
 

 

Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP Enterprise – Logistyka  

Cele szkolenia 

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom szerokiej wiedzy dotyczącej funkcjonalności 
z zakresu logistyki w systemie Comarch ERP Enterprise. Zdobyta w ten sposób wiedza i 
umiejętności umożliwią Uczestnikom samodzielne realizowanie wielu procesów 
biznesowych. Uczestnik pozyska umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi 
dostępnych w systemie  m.in. obsługę  dokumentów w procesie zakupu i sprzedaży, 
administrowanie gospodarką magazynową. 
Założeniem szkolenia jest przedstawienie:  

 konfiguracji obszaru logistycznego 
 aplikacji Partnerzy i Artykuły 
 obsługi procesu zakupu 
 obsługi procesu sprzedaży 
 logistyki magazynowej 

Profil słuchaczy 

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą 
i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, którzy rozważają współpracę 
handlowo-wdrożeniową w zakresie Comarch ERP Enterprise.  

Wymagania wstępne 

Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA i pozytywna weryfikacja zespołu 
Account Managerów tegoż sektora (Opiekunów sieci Partnerów i Klientów).  
Od uczestników oczekujemy podstawowej znajomości pojęć związanych z logistyką (m.in. 
gospodarka magazynowa, typy dokumentów wykorzystywanych w obrocie towarowym). 

Czas trwania i inne dodatkowe informacje  

Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami)  
Materiały: w formie elektronicznej  
Certyfikat ukończenia szkolenia: w formie elektronicznej 

Metoda realizacji szkolenia 

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe, on – line. Prowadzone pod 
kierunkiem Konsultantów sektora Comarch ERP. Szkolenie zrealizowane przy użyciu 
najnowszej wersji Comarch ERP Enterprise. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna 

Powitanie i wstęp do szkolenia  
 (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10) 

 
Konfiguracja obszaru logistycznego 

(przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:10-09:40) 
 

Aplikacja Artykuły, Partnerzy 
 Artykuły – podział, cechy artykułów, widoki, dodawanie nowych artykułów. 
 Partnerzy – podział, widoki, dodawanie nowych partnerów. 

(przewidywany czas modułu ok. 120 min., 09:40-11:40) 
  

Przerwa  
 (przewidywany czas ok. 20  min., 11:40-12:00) 



 

 

 
Proces zakupu 
 Obsługa procesu zakupu – zapytanie ofertowe zakupu, oferty zakupu, zamówienia 

zakupu, faktury zakupu, kontrakty zakupu.  
 Dostawcy 
 Bonusy – umowy bonusowe, rozliczanie i obliczanie bonusu zakupu.  

 (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 10:30-12:30) 
 

Przerwa  
 (przewidywany czas ok. 60  min., 12:30-13:30) 
 

Proces sprzedaży  
 Obsługa procesu sprzedaży – zapytanie ofertowe sprzedaży, oferta sprzedaży, 

zlecenie sprzedaży, zlecenie dystrybucji, faktury sprzedaży, kontrakty sprzedaży.  
 Klienci 
 Bonusy i prowizje – umowy bonusowe i prowizyjne, rozliczanie i obliczanie bonusu 

sprzedaży i prowizji.  
 (przewidywany czas modułu ok. 90 min., 13:30-15:00) 

 
Cenniki sprzedaży/zakupu 
 Składniki cen 
 Poziomów cenników 
 Listy cenników 

(przewidywany czas modułu ok. 60 min., 15:00-16:00) 
 

Przerwa  
 (przewidywany czas ok. 20  min., 16:00-16:20) 

 
Logistyka magazynowa 
 Przyjęcia towaru 
 Przesunięcia magazynowe 
 Inwentaryzacja  

(przewidywany czas modułu ok. 30  min., 16:20-16.50) 
 
  Test wiedzy 
  (ok. 10 min 16:50-17:00) 

Umiejętności 

Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka: 
 będzie potrafił/a odpowiednio skonfigurować obszar logistyczny Comarch CEE 
 nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi aplikacjami 

logistycznymi w Comarch CEE 
 będzie potrafił/a zamodelować podstawowe ścieżka biznesowe 
 usystematyzuje wiedzę w zakresie obsługi Comarch CEE  
 nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch CEE  

Ścieżka rozwoju 

Obecnie w ofercie polecamy szkolenia z zakresu Comarch ERP Enterprise:  
 … 
 … 

Ze względu, iż jest to nowa usługa w naszej ofercie, nie prezentujemy pełnej ścieżki 
obowiązujących szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Enterprise. Wraz z kolejnymi 
edycjami tych szkoleń, będziemy formalizować ścieżkę obowiązujących szkoleń 



 

 

autoryzacyjnych Comarch ERP Enterpise i ten obszar uzupełniać o niezbędne dane. W 
razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Opiekunem regionu Comarch ERP. 
Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl. 


