ró}ne funkcje w qcadoo (jak

rejestracja produkcji, wydania wewn�trzne, dostawy),

z uwagi na brak stanów magazynowych w qcadoo, funkcjonalno[ci takie jak: miejsca skCadowania, czy stany

minimalne, nie b�d� mogCy by� w qcadoo wykorzystywane.

2. R�czne wysyCanie dokumentów do systemu ERP

To podej[cie zakCada, }e qcadoo dziaCa tak jakby systemu zewn�trznego nie byCo. Wystawione dokumenty na

magazyn zintegrowany s� r�cznie przesCane do systemu zewn�trznego.

ZALETY:

mo}liwo[� wykorzystywania peCnej funkcjonalno[ci qcadoo (C�cznie z miejscami skCadowania, stanami

minimalnymi czy dziaCem utrzymania ruchu),

pracownicy maj�cy dost�p tylko do qcadoo, maj� peCny obraz o stanach magazynowych i dokumentach,

mo}liwo[� r�cznego wystawiania dokumentów nawet na magazyn zintegrowany.

WADY:

konieczno[� r�cznego zaznaczenia dokumentów i wysCania ich do systemu zewn�trznego,

opó}nione informacje o wystawionych dokumentach i o stanach w systemie zewn�trznym. Tzn. to jakie b�dzie

opó{nienie zale}y od Ciebie - je[li b�dziesz cz�sto w trakcie dnia wywoCywaC synchronizacj�, to opó{nienie nie

b�dzie znacz�ce,

ryzyko rozjadu stanów mi�dzy systemami - wystarczy jeden dokument wystawiony dodatkowo w ERP, aby

stany nie zgadzaCy si� mi�dzy systemami. PrzykCadem mog� by� dokumenty korekt, których qcadoo nie

posiada - korekty w qcadoo nanoszone s� wprost do zasobów.

Aby wC�czy� ten tryb pracy z systemem zewn�trznym nale}y w Parametry
>
Parametry
ogólne
>
zakCadka

Integracja zaznaczy� parametr PrzesyCaj
r�cznie
dokumenty
magazynowe.

Aby wysCa� dokumenty przejd{ do Magazyn > Dokumenty þ, zaznacz te, które chcesz wysCa� (b�d� miaCy w

kolumnie PrzesCany warto[� NIE) i kliknij przycisk  Wy[lij
do
systemu
zewn�trznego. Po udanej

synchronizacji dokumenty zostan� oznaczone jako przesCane i ponownie wysCa� si� ich nie b�dzie daCo.

Do zintegrowanego systemu zewn�trznego wysCa� mo}na tylko te dokumenty, które s� zaakceptowane i

nieprzesCane. Dodatkowo - przesCa� nie da si� dokumentu o typie MM przesuni�cie mi�dzymagazynowe.

https://dokumentacja.qcadoo.com/dokumenty


Azure Service Bus
W qcadoo istnieje komercyjny plugin, który umo}liwia integracj� z szyn� danych Azure Service Bus. Integracja

odbywa si� za pomoc� kolejek i wymieniane s� dokCadnie takie same obiekty danych jak w REST API. Dzi�ki

takiemu rozwi�zaniu, w obydwu podej[ciach do integracji wykorzystywane s� te same komunikaty i metody.

Natomiast mamy dwa pluginy, które mog� by� u}ywane wymiennie (tylko jeden z nich powinien by� wC�czony) i

odpowiedzialne s� tylko za przesCanie/odebranie danych do/z odpowiedniej koEcówki.

Dla integracji z Azure Service Bus nale}y wykona� nast�puj�ce kroki:

wC�czy� odpowiedni plugin na [rodowisku qcadoo,

posiada� chmur� danych Azure z usCug� Azure Service Bus,

skonfigurowa� Grup� zasobów, PrzestrzeE nazw oraz odpowiednie kolejki, za pomoc� których b�dziemy

wymieniali dane,

Kolejki

w pluginie Qcadoo skonfigurowa� dane poC�czenia do chmury.

Oczywi[cie qcadoo dostarcza dane lub odbiera je z odpowiedniej kolejki. Natomiast po drugiej stronie musi by�

system ERP np. Microsoft Dynamics NAV lub SAP z odpowiedni� konfiguracj� dla zdefiniowanych kolejek. Mo}e by�

to równie} inny system ERP, który nie potrafi za pomoc� konfiguracji korzysta� z Azure Service Bus, natomiast ma

wCasn� integracj� z szyn� danych analogiczn� do tej w qcadoo.

Poni}ej przedstawiamy kilka zalet korzystania z Azure Service Bus w integracji qcadoo z innymi systemami:

wygodny sposób monitorowania komunikacji jako[ciowy i ilo[ciowy(podgl�d komunikatów),

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/azureServiceBusQueues.png


Monitorowanie

wygodny sposób implementacji/testowania nowych komunikatów,

Service
Bus
Explorer

sesje komunikatów,

wykrywanie zduplikowanych komunikatów,

kolejki utraconych komunikatów,

odraczanie komunikatów,

Catwe skalowanie komunikacji,

replikacja geograficzna,

wysokie bezpieczeEstwo danych.

Wi�cej do przeczytania na stronie Azure Service Busþ.

Je[li jeste[ zainteresowany t� form� integracji, prosimy o wcze[niejszy kontakt z Nami.

file:///Users/krna/Projects/qcadoo.github.io/_site/images/azureServiceBusMonitoring.png
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Wst�p
Qcadoo posiada API REST, dzi�ki któremu inne programy mog� si� z nim integrowa�. Wi�kszo[� metod API

powstaCo na potrzeby integracji z systemami ERP, dlatego te} nie wszystkie funkcjonalno[ci i dane maj�

odzwierciedlenie w API. Oczywi[cie w miar� potrzeb API jest rozbudowywane. Aby zintegrowa� si� z Qcadoo

potrzebny jest zdefiniowany u}ytkownik, który b�dzie nale}aC do grupy posiadaj�cej rol� systemow� ROLE_API. Do

autentykacji nale}y u}y� loginu i hasCa tak stworzonego u}ytkownika i wykorzysta� metod� autentykacji Basic Auth.

Poszczególne metody API wchodz� z ró}nych pluginów, które nale}y mie� wC�czone, aby móc u}ywa� tych metod.

To w jakim pluginie znajduje si� metoda API jest uzale}nione od funkcjonalno[ci, do której byCa potrzeba stworzenia

API. Zarówno format }�daE jak i odpowiedzi jest oparty o standard JSON. Oprócz poni}szej dokumentacji Qcadoo

posiada automatycznie wygenerowan� dokumentacj� wszystkich metod za pomoc� Swaggerþ.

Do testów API mo}na wykorzysta� dowolnego klienta REST np. Talend API Tester.

PrzykCadowy
request

PrzykCadowy
response

http://swagger.qcadoo.org/
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Tworzenie i aktualizacja produktów

Informacje

Za pomoc� tej metody api dodasz produkty þ do systemu. Zaktualizujsz te} istniej�ce o podanym externalID.

ModuC
integracyjny: urcBasic

Nazwa
akcji: updateProductsBasic

URL: /integration/rest/updateProductsBasic.html

Metoda
http: POST

Zawarto[� }�dania

{

				"products"	:	[

								{

												"externalID"	:	"externalID",

												"number"	:	"number",

												"name"	:	"name",

												"ean"	:	"ean",	//opcjonalne

												"globalTypeOfMaterial"	:	"01component	or	02intermediate	or	03finalProduct	or	04waste"

,	//opcjonalne

												"description"	:	"description",	//opcjonalne

												"unit"	:	{

																"externalID"	:	"externalID",

																"name"	:	"name",

																"description"	:	"description"	//opcjonalne

												},

												"category"	:	{

																"externalID"	:	"externalID",

																"name"	:	"name",

																"description"	:	"description"	//opcjonalne

												}

								}

				]

}

Zawarto[� odpowiedzi

{

				"status":	"OK",

				"message":	null	//	Gdy	status	ERROR	-	informacja	z	przyczyn�	bC�du

}

DziaCanie

W tej akcji MES powinien otrzyma� wszystkie produkty z ERP, które zostaCy zaktualizowane lub utworzone od

ostatniej synchronizacji. Produkty mog� mie� globalTypeOfMaterial null9owy.

Dla ka}dego produktu ta metoda powinna:

https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty


je}eli jest produkt o podanym externalID w qcadoo, to go aktualizuje: mo}e zaktualizowa� nawet numer,

qcadoo sprawdza czy zmiana przechodzi standardow� walidacje systemow�.

je}eli nie - akcja zwróci bC�d, i wszystkie aktualizacje z tej akcji nie zostan� wykonane (cofni�cie transakcji), jak

nie ma danego externalID to dodaje nowy produkt tu równie} powinna dziaCa� walidacja.



Tworzenie i aktualizacja jednostek

Informacje

Za pomoc� tej metody api dodasz jednostki do systemu. Zaktualizujesz te} istniej�ce o podanym externalID.

ModuC
integracyjny: urcBasic

Nazwa
akcji: updateUnits

URL: /integration/rest/updateUnits.html

Metoda
http: POST

Zawarto[� }�dania

{

				"units"	:	[

								{

												"externalID"	:	"externalID",

												"name"	:	"name",

												"description"	:	"description"	//opcjonalne

								}

				]

}

Zawarto[� odpowiedzi

{

				"status":	"OK",

				"message":	null	//	Gdy	status	ERROR	-	informacja	z	przyczyn�	bC�du

}

DziaCanie

W tej akcji MES powinien otrzyma� wszystkie jednostki z ERP, które zostaCy zaktualizowane lub utworzone od

ostatniej synchronizacji.

DziaCa analogicznie jak updateProductsBasic.



Tworzenie przeliczeE jednostek

Informacje

Za pomoc� tej metody api utworzysz przeliczenia jednostekþ w systemie.

ModuC
integracyjny: urcBasic

Nazwa
akcji: setProductsPossibleUnitConversions

URL: /integration/rest/setProductsPossibleUnitConversions.html

Metoda
http: POST

Zawarto[� }�dania

{

				"products"	:	[

								{

												"externalID"	:	"externalID",

												"possibleUnitConversions"	:	[

																{

																				"quantityFrom"	:	"quantity	of	main	unit",

																				"quantityTo"	:	"quantity	of	toUnit",

																				"unitTo"	:	{

																								"externalID"	:	"externalID",

																								"name"	:	"name",

																								"description"	:	"description"	//opcjonalne

																				}

																}

												]

								}

				]

}

Zawarto[� odpowiedzi

{

				"status":	"OK",

				"message":	null	//	Gdy	status	ERROR	-	informacja	z	przyczyn�	bC�du

}

DziaCanie

Ustawia produktowi mo}liwe przeliczenia jednostek. Poprzednie przeliczenia dla produktu s� usuwane.

Je}eli jest ju} w systemie jednosta toUnit (patrzymy po externalID) to j� aktualizujemy. Jak nie to dodajemy now�.

https://dokumentacja.qcadoo.com/przeliczniki


Tworzenie i aktualizacja firm

Informacje

Za pomoc� tej metody api dodasz firmy þ do systemu. Zaktualizujsz te} istniej�ce o podanym externalID.

ModuC
integracyjny: urcBasic

Nazwa
akcji: updateCompaniesBasic

URL: /integration/rest/updateCompaniesBasic.html

Metoda
http: POST

Zawarto[� }�dania

{

				"companies"	:	[

								{

												"externalID"	:	"externalID",

												"number"	:	"number",

												"name"	:	"name",

												"tax"	:	"tax",	//opcjonalne

												"street"	:	"street",	//opcjonalne

												"house"	:	"house",	//opcjonalne

												"flat"	:	"flat",	//opcjonalne

												"zipCode"	:	"zipCode",	//opcjonalne

												"city"	:	"city",	//opcjonalne

												"state"	:	"state",	//opcjonalne

												"country"	:	"country",	//opcjonalne

												"email"	:	"email",	//opcjonalne

												"website"	:	"website",	//opcjonalne

												"phone"	:	"phone",	//opcjonalne

												"isSupplier"	:	true	or	false,	//	opcjonalne

												"isReceiver"	:	true	or	false	//	opcjonalne

								}

				]

}

Zawarto[� odpowiedzi

{

				"status":	"OK",

				"message":	null	//	Gdy	status	ERROR	-	informacja	z	przyczyn�	bC�du

}

DziaCanie

W tej akcji MES powinien otrzyma� wybrane firmy z ERP, które zostaCy zaktualizowane lub utworzone od ostatniej

synchronizacji.

Dla ka}dej firmy ta metoda powinna:

https://dokumentacja.qcadoo.com/firmy


je}eli jest to firma o podanym externalID w qcadoo to go aktualizuje

mo}e zaktualizowa� nawet numer,

qcadoo sprawdza czy zmiana przechodzi standardow� walidacj� systemow�. Je}eli nie - akcja zwróci

bC�d i wszystkie aktualizacje z tej akcji nie zostan� wykonane (cofni�cie transakcji)

jak nie ma danego externalID to dodaje now� firm�

tu równie} powinna dziaCa� walidacja



Tworzenie adresów

Informacje

Za pomoc� tej metody api utworzysz adresy kontrahentów w systemie.

ModuC
integracyjny: urcBasic

Nazwa
akcji: updateAddresses

URL: /integration/rest/updateAddresses.html

Metoda
http: POST

Zawarto[� }�dania

{

				"addresses"	:	[

								{

												"externalID"	:	"externalID",

												"additionalAddresses"	:	[

																{

																				"externalID"	:	"externalID",

																				"addressType"	:	{

																								"externalID"	:	"externalID",

																								"name"	:	"name",

																								"description"	:	"description"	//opcjonalne

																				},

																				"number"	:	"number",

																				"name"	:	"name",

																				"street"	:	"street",	//opcjonalne

																				"house"	:	"house",	//opcjonalne

																				"flat"	:	"flat",	//opcjonalne

																				"zipCode"	:	"zipCode",	//opcjonalne

																				"city"	:	"city",	//opcjonalne

																				"state"	:	"state",	//opcjonalne

																				"country"	:	"country",	//opcjonalne

																				"email"	:	"email",	//opcjonalne

																				"website"	:	"website",	//opcjonalne

																				"phone"	:	"phone"	//opcjonalne

																}

												]

								}

				]

}

Zawarto[� odpowiedzi

{

				"status":	"OK",

				"message":	null	//	Gdy	status	ERROR	-	informacja	z	przyczyn�	bC�du

}

DziaCanie



DziaCanie

Ustawia firmie dodatkowe adresy.



Pobieranie norm kosztowych produktu

Informacje

Za pomoc� tej metody api pobierzesz normy kosztowe produktu.

ModuC
integracyjny: urcCostNormsForProduct

Nazwa
akcji: getProductCostNorms

URL: /integration/rest/getProductCostNorms.html

Metoda
http: POST

Zawarto[� }�dania

{

		"product"	:	{

						"externalID"	:	"externalID"

		}

}

Zawarto[� odpowiedzi

{

		"product"	:	{

						"externalID"	:	"externalID",

						"costForNumber"	:	"quantity	for	which	we	define	the	prices",

						"nominalCost"	:	"nominal	cost	per	given	number	of	units",

						"lastPurchaseCost"	:	"last	purchase	price	per	given	number	of	units",

						"averageCost"	:	"average	price	per	given	number	of	units",

						"nominalCostCurrency"	:	"nominal	cost	currency",

						"lastPurchaseCostCurrency"	:	"last	purchase	cost	currency",

						"averageCostCurrency"	:	"average	cost	currency"

		}

}

DziaCanie

Pobiera informacje o normach kosztowych danego produktu. API to wykorzystywane jest podczas realizacji funkcji:

UzupeCnij koszty produktu þ.

https://dokumentacja.qcadoo.com/produkty.html#uzupe%C5%82nij-koszty-produktu


Aktualizacja norm kosztowych produktu

Informacje

Za pomoc� tej metody api utworzysz normy kosztowe produktu w systemie.

ModuC
integracyjny: urcCostNormsForProduct

Nazwa
akcji: updateProductsCostNorms

URL: /integration/rest/updateProductsCostNorms.html

Metoda
http: POST

Zawarto[� }�dania

{

		"products"	:	[

				{

						"externalID"	:	"externalID",

						"nominalCost"	:	"nominal	cost",	//	opcjonalne

						"costForNumber"	:	"quantity	for	which	we	define	the	prices",	//	opcjonalne

						"lastPurchaseCost"	:	"last	purchase	per	given	number	of	units",

						"averageCost"	:	"average	price	per	given	number	of	units",

						"nominalCostCurrency"	:	"nominal	cost	currency",

						"lastPurchaseCostCurrency"	:	"last	purchase	cost	currency",

						"averageCostCurrency"	:	"average	cost	currency"

				}

		]

}

Zawarto[� odpowiedzi

{

				"status":	"OK",

				"message":	null	//	Gdy	status	ERROR	-	informacja	z	przyczyn�	bC�du

}

DziaCanie

W tej akcji MES powinien otrzyma� wszystkie normy kosztowe produktów z ERP, które istniej� w qcadoo i zostaCy

zaktualizowane od ostatniej synchronizacji.

Je}eli costForNumber nie jest podane wtedy ustawiamy na 1.

Je}eli nominalCost nie jest podane lub null wtedy w qcadoo:

warto[� tego pola pozostaje niezmieniona je}eli w qcadoo jest taki sam costForNumber jak w akcji API

w przeciwnym wypadku gdy chcemy ustawi� costForNumber na inn� warto[� ni} byCa poprzednio wtedy

poprzednia warto[� nominalCost zostanie odpowiednio przekalkulowana.
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