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E-Comarch WMS – Mobilna obsługa 
magazynu we współpracy z systemami 
Comarch ERP 
Cele szkolenia  

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie funkcjonalności aplikacji Comarch WMS. Uczestnicy nabędą wiedzę, w 

jaki sposób samodzielnie zainstalować, skonfigurować i pracować z aplikacją wspomagającą zarządzanie 

magazynem. Dowiedzą się, w jaki sposób można efektywnie zarządzać magazynierami oraz jak można 

dostosować program zgodnie z wymaganiami poszczególnych Klientów. 

Umiejętności 

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę w zakresie: 

• obsługi procesów realizacji dyspozycji w aplikacji Comarch WMS; 
• samodzielnej instalacji aplikacji Comarch WMS wraz z niezbędnymi komponentami; 
• poprawnego skonfigurowania aplikacji i dostosowania go do wymagań Klienta. 

 

Profil uczestników 

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem 
systemów klasy ERP Comarch SA (wymagany status Partnera), chcących poszerzyć i usystematyzować 
wiedzę swoich Pracowników w zakresie biznesowych procesów mobilnej obsługi magazynu. Wystarczające 
jest ukończenie jednego z cykli autoryzacyjnych: Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum. Od Uczestników 
oczekujemy znajomości przynajmniej jednego z w/w systemów. 

Przygotowanie uczestników 

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA. 

Wymagana weryfikacja zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA w chwili zapisu firmy spoza 

kręgu Partnerów. Niezbędny dostęp do Internetu oraz zainstalowany na stanowisku odtwarzacz plików 

multimedialnych, umożliwiający odtwarzanie filmów w formacie MP4. 
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Szczegółowy program szkolenia  

Wstęp 

Wprowadzenie do produktów Comarch WMS Instalacja komponentów niezbędnych do pracy z aplikacją 

(instalacja Menadżera Licencji oraz narzędzia Comarch ERP Update Agent). 

Comarch WMS (program szkolenia): 

Instalacja Comarch WMS we współpracy z Comarch ERP Altum 

Instalacja Comarch WMS we współpracy z Comarch ERP XL 

Konfiguracja Comarch WMS we współpracy z Comarch ERP Altum 

Konfiguracja Comarch WMS we współpracy z Comarch ERP XL 

Wprowadzenie do metodyki działania aplikacji Comarch WMS Magazynier i konfigurację procesów realizacji 

dyspozycji 

Ogólnie działanie aplikacji Comarch WMS Magazynier (menu główne, filtry, skróty klawiszowe, ustawienia) 

Listy towarów i kontrahentów w Comarch WMS Magazynier 

Konfiguracja magazynów 

Definiowanie ścieżki kompletacji 

Proces tworzenia dokumentów magazynowych w Comarch WMS Magazynierze (przyjęcia / wydania / 

przesunięcia) 

Obsługa jednostek logistycznych 

Dyspozycje w Comarch WMS Zarządzanie we współpracy z Comarch ERP Altum 

Dyspozycje w Comarch WMS Zarządzanie we współpracy z Comarch ERP XL 

Realizacja dyspozycji pochodzących z systemu Comarch WMS Altum 

Realizacja dyspozycji pochodzących z systemu Comarch WMS XL 

Normatywy i położenie domyślne 

Obsługa procesu inwentaryzacji w Comarch WMS we współpracy z Comarch ERP Altum 

Obsługa procesu inwentaryzacji w Comarch WMS we współpracy z Comarch ERP XL 

Obsługa procesu inwentaryzacji ciągłej 
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Harmonogramy inwentaryzacji i grupy spisowe 

Ustawienia ogólne w Comarch WMS Zarzadzanie 

Profile operatorów w Comarch WMS Zarządzanie 

Omówienie funkcji dostępnych Comarch WMS Zarządzanie 

Konfiguracja i omówienie funkcji wydruk etykiet (partii towaru, jednostki logistycznej, położenia) 

Raporty w WMS Zarządzanie 

Konfiguracja spedycji w Comarch WMS 

Integracja z Comarch Shipping 

Zaawansowana edycja kolumn w WMS Zarządzanie 

Konfiguracja menu głównego WMS Magazynier 

Konfiguracja interfejsu WMS Magazynier 

Konfiguracja Interpretera kodów GS1 

Konfigurator procesów w WMS Zarządzanie 

Obsługa opakowań kaucjonowanych, dodatkowy unikalny numer nośnika 

Rezerwacje online przy współpracy Comarch WMS z systemem ERP XL 

Automatyczne przypisywanie dyspozycji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego 

 

Metoda realizacji szkolenia 

Szkolenie on-line. 

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych 

• Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do 
Platformy E-Learningowej. 

• Koszt: 49.90 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem) 
• Grupa: bez limitu. 
• Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń 

Comarch ERP (szkolenie niedostępne w kanale sprzedaży Comarch E-Sklep) - w ciągu 48h - Uczestnik 
uzyskuje informacje o ofercie e-szkoleń Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału). 

• Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania). 
• Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF). 

https://www.comarch.pl/szkolenia/centrum-szkoleniowe/regulamin-swiadczenia-uslug/
https://www.comarch.pl/szkolenia/oferta-szkoleniowa/szkolenia-biznesowe/comarch-erp/
https://www.comarch.pl/szkolenia/oferta-szkoleniowa/szkolenia-biznesowe/comarch-erp/
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• Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-
learningowego (uzyskanie pozytywnego wyniku testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia 
szkolenia). Bez egzaminu (autoryzacyjnego, certyfikującego). 

Ścieżka rozwoju po szkoleniu  

Obecnie posiadamy o podobnej treści merytorycznej szkolenie e-learningowe:  

• E-Comarch Mobile – Efektywne zarządzanie zespołem sprzedaży we współpracy z systemami 

Comarch ERP. 
 
Wszelkie Państwa sugestie są mile widziane (szkolenia.erp@comarch.pl) 
 


