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FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
 

Nazwa: System klasy ERP 
Ilość: 1 sztuka 
 

Specyfikacja techniczna: 

Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka 

Wartość 

oferowana 

TAK/NIE* 

Uwagi Oferenta 

1 Moduł Użytkownicy 

Moduł ten ma odpowiadać za pełną kontrolę dostępu do 

całego systemu ERP oraz poszczególnych jego modułów. 

Można w nim dodawać, edytować, usuwać poszczególnych 

użytkowników, określać im poziomy dostępu do systemu i 

jego modułów. W każdym momencie będzie można 

sprawdzić nad czym pracuje obecnie dany użytkownik 

systemu, historycznie co robił w systemie, kiedy się logował 

oraz z jakich lokalizacji 

  

2 Moduł Sprzedaż 

Kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej 

obsługi procesu sprzedaży. Pozwoli na zautomatyzowanie 

procesów obsługi sprzedaży, zamówień, magazynu, 

płatności i rozliczeń z kontrahentami 

  

3 Moduł Kontrahenci 

W module przechowywane będą dane poszczególnych 

kontrahentów wpisanych do systemu. Można będzie w nim 

dowolnie dodawać, edytować, usuwać poszczególnych 

kontrahentów. W ramach modułu dla poszczególnych 

kontrahentów można wpisywać również dane szczegółowe, 

osoby kontaktowe, przypisywać do stworzonych grup. 

Istniała będzie również możliwość sprawdzenia zamówień 
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kontrahenta oraz jego rozliczeń – bieżących i archiwalnych. 

4 Moduł Zamówienia 

Moduł zamówienia służył będzie m.in będzie przeznaczony 

zarówno dla Panelu administratora, jak i dla Panelu klienta. 

Panel ten. składaniu zamówień przez klientów (złożenie 

zamówienia, weryfikacja parametrów, zatwierdzenie). 

  

5 Moduł Zlecenia 

Moduł powiązany z zamówieniami, ale może działać 

również niezależnie. Samo zlecenie powinno być wynikiem 

potwierdzenia przez klienta warunków zamówienia, dzięki 

temu będzie wiadomo na jakiej podstawie wygenerowano 

zlecenie, dla kogo, w jakiej ilości. W zamówieniu będzie 

dostępny również projekt graficzny, który będzie widoczny 

z panelu www dla klienta. W panelu generowane będzie 

ostateczne zlecenie. W samym zleceniu będzie można 

zmieniać stany indywidualnie do potrzeb: przyjęto do 

realizacji, rozpoczęto realizację, zakończono i przekazano 

do wysyłki. 

  

6 Moduł Księgowość 

Integracja bazy danych z oprogramowaniem obecnie 

istniejącym w firmie lub jako niezależny moduł (decyzja 

podjęta zostanie po audycie informatycznym 

przeprowadzonym przez firmę wybraną do realizacji 

zadania). Powiązanie księgowości z innymi modułami da 

możliwość zarządzania kosztami oraz bieżącego 

raportowania. Fakturowanie klientów będzie odbywać się z 

wykorzystaniem kartoteki kontrahentów oraz pracowników. 

Integracja z magazynem pozwoli określić użyte do 

produkcji materiały. Faktury będą wystawiane na podstawie 

zamówienia co umożliwi sprawdzenie ich poprawności 

formalnej i merytorycznej. 

  

7 Moduł DTP 
Funkcjonalność ta usprawni fazę projektową usługi 

(tworzenie w programach komputerowych obrazu oraz 
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kształtu tekstu i in.) umożliwiając nie tylko przygotowanie 

materiału do druku, ale również zarządzenie pracą grupową 

grafików.  Moduł ten umożliwi określenie parametrów 

graficznych zlecenia. Ustalenia pomiędzy grafikami 

Iwonexu a klientem odbywać się mają przez stworzony do 

tego celu dedykowany panel www. Po akceptacji produktu 

przez klienta zlecenie zostanie przesłane do produkcji. 

8 Moduł Produkcja 

Moduł  ma wspomagać proces produkcyjny automatyzując 

prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi 

etapami produkcyjnymi. Program ma dostarczyć 

szczegółowych informacji dotyczących produkcji 

planowanej, produkcji w toku i produkcji wykonanej. 

System ma wspierać użytkowników w procesie wyceny 

produkcji oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. 

Moduł ma umożliwić przygotowanie planu produkcji. 

Integracja z innymi modułami ma umożliwić podgląd do 

dokumentacji projektowej produktu (projekt graficzny). 

Integracja z magazynem ma umożliwić ustalenie czy są 

potrzebne materiały do wykonania zlecenia. Raportowanie 

wykorzystania maszyn oraz pracowników ma umożliwić 

optymalizację procesów produkcji. Raportowanie zużytych 

materiałów ma umożliwić określenie opłacalności produkcji 

danego zlecenia i oszacowanie kosztów jednostkowych. 

  

9 Moduł Magazyn 

Moduł ma zapewnić możliwość prowadzenia wielu 

magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów 

przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami 

(kontrola zalegania towarów, ostrzeganie o wyczerpaniu lub 

nadmiernych zapasach, obsługa kodów kreskowych). 

Dodatkowo automatycznie mają być generowane 

zamówienia i uzupełniane stany magazynowe. Moduł 

magazyn powinien wykorzystywać kartotekę towarów i 
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materiałów oraz kartotekę kontrahentów. Moduł ma 

umożliwić przyjmowanie dostaw materiałów, wydawanie 

materiałów do produkcji, przyjmowanie materiałów z 

produkcji, i in. 

10 Moduł Logistyka 

 Zarządzanie wysyłkami - moduł ten umożliwi 

zarządzanie wysyłkami (np. wysyłka towarów z 

jednego zamówienia do wielu lokalizacji), tworząc 

automatycznie listę dostaw dla zamówienia. Dla każdej 

z nich można zdefiniować sposób pakowania oraz 

rodzaj dostawy. Wszystkie te parametry system ma 

odzwierciedlać w kosztach obsługi 

zamówienia.  Automatycznie generowane mają być 

listy przewozowe.  

 Moduł Wysyłki ma być powiązany z zamówieniami 

oraz zleceniami, jeżeli na etapie zamówienia określimy 

czas realizacji to automatycznie system ma ustawić 

dzień wysyłki. Generowanie automatycznie list 

wysyłkowych. System automatycznie ma określić, że 

zlecenie nie zostało jeszcze zrealizowane. 

Automatycznie można będzie powiadomić 

zleceniodawcę poprzez panel www klienta lub poczta e-

mail, że nastąpiło opóźnienie wysyłki. 

 Moduł Raporty - Raportować można wszystko z 

poszczególnych modułów, począwszy od ilości 

zamówień skończywszy na ilości wysyłek w danym 

dniu. Moduł ma umożliwić generowanie raportów 

dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub z 

indywidualnego przedziału czasu. W module można 

będzie rozliczać czas poświęcony przez pracowników 

na poszczególny projekt/zamówienie 
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11 Moduł www zamówień 

Moduł zamówień dla klienta. Osobny panel rejestracji oraz 

logowania dla klienta firmowego/indywidualnego. Z 

poziomu panelu klienta będzie można złożyć zamówienie, 

sprawdzać stan jego realizacji zamówienia, płatności. 

Istniała będzie również możliwość wysyłania wiadomości 

do obsługi oraz odczytania uwag od operatora odnośnie 

danego zamówienia. Użytkownik będzie miał możliwość 

edycji swoich danych osobno do FV, osobno do wysyłki, 

wszelkich danych kontaktowych, ustawienia powiadamiania 

itp. Klient poprzez panel WWW będzie informowany o 

postępach produkcji/statusie danego zamówienia. 

  

 

 

Uwaga: 

1. W rubryce "Wartość oferowana" Oferent powinien zamieścić właściwe oświadczenie "TAK/NIE" i/lub w kolumnie „Uwagi Oferenta” podać 

wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.  

2. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego 

modułu/funkcjonalności w oferowanym systemie. 
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