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1. Informacje ogólne o BusinessNet 
 

Firma nasza od początku swego istnienia specjalizuje się w wdrożeniach zintegrowanych systemów wspomagających 

zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP). ERP to skrót angielskiego Enterprise Resource Planning, co znaczy Planowanie 

Zasobów Przedsiębiorstwa. Nazwa ta oznacza informatyczny system aplikacji, które integrują ze sobą procesy zachodzące 

wewnątrz  przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. Z systemu klasy ERP może korzystać każda firma, a w każdej 

firmie system parametryzowany jest dokładnie do jej potrzeb. 

Wykorzystując w działaniu możliwości ERP, praca zespołów wewnątrz przedsiębiorstwa jest zsynchronizowana i jednolita, 

dzięki czemu, możliwe jest sprawne prowadzenie projektów, szybka wymiana informacji a co za tym idzie znaczna 

oszczędność czasu i finansów. 

Początki naszej działalności opierały się na obsłudze i wdrożeniach systemów rejestrujących. W ciągu dwóch pierwszych 

lat uzyskaliśmy autoryzacje do samodzielnej sprzedaży i obsługi 6 pakietów oprogramowania. Z roku na rok pojedyncze 

systemy wyłączamy z naszej sprzedaży  

i zastępujemy je bardziej skalowalnymi i lepszymi rozwiązaniami zarządzającymi. W naszej ofercie znajduje się obecnie 

14 pakietów oprogramowania klasy ERP/CRM.  Każdy z pakietów różni zarówno funkcjonalnością jak i kosztami zakupu i 

eksploatacji. Dla każdego pakietu oprogramowania stworzyliśmy wraz z producentem odpowiednie procedury 

zapewniające szybkie wdrożenie.  

Oprócz produktów komercyjnych oferujemy także rozwiązania klasy Open Source – systemy CRM, Telefonii IP, 

oprogramowania użytkowego. 

Dzięki szerokiemu rozeznaniu rynku i wieloletniemu doświadczeniu doradzamy naszym klientom te rozwiązania które w 

jak najlepszy sposób spełniają ich oczekiwania.  

Nie dystrybuujemy jednego rozwiązania i nie musimy mówić że właśnie ono jest najlepsze na rynku – to nas wyróżnia od 

innych firm. 

Świadczymy swoje usługi kompleksowo: 

 Analiza potrzeb klienta 

 Prezentacja produktów spełniających oczekiwania 

 Wsparcie w wyborze 

 Wdrożenie 

 Obsługa po wdrożeniowa 

 

Okres wdrożenia aplikacji uzależniony jest głownie od ilości modułów wdrożenia.  

W większość aplikacji można wdrażać równocześnie, wszystkie moduły, bądź też poszczególne moduły indywidualnie. 

Nie ma systemów idealnych i często wybraną aplikacje uzupełniamy dodatkowymi funkcjonalnościami napisanymi 

specjalnie dla klienta. 
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2. Ogólne informacje o funkcjonalności systemu Advantec 
 

 

Pakiet systemów zarządzających Advantec-ERP zapewnia 

obsługę branż objętych procedurami GMP i ISO. Dobre 

Praktyki Produkcyjne stosowane są między innymi w 

odniesieniu do przemysłu spożywczego, przemysłu 

farmaceutycznego oraz przemysł kosmetycznego. Standardy 

Dobrej Praktyki Produkcyjnej przedstawione są w 

rozporządzeniach WE (prawodawstwo unijne), 

rozporządzeniach krajowych, jak i normach 

międzynarodowych. Obecnie, ze względu na potencjalne 

skutki dla konsumentów, wymagania GMP stosowane są 

najczęściej w: 

 

•    branży spożywczej: Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w odniesieniu do materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75 z późn. zm.),  

•    branży farmaceutycznej: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2008 nr 184 poz. 1143), 

•    branży kosmetycznej: norma ISO 22716, która zawiera zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej powołane w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące 

produktów kosmetycznych. 

 

3. Moduł Produkcji  
 

3.1  Łatwość i prostota a 

zarazem zawansowana obsługa 

 

Wiele systemów ma wbudowany moduł 

produkcji – jako oddzielny pakiet lub 

składnik większego rozwiązania. 

Natomiast my możemy się pochwalić 

rozwiązaniem, które pozwala nam na 

niezależność. System może działać jako 

część programu Advantec, a także stanowić jego odrębną niezależną aplikację sprawdzającą się doskonale w każdej 

funkcji. 

Moduł produkcja jest rozbudowanym narzędziem do nadzorowania procesu produkcji  

w każdej firmie. Posiada rozbudowaną opcję rejestrowania receptur, raportowania, wyliczania kosztów produkcji. 

Połączona z systemem magazynowym pozwala na bieżąco wprowadzać wyprodukowany asortyment na stan a także 

pobierać surówce. Dzięki połączeniu z modułem magazynowym/sprzedażowym mamy możliwość na bieżąco kontrolować 

stany, a dział sprzedaży nie jest blokowany w przypadku tradycyjnego przepływu dokumentów.  
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3.1.1  Sekcja receptury  

 

Sekcja zawiera elementy dotyczące 

receptur produkcyjnych: 

1. Zestawy – wykaz 

zarejestrowanych zleceń na 

produkcję zestawów  

2. Receptury – rejestr receptur 

zarejestrowanych w systemie – 

receptury są przygotowane do 

produkcji 

nominalnej/wzorcowej ilości, 

od której mamy możliwość 

przeliczenia zlecenia pod 

względem ilości. Receptura 

zawiera następujące informacje: 

 Skład wyrobu uwzględniony ilościowo – specyfikację  

 Koszt wyrobu - z uwzględnieniem kosztu produkcji oraz narzutów wydziałowych 

 Technologii produkcji – określenie kolejności działań, pojemności granicznych receptury, szacowany 

czas produkcji, procent odchylenia/straty 

 Opis – informacje opisowe do receptury oraz przypisane dokumenty. 

 Status – określenie klasyfikacji receptury oraz magazynu docelowego. 

3. Drzewo produktów – wykaz receptur zarejestrowanych w systemie oraz zależności miedzy nimi.  

4. Wycena produktów – opcja pozwala na aktualizacje cen w cenniki ewidencyjnym, przegląd kosztów wyrobu i 

narzutów oraz ustalenie ceny wyrobu. 

3.1.2 Uzupełnienie indeksu do receptury 

 

Przed wykorzystaniem indeksu do stworzenia receptury należy uzupełnić odpowiednio kartotekę indeksu (surowca, 

półproduktu, o tym w dalszej części artykułu.) 

W tym celu przechodzimy do edycji kartoteki indeksu towarowego wyszukujemy interesujący nas indeks lub grupę 

indeksów i edytujemy. 

Na kartotece indeksu towarowego przechodzimy na zakładkę jm ->  przeliczniki  

Na tej zakładce niezbędne 

jest uzupełnienie danych 

dotyczących indeksu które 

będą wykorzystywane przy 

recepturach a następnie 

zleceniach produkcyjnych  
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Podstawowe  kody          Uzupełniamy jeżeli jest 

wymagane: 

 Gęstość – dane wykorzystywane 

przy przeliczaniu jednostek pojemności 

np. ml, l na jednostki wagi np. kg, g i 

odwrotnie. Wykorzystywane przy 

planowaniu produkcji i wyliczeniu 

odpowiednich doz z ilości 

wyprodukowanej.  

 Wymagaj API – parametr 

wymuszający podanie wartości składnika 

aktywnego (substancji czynnej) zawartej 

w danym indeksie  

 Jednostka miary – określany jednostkę miary w której jest podawana wartość API dla danego indeksu. 

 Kody bloz - Unikalny kod Produktu o długości 7 znaków numerycznych. 

 Kod bazyl - Każdy produkt, w bazie Bazyl, ma przyporządkowany unikalny, niepowtarzalny identyfikator - kod 

Bazyl, składający się z 6 cyfr. 

 CAS - oznaczenie 

numeryczne przypisane 

substancji chemicznej 

 I inne… 

Możliwość dodania zdjęcia produktu, 

kodu paskowego, możliwość integracji 

kartoteki z aplikacją internetową, 

stroną www, sklepem online.   

 

 

 

  

 

 

Moduł produkcja obsługuje 

partie/serie w zakresie bardzo 

rozbudowanym, mamy zawsze 

możliwość wyboru konkretnego 

numeru partii/serii co  

w  wielu innych systemach nie jest 

możliwe. Moduł jest między innymi 

wykorzystywany w firmach 

farmaceutyczny które wykorzystują w 

pełni jego funkcjonalność.  
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Obok prezentacja listy wzorców partii do wyboru.   

 

 

3.1.3  Edycja receptury 

 

W każdej chwili dowolną recepturę można 

edytować, zmieniać jej specyfikację, uzupełniać 

parametry Technologicznie takie jak:  

 Typ linii produkcyjnej 

 Numer linii 

 Typ produkcji 

 Czas trwania produkcji ilości 

minimalnej 

 Ilość minimalną 

 

 

 

Kolejna zakładka przedstawiające dane o 

użytkowniku który strzowył daną recepturę, o 

użytkowniku który ją modyfikował, Ile razy 

została użyta, kiedy i przez kogo była 

wykonywana aktualizacja cen i wiele innych 

– zmiana statusu receptury, wycena kosztu, 

klasyfikacja rodzajowa, oraz magazyn 

docelowy wyrobu gotowego.  
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3.2 Wykorzystanie funkcjonalności w praktyce. 

 

Dzięki usystematyzowaniu i połączeniu, poczynając już od samych receptur, mamy możliwość dokładnej kontroli całego 

procesu. Przykładem mogą być statuty receptur, klasyfikacja oraz drzewko produktów działające jako „ściągawka”. 

Wprowadzając recepturę do systemu zawsze otrzymuje ona status „przygotowana” i nie jest dostępna dopóki nie zostanie 

zweryfikowana i  zaakceptowana przez kierownika produkcji (osobę za to odpowiedzialną). Dodatkowo określając 

odpowiednie klasyfikacje receptur budujemy wcześniej wspomniane drzewko i dzięki tym klasyfikacjom nasza receptura 

zagnieżdża się we wskazanych miejscach. Co w przypadku uruchamiania zlecenia jest dla nas ułatwieniem ponieważ na 

jeden produkt możemy mieć kilka receptur które będą niezależne. 

3.2.1 Zlecenia produkcyjne 

 

 

Przy wykorzystaniu wcześniej wprowadzonych receptur z łatwością możemy uruchomić zlecenia produkcyjne na 

interesującą nas ilość (receptury posiadają ilości nominalne, są automatycznie przeliczane względem ilości podawanych na 

zleceniu). Tu także wykorzystana jest kontrola z receptur ale jest rozbudowana o dodatkowe statusy. Każde nowe zlecenie 

przy założeniu posiada status przygotowane i czeka na akceptację tak samo jak w przypadku receptur. Dodatkowo jako 

kolejne etapy produkcji zlecenie otrzymuję inne statusy jak: 

 Przygotowane 

 Uruchomione  

 Wyprodukowane 

 Zakończone  

 Anulowane  

Dzięki statusom możemy w każdej chwili skontrolować na jakim etapie jest nasze zlecenie produkcyjne, uruchamiając 

odpowiedni raport możemy odpowiednio zadać zapytanie i otrzymać wynik: przykładowo ile zleceń nie jest 

uruchomionych i czego dotyczą, ile zleceń jest w trakcie realizacji a ile w dniu dzisiejszym zostało wyprodukowanych i 

zakończonych. 
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3.2.1.1 Uruchomienie zlecenia:  

 

W oknie zleceń produkcyjnych – dla zleceń przygotowanych została dodany nowy przycisk „uruchom” znajduje się on w 

lewej części okna i aktywny jest tylko dla zleceń ze statusem przygotowane 

 

Po kliknięciu na przycisk uruchom pojawia się okno uruchomienia zlecenia produkcyjnego, w którym możemy zarządzać 

odpowiednio datami opis poniżej: 

 Data uruchomienia – automatycznie wprowadzana jest data dzisiejsza - na jej podstawie automatycznie wyliczana 

jest data ważności w przypadku określenia na kartotece indeksu towarowego ilości dni ta ilość dni jest dodawana 

do daty uruchomienia i powstaje data ważności. Jeżeli zmienimy datę uruchomienia system automatycznie zmieni 

i przeliczy datę ważności 

 Data ważności – generowana automatycznie na podstawie powyższego opisu – natomiast w przypadku, kiedy nie 

zgadzamy się z data wygenerowaną przez system mamy możliwość jej zmiany na akceptowaną przez nas. Data ta 

jest przenoszona na zlecenia a następnie na dokument PW w momencie przyjęcia wyprodukowanej partii na 

magazyn.  

3.2.2 Planowanie 

produkcji 

 

Opcja planowanie 

produkcji służy do 

analizy aktualnych 

stanów i przygotowaniu 

w czasie odpowiednich 

zleceń produkcyjnych z 

wykorzystaniem 

informacji 

zarejestrowanych w 

systemie.  
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Okno planowania produkcji – możemy podzielić na trzy sekcje - górna część wybór zakresu indeksów produkowanych 

oraz daty analizy sprzedaży w wybranym zakresie. Środkowa część prezentuje dane, które ograniczone są wcześniej 

wybranym zakresem: 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu interesującego zakresu mamy możliwość określenia kolumn w prezentowanym zakresie dla ułatwienia analizy 

danych. Do tego używamy przycisku „więcej” po kliknięciu rozwija się rozbudowana lista wyboru, dzięki niej możemy 

dowolnie przebudować prezentowane dane względem naszych potrzeb. Poniżej opiszę środkową sekcje na podstawie 

zaprezentowanych danych 

 

Powyższy widok prezentuj nam dane z systemu – dzięki niemu możemy przeanalizować aktualny stan magazynowy 

porównać z zrejestrowanym „stanem minimalnym”, przeanalizować ilość sprzedanego wyrobu w wcześniej wybranym 

zakresie, sprawdzić ilość zamówień i dyspozycji oraz ilość aktualnie produkowaną -> po przeanalizowaniu tych danych 

mamy możliwość zarejestrowania odpowiedniej wartości do produkcji w kolumnie „plan produkcji” -> przed 

zarejestrowaniem wartości możemy się posiłkować kolejnymi informacjami zawartymi w oknie w kolumnach Kalkulacja, 

zapas, produkcja minimalna. System na podstawie zgromadzonych dany proponuje w kolumnie kalkulacja wyliczoną ilość 

na podstawie sprzedaży w zadanym zakresie oraz aktualnym stanie magazynowym, także otrzymujemy informacje o 

zapasie aktualnego stanu i ilość minimalnej, jaką możemy produkować. 

Trzecią sekcja są dolne przyciski:  

 

Operacje – po kliknięciu na przycisk pojawia się okno z wyborem opcji. Generuj zlecenia opcja pozwala na automatyczne 

wygenerowanie zleceń produkcyjnych do wszystkich poziomów produkcji.  

Opcja „skalkuluj propozycje…” pozwala przeliczyć prezentowany wynik pod względem zmiany danych 

Opcja „Zapisz propozycje…” pozwala na zapisanie wprowadzonych informacji bez potrzeby generowania zleceń 

Opcja „zlecenia produkcyjne – pozwala nam podejrzeć aktualne zlecenia. 

Plan zleceń produkcyjnych – prezentuję wykres zarejestrowanych zleceń w przedziale czasowym 
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Harmonogram zleceń – opcja prezentuje zlecenia zapisane i 

wygenerowane poprze plan produkcji  

Generuj zlecenia – po wprowadzeniu odpowiednich danych i 

wcześniejszym przeanalizowaniu informacji mamy możliwość 

automatycznie wygenerować wszystkie zlecenia, na podstawie 

zapotrzebowania na wyprodukowanie odpowiedniej ilości wyrobu 

gotowego system zaproponuje odpowiednie ilości wyrobu luzem a 

do wyrobu luzem odpowiednia ilość podłoża  

Po naciśnięciu przycisku generuj zlecenia pojawia się szereg okien, 

w których możemy dopracować zaproponowane zlecenia 

 

 

 

Określany kalendarz produkcyjny – kalendarzy 

możemy mieć zarejestrowanych kilka w 

zależności do potrzeb rejestrujemy planowaną 

datę produkcji, dzięki czemu odpowiednio 

rozłożą się w czasie kolejne zlecenia 

Dodatkowo mamy możliwość określenia 

dwóch dodatkowych opcji - „uwzględnij 

ograniczenia receptur” system nie będzie ograniczał wielkości minimalnej i maksymalne wsadu zarejestrowanych na 

recepturze, opcja „Grupuj zlecenia dla tego dla tego produktu” – dla przykładu system zsumuje te same zlecenia wyrobów 

luzem, z których będą produkowane dwa odrębne wyroby gotowe, ile pojemności produkcyjne będą odpowiednie do ilości 

produkowanej zaproponuje jedno wspólne zlecenie do dwóch wyrobów gotowych. Po określeniu tych opcji klikamy na 

przycisk „dalej” 

Pojawi się okno, w którym system 

zaprezentuje szczegóły zleceń i 

zależności między nimi w układzie 

drzewkowym jak to widać poniżej: 

chcieliśmy wyprodukować 1500 szt. 

wyrobu gotowego system 

automatycznie wygenerował zlecenie 

na wyrób luzem w odpowiedniej 

ilości uwzględniając aktualne stany 

magazynowe. Po zapoznaniu się z 

planem klikamy na przycisk „dalej” 

W następnym oknie system 

zaprezentuje zlecenia produkcyjne w 

podziale na linie produkcyjne a także określi czas produkcji poszczególnych etapów i odpowiednio rozłoży to na 

wykorzystanie linii produkcyjnych. Jak to widać poniżej: 
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Po kliknięciu na przycisk „zakończ” system 

zaprezentuje na wykresie układ czasowy i 

zależność zleceń względem siebie: w widoku 

poniżej mamy możliwość dokonania korekty na 

wykresie graficznym odpowiednio przesuwając 

zlecenia, aby dopasować do pełnego 

wykorzystania linii, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 

System wygenerował nam zlecenia produkcyjne 

na podstawie danych wprowadzonych do 

planowania produkcji. Zlecenia możemy 

uruchamiać pojedynczo. Zlecenia możemy uruchamiać poprzez opcje „zlecenia na wyrób gotowy”. 

Harmonogram produkcji 

Wszystkie wygenerowane zlecenia produkcyjne z opcji 

planowania produkcji możemy przejrzeć w opcji 

„Harmonogram produkcji”. W widoku przypomina 

kalendarz, w którym możemy przejrzeć zaplanowane 

zlecenia a także przeanalizować historię i oszacować okresowe obłożenie linii produkcyjnych. 

4. Obsługa partii i numerów seryjnych  
 

System Advantec pozwala na 

obsługę numerów seryjnych również 

niezależnie od modułu 

produkcyjnego. Już na poziomie 

wystawiania podstawowych 

dokumentów magazynowych system 

sam pyta o wybór numerów partii 

towaru. Użytkownik ma do wyboru 

wszystkie partie towaru, które zostały 

zatwierdzone przez osobę 

wykwalifikowaną. Przyjmując na 

magazyn wyroby gotowe, bądź 

surowce podajemy nie tylko numer 

partii, ale również datę ważności, kod 

kreskowy, ilość opakowań. 
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Naturalnie funkcjonalność tego modułu programu jest dużo większa i nie ogranicza się tylko do wprowadzania i wyboru 

numerów partii. Numery te może uzupełniać magazynier w dokumentach, wystawionych wcześniej w systemie, zgodnie z 

faktycznym stanem przyjęcia/wydania. Można również, śledzić ruchy partii i przeglądać ich historię wyszukując je 

zarówno według nazw towarów jak i numerów partii. Możemy również przeprowadzać inwentaryzację numerów partii, 

aktualizując stan partii towaru na magazynie zgodnie ze stanem spisu z natury. 

5. Kontrola jakości 

 

Zanim partia towaru wejdzie do obiegu magazynowego/handlowego musi zostać zwolniona przez osobę wykwalifikowaną. 

Służy do tego moduł kontroli 

jakości. W module tym mamy 

do dyspozycji kilka statusów 

które możemy nadać partii 

towaru: 

 Żółty – partie do 

pobrania próby 

 Niebieski – partie do 

zwolnienia lub 

odrzucenia 

 Zielony – zwolniona 

 Czerwony – 

odrzucona 

 

Jednak tylko partie zwolnione 

(zielone) są dostępne do obrotu magazynowego/handlowego. W związku z tym system podaje dwa stany magazynowe. 

Podaje stan magazynu ogólny – czyli wszystko co zostało przyjęte fizycznie na magazyn oraz stan partii zwolnionych – 

czyli sumę ilości partii danego towaru dopuszczonych, przez osobę wykwalifikowaną, do obiegu. Taki system pozwala 

upilnować, żeby do produkcji nie zostały użyte niesprawdzone przez dział kontroli jakości surowce lub, żeby 

nieprzebadane wyroby nie opuściły magazynu.  

Moduł kontroli jakości pozwala również rejestrować jakie dokumenty zostały 

wystawione do danej partii. Są to między innymi: 

 Badania laboratoryjne 

 Świadectwo analizy 

 Świadectwo jakości 

 Orzeczenie zgodności 

Dzięki temu użytkownik przed zwolnieniem partii widzi czy przeszła ona 

wszystkie niezbędne badania i analizy. Pozwala to uniknąć błędów, pomyłek i 

umożliwia produkcję zgodną z GMP, ponieważ dokładnie widać, która partia 

jakich konkretnie prób i badań jeszcze wymaga. W wielu systemach jest to 

utrudnione, ponieważ nie ma płynnego przepływu informacji między działami. 

System Advantec dzięki tym informacjom, ułatwia współpracę odpowiednich 

działów (produkcja, magazyn, kontrola jakości). Pozwala również ograniczyć 

wymianę dokumentów w formie papierowej między działami.  Pobrane próbki 

na potrzeby Laboratorium i archiwum podlegają automatycznemu rozliczeniu i 

zaksięgowaniu na odpowiednich kontach kosztowych. 
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5.1 Badania laboratoryjne 

 

Na potrzeby jednego z klientów z branży produkcyjno-farmaceutycznej moduł Kontroli Jakości został rozbudowany o 

Webową aplikację CRM – Badania Laboratoryjne, również dostępna w naszych pakietach dla Firm.  

Moduł ten służy do rejestrowania badań , analiz laboratoryjnych dla świeżo przyjętych na stan surowców, przyjętych na 

magazyn wyrobów gotowych jak i również do rejestrowania harmonogramów , szkoleń, badań,  przeglądów maszyn, 

kalibracje maszyn.  Z wprowadzonych danych możemy uzyskać raporty z wykresami np.  wyniki badań jednego produktu 

w ciągu.  

Dostępne dokumenty:  

1. Analiza Dokument  

2. Świadectwo analizy produktu leczniczego  

3. Analiza mikrobiologiczna 

4. Decyzja zwolnionego wyrobu gotowego  

5.1.1 Główne okno modułu oraz funkcjonalności 

 

Moduł badania laboratoryjne został podzielone na cztery zakładki: 

Okno partii – wyświetla  indeksy dostępne w aplikacji ERP. Z tego miejsca możemy wystawić dokument, dokładniej kartę 

badania indeksu towarowego (surowiec, wyrób gotowy), lub podejrzeć już wcześniej wystawiony dokument. Następna 

zakładka to 

Dokumenty, gdzie 

mamy możliwość 

podglądu 

wszystkich przez 

nas wystawionych 

dokumentów z 

określeniem partii 

ideksu numerem 

dokumentu oraz 

szczegółami 

badania.  

Kolejny widok to 

Szablony z tego 

miejsca mamy 

możliwość nie tylko 

generowania 

nowych szablonów 

pod konkretne 

badania ale również 

definiowania pól do 

konkretnego 

badania z zakresem danych np. składników chemicznych, poniżej przykład karty. 
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Przykład karty/szablonu badań 

Ostatnia zakładka to Słowniki, przeznaczona jest min. Do: 

a. Usuwanie parametrów badań jak. 

b. !!!Podział na Typ:  

- Szarżowy – stasujemy w momencie gdy na protokole badania chcemy mieć również składniki jakie były 

wykorzystane do wykonania badania tego wyrobu gotowego 

- zwykły – typ szablonu bez pobierania wartości z receptury 

c.   możliwość dodawania kolejnych badań oraz ich właściwości/ składników 

6.  Automatyczne uzupełnianie zapasów 

W systemie wbudowane są zaawansowane mechanizmy 

planowania zakupów na podstawie wielu złożonych 

parametrów.  

System na bieżąco kontroluje stany poszczególnych kartotek na 

różnych magazynach, wylicza ich rotację i na 

żądanie generuje dokumenty Zamówień Zakupu 

do dostawców.  Wbudowane mechanizmy 

alarmów informują wybranych operatorów o 

przekroczeniu stanów minimalnych lub 

pożądanych. Dzięki wcześniejszemu określeniu 

stanów minimalnych, pożądanych, maksymalnych 

poprzez parę kliknięć możemy oszacować braki i 

wykreować zamówienia zakupu dla naszych 
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dostawców. Kreator zapotrzebowania w „locie” uwzględnia aktualne stany magazynowe, rotację w badanym okresie, 

zarejestrowane zamówienia sprzedaży, produkcję w toku, stany partii nie zwolnionych przez Dział kontroli jakości. 

Wymiana cenników z dostawcami zapewnia poprawna wycenę zamówień.  

7. Uzupełnianie kartoteki – opcje dodatkowe 

 

Zaawansowana budowa kartoteki towarowej zapewnia wiele 

funkcjonalności specyficznej dla branży farmaceutycznej. Dystrybucja 

towarów opiera się na automatyzacji dostaw pomiędzy producentami, 

hurtowniami, szpitalami i aptekami. Zapewniamy obsługę 

nazewnictwa wielojęzycznego, i wielu płaszczyzn analiz i wymiany 

informacji. 

Obsługę partii, serii, szarż automatyzują czytniki  kodów 

kreskowych oraz stosowanie tabel drzewa opakowań 

System zapewnia także: 

- kompletowanie dokumentacji partii wyrobu gotowego (niezbędne do 

audytu GIF) 

- wymienną obsługa nazw i kodów własnych i kontrahenta   

-  automatyczne rozliczanie akcyzy 

- generowanie danych do sprawozdań Instrastat 

8. Wsparcie działów zapewnienia 

jakości. 
 

W celu zapewnienia najwyższych standardów 

jakościowych system dysponuje 

rozbudowanymi funkcjami analiz. W każdej 

chwili na żądanie urzędników GIF 

przeprowadzających audyt dostępna jest 

historia powstawania wyrobu oraz miejsca jego 

dystrybucji. Specjalnie opracowane drzewo 

umożliwia prześledzenie źródeł pochodzenia 

surowców, procesów ich przetworzenia, 

badania, itp. Dokumenty wchodzące w skład 

raportu wytwarzania w każdej chwili mogą być 

od ręki wydrukowana i przedstawione jako 

kopie dokumentacji. Oryginalna dokumentacja 

Zleceń Produkcyjnych, wydań magazynowych 

surowców, badań laboratoryjnych, protokołów 
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przyjęć dostaw surowców, itp. może być załączana w formie skanu. Zmiana procedur operacyjnych umożliwia także 

wykorzystanie funkcjonalności systemu za zakresu elektronicznego obiegu dokumentów i wielostopniowej akceptacji 

elektronicznej  

8. Wymagania techniczne platformy systemu 
 

Wymagania minimalne dla serwera plikowego lub bazodanowego: 

 System operacyjny: Windows Server 2003 

 MS SQL w wersji min. standard 

 Procesor klasy Xeon 

 Pamięć operacyjna 4 GB RAM lub większa 

 Napęd CD-RW/DVD 

 HDD RAID-5 (4xSCSI) 

 Karta sieciowa 100/1000Mbps 

 

Wymagania minimalne dla stacji roboczej 

 System operacyjny: Windows NT/2000/XP/VISTA 

 Procesor klasy Intel 

 Pamięć operacyjna 2 GB RAM  

 Napęd CD-ROM/DVD 

 Karta VGA (Zalecana min. SVGA 800x600) 

 Karta sieciowa 100/1000Mbps 

 

Wymagania minimalne dla sieci logicznej: 

 Sieć logiczna kat. 5e o przepustowości 100Mbps 

 

 

9. Przykładowe dokumenty, raporty 

 

10.1 Raport zbiorczy dotyczący 

wielkości obrotu produktami 

leczniczymi w hurtowni 

farmaceutycznej. 

System generuje kwartalne sprawozdanie dla 

Ministerstwa Zdrowia. Raport można uzyskać w 

postaci wydruku oraz pliku XML przekazywany do 

MZ. 
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Przykładowy wygląd FV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowa analiza ruchu magazynowego 

 

 


