
Tel.: +48 12 687 78 11 E-mail: szkolenia@comarch.pl 

 

WWW: szkolenia.comarch.pl 

 

Centrum Szkoleniowe Comarch  

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33 

31-864 Kraków   

 

Warsztaty Autoryzacyjne Comarch WMS 

 

Cele szkolenia  

Celem szkolenia jest przedstawienie funkcjonalności aplikacji Comarch WMS, w tym:  

• instalacja/migracja Comarch WMS 

• ogólne zasady działania WMS z ERP – obieg dokumentów, zasady współpracy, parametry 

• start systemu – możliwości zatowarowania magazynu 

• możliwości modelowania magazynów (położenia współdzielone, magazyny wirtualne) 

• omówienie algorytmów zarządzania gospodarką magazynową 

• modelowanie procesów 

• inwentaryzacja 

• administracja systemem (konfiguratory w WMS Zarządzanie) 

Umiejętności 

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił: 

• instalować aplikacjię Comarch WMS 

• modelować procesy biznesowe z wykorzystaniem aplikacji Comarch WMS 

• swobodnie poruszać się po Comarch WMS Magazynier oraz Comarch WMS Zarządzanie 

• korzystać z  funkcjonalności aplikacji Comarch WMS 

 

Profil uczestników 

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem 

systemów i aplikacji sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą 

sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch WMS. Szczególnie polecamy osobom 

zajmującym się wdrażaniem u Klienta zagadnień związanych z obsługą magazynu. 

Przygotowanie uczestników 

Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA. Oczekiwana elementarna znajomość funkcjonalności 

systemu operacyjnego MS Windows, systemów Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum 

Szczegółowy program szkolenia  

I Dzień  

1. Powitanie i wstęp do szkolenia (przewidywany czas ok. 15 minut, 9.00-9.15) 

2. Instalacja/migracja Comarch WMS (przewidywany czas modułu ok. 90 minut, 9.15-10.45) 

2.1. Konfiguracja i instalacja Comarch WMS 

2.2. Usługa synchronizacji Comarch WMS Service 
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2.3. Pliki konfiguracyjne, logi 

Przerwa (przewidywany czas ok. 15 min, 10.45-11.00) 

3. Ogólne zasady działania WMS z ERP (przewidywany czas modułu ok. 120 minut, 11.00-13.00) 

3.1. Obsługa WMS/migracja zasobów 

3.2. Modele współpracy z systemem ERP 

3.3. Rezerwacje online z ERP XL 

3.4. Ustawienia ogólne aplikacji Comarch WMS 

3.5. Uprawnienia operatorów 

3.6. Ustawienia jednostek logistycznych 

3.7. Priorytety dyspozycji 

4. Start systemu – możliwości zatowarowania magazynu (przewidywany czas modułu ok. 30 minut, 13.00-

13.30) 

4.1. Przeniesienie stanów z systemu ERP XL 

4.2. Inwentaryzacja 

Przerwa (przewidywany czas ok. 45 min, 13.30-14.15) 

5. Możliwości modelowania magazynów - położenia współdzielone, magazyny wirtualne (przewidywany czas 

modułu ok. 75 minut, 14.15-15.30) 

5.1. Budowanie struktury magazynowej 

5.2. Import/eksport struktury magazynowej 

5.3. Magazyny zbiorcze (wirtualne) 

5.4. Konfiguracja położeń współdzielonych 

Przerwa (przewidywany czas ok. 15 min, 15.30-15.45) 

6. Omówienie algorytmów zarządzania gospodarką magazynową (przewidywany czas modułu ok. 75 minut, 

15.45-17.00) 

6.1. Algorytmy zarządzania gospodarką magazynową (przyjęcia, wydania, przesunięcia) 

II Dzień  

7. Powitanie, omówienie programu szkolenia na dzień drugi, przypomnienie programu szkolenia z dnia 

pierwszego (przewidywany czas ok. 15 minut, 9.00-9.15) 

8. Modelowanie procesów (przewidywany czas modułu ok. 90 minut, 9.15-10.45) 

8.1. Standardowe procesy 

8.2. Konfigurator procesów w WMS Zarządzanie 

8.3. Import/eksport procesów 

Przerwa (przewidywany czas ok. 15 min, 10.45-11.00) 

9. Inwentaryzacja (przewidywany czas modułu ok. 120 minut, 11.00-13.00) 

9.1. Z systemu ERP 

9.2. Ciągła 

9.3. Harmonogramy inwentaryzacji 

Przerwa (przewidywany czas ok. 45 min, 13.00-13.45) 

10. Administracja systemem I część (przewidywany czas modułu ok. 90 min, 13.45-15.15) 

10.1. Zaawansowana edycja kolumn 

10.2. Pulpit synchronizacji 

10.3. Konfigurator menu głównego WMS Magazynier 

Przerwa (przewidywany czas ok. 15 min, 15.15-15.30) 
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11. Administracja systemem II część (przewidywany czas modułu ok. 75 min, 15.30-16.45) 

11.1. Konfigurator interfejsu WMS Magazynier 

11.2. Konfiguracja interpretatora kodów GS1 

12. Test (przewidywany czas ok. 15 min, 16.45-17.00) 

12.1. Test sprawdzający 

Metoda realizacji szkolenia 

Szkolenie on-line, autoryzacyjne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze) i obowiązkowe. Realizowane w 
formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie 
fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są 
pod kierunkiem Wdrożeniowców i Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Kurs przeprowadzony przy użyciu 
najnowszej wersji Comarch WMS. 

 

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych 

2 dni, 16 godzin szkoleniowych 

Ścieżka rozwoju po szkoleniu  

• Warsztaty – Modyfikacje w Comarch WMS 

 

 Test sprawdzający/Egzamin 

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. 
W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu 
wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów 
ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie 
ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi 
na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, 
a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość 
z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie 
Partnerskim. 

 

 


