
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 ERP XL – Produkcja 

Cele szkolenia  

Założeniem szkolenia jest przedstawienie podstawowej funkcjonalności modułu Comarch ERP XL Produkcja, 

w tym: 

▪ zdefiniowanie zasobów, gniazd roboczych i kalendarzy produkcyjnych; 
▪ tworzenie technologii; 
▪ generowanie zleceń produkcyjnych; 
▪ planowanie i realizacja operacji; 
▪ rozliczanie i zamykanie zleceń produkcyjnych. 

. 

Umiejętności 

Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka będzie posiadał wiedzę w zakresie:  

podstaw funkcjonalności modułu Comarch ERP XL Produkcja i swobodnego poruszania się w module produkcyjnym. 

 

Profil uczestników 

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

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

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

zajmującym się wdrażaniem u Klienta zagadnień produkcyjnych w systemie klasy ERP. 

Przygotowanie uczestników 

Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP XL (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status 

Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP XL. Oczekiwana 

elementarna znajomość funkcjonalności systemu operacyjnego MS Windows i Comarch ERP XL. 

Szczegółowy program szkolenia  

1. Dzień 1 

1.1. Powitanie i omówienie programu szkolenia (przewidywany czas modułu ok. 10 min.). 

1.2. Dodawanie i wiązanie zasobów i gniazd roboczych (przewidywany czas modułu ok. 50 min.) 

1.3. Definiowanie kalendarzy (przewidywany czas modułu ok. 45 min.) 

1.4. Przerwa (przewidywany czas modułu ok. 15 min.) 

1.5. Budowanie prostej technologii i wystawianie zlecenia (przewidywany czas modułu ok. 20 min.) 

1.6. Zarządzanie technologią (przewidywany czas modułu ok. 60 min.) 

1.7. Planowanie i realizacja zleceń produkcyjnych (przewidywany czas modułu ok. 40 min.) 

2. Dzień 2 

2.1. Wybrane funkcjonalności w planowaniu i realizacji zleceń (przewidywany czas modułu ok. 90 min.). 
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2.2. Narzędziownia (przewidywany czas modułu ok. 30 min.) 

2.3. Przerwa (przewidywany czas modułu ok. 15 min.) 

2.4. Inne zagadnienia (przewidywany czas modułu ok. 60 min.) 

2.5. Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie  (przewidywany czas modułu ok. 45 min.) 

 

 

Metoda realizacji szkolenia 

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe, 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 ERP XL. 

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych 

2 dni, 4 godziny szkoleniowe 

Ścieżka rozwoju po szkoleniu  

W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP XL wchodzą (nazwy szkolenia poprzedzone literą „E” to szkolenie 
e-learningowe, materiał udostępniany przez platformę moodle – E-Profesor): 

▪ Autoryzacja Handlowa Comarch ERP;  
▪ Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Techniczne z egzaminem;  
▪ Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Logistyka z egzaminem;  
▪ Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Produkcja z egzaminem; 
▪ E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR z egzaminem;  
▪ E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence z egzaminem. 

Aby zrealizować pełny cykl niezbędne jest ukończenie wszystkich szkoleń cyklu. Nowe zasady autoryzacji Comarch ERP 
XL obowiązują nowo przyjęte firmy do grona Partnerów.  
Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl 

▪  
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