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OPIS SYSTEMU

Dlaczego Streamsoft Prestiż?

Streamsoft Prestiż to zintegrowany system ERP, którego moduły obsługują wszystkie procesy 
biznesowe firmy.  Jest efektem wiedzy i bogatych doświadczeń firmy Streamsoft w zakresie tworzenia 
aplikacji wspomagających pracę przedsiębiorstw. 

Streamsoft Prestiż należy do systemów, których zasadniczym zadaniem jest ujednolicenie rozwiązań 
informatycznych w firmie oraz uporządkowanie procesów biznesowych. Zapewnia to m.in. spójność 
wprowadzanych danych i pełną kontrolę nad przebiegiem działań.

Flagowy system ERP firmy Streamsoft

System ERP Streamsoft Prestiż wspomaga obsługę kluczowych procesów biznesowych  
występujących w przedsiębiorstwie. Wdrożenie systemu zapewnia zidentyfikowanie procesów, 
prawidłowe opisanie i zamodelowanie oraz pełny monitoring umożliwiający ich ciągłe usprawnianie. 

Modułowa budowa Streamsoft Prestiż umożliwia wdrażanie wszystkich bądź wybranych 
elementów równocześnie lub w odpowiedniej kolejności, w zależności od wielkości i potrzeb firmy.  
System świetnie radzi sobie z obsługą przedsiębiorstw wielooddziałowych, zapewniając sprawną 
wymianę danych pomiędzy lokalizacjami. Ponadto Streamsoft Prestiż współpracuje z wieloma 
urządzeniami zewnętrznymi, które ułatwiają i przyspieszają wprowadzanie danych (m.in. panele 
dotykowe, kolektory danych, tablety, smartfony, drukarki i kasy fiskalne, czytniki, skanery i drukarki 
kodów kreskowych, wagi elektroniczne). 

Modułowa budowa oraz bogaty zestaw funkcjonalności umożliwia zastosowanie systemu 
ERP Streamsoft Prestiż w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Dla każdego  
z przedsiębiorstw reprezentującego wymienione grupy, można dobrać odpowiednie moduły 
systemu i właściwie je skonfigurować, zgodnie z potrzebami przyszłych użytkowników. 

Na tym polega uniwersalność zastosowania systemu ERP, pomimo że może mieć on cechy 
rozwiązania dedykowanego, dopasowanego do potrzeb użytkownika.

Kluczowe korzyści z posiadania systemu Streamsoft Prestiż

Jedna baza danych – bieżący dostęp do 
spójnych informacji o potrzebach i kondycji 

firmy we wszystkich obszarach działania

Adaptacja do indywidualnych potrzeb – 
możliwości parametryzacji i konfiguracji 

zależnej od bieżących potrzeb firmy

Oszczędność nakładów i optymalizacja 
kosztów działania – korzystna cena zakupu 

i eksploatacji systemu w stosunku do 
zakresu funkcjonalnego

Możliwość integracji  
z oprogramowaniem oraz maszynami 

posiadanymi przez firmę 

Usprawnienie pracy – zmniejszenie 
pracochłonności związanej 

 z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych, 
archiwizacja w formie elektronicznej

Zapewnienie pełnej kontroli kosztów - analiza 
z uwzględnieniem podziału na działy



02 PRODUKCJA
 » Jak Streamsoft Prestiż odpowiada na potrzeby firm produkcyjnych?

 » Obszary systemu o szczególnym znaczeniu dla produkcji
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Streamsoft Prestiż to wielomodułowy kompletny system ERP 
przeznaczony do obsługi procesów biznesowych w firmie produkcyjnej.

Czy będziemy w stanie wykonać zamawianą partię produktu w podanym terminie, 
uwzględniając idące za tym potrzeby materiałowe oraz produkcyjne?

To często pojawiające się pytanie w codziennej działalności operacyjnej przedsiębiorstw 
produkcyjnych, bez względu na to czy produkcja ma charakter jednostkowy, czy seryjny. 
Odpowiedź nie jest łatwa, wymaga bowiem sprawdzenia wielu obszarów w krótkim czasie. 

Ta i inne potrzeby uwzględnione zostały podczas rozwijania modułu do zarządzania 
produkcją w systemie ERP Streamsoft Prestiż.

Odpowiednio przygotowany zbiór funkcjonalności umożliwia ułożenie głównych planów
produkcyjnych na podstawie zarejestrowanej informacji o popycie (prognoza  
lub zamówienia klienta). Przekłada się to automatycznie m.in. na wsparcie procesu 
zaopatrzenia oraz analizy dostępnych mocy wytwórczych przedsiębiorstwa.

Przykładowe funkcje

Moduł Zarządzania Produkcją

 » Kreator technologii

 » Import technologii na podstawie danych z programów CAD

 » Import rysunków wraz z automatyczną podmianą po wykonaniu dla nich rewizji

 » Budowanie marszrut technologicznych

 » Tworzenie list materiałowych „BOM”

 » Konfigurator produktu budowany w oparciu o fantomy technologiczne

 » Macierz kompetencji zasobów produkcyjnych

W zakresie technicznego przygotowania produkcji

W zakresie planowania produkcji

 » Arkusze planistyczne (S&OP - plany sprzedażowe)

 » Import prognoz MPS

 » Analiza zamówień klientów

 » Budowanie głównego planu produkcji MPS z wykorzystaniem algorytmu MRP, 
pozwalającego na rozwijanie pełnych struktur produktowych (multi-level BOM)

 » Bilansowa analiza dostępnych mocy wytwórczych przedsiębiorstwa (RCCP, CRP)

 » Generowanie sugestii zakupowej

 » Generowanie zleceń produkcyjnych

 » Obsługa danych planistycznych ( m.in. MOQ, FOQ, SS, LTP, LTD)
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 » Harmonogramowanie zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem wielu reguł w strategiach 
„do przodu” i „wstecz”

 » Prezentacja ułożonego harmonogramu szczegółowego produkcji w formie wykresu Gantta

 » Graficzne wsparcie w procesie kontroli postępu prac na produkcji 

 » Analiza opóźnień produkcyjnych

W zakresie harmonogramowania szczegółowego produkcji

W zakresie sterowania produkcją

 » Rejestracja danych z produkcji realizowana bezpośrednio z hali, za pomocą paneli dotykowych 

 » Bieżący dostęp do informacji o postępie realizacji zleceń produkcyjnych

 » Sygnalizacja nieprawidłowości za pomocą alertów 

 » Automatyczny pomiar czasów produkcyjnych z wykorzystaniem meldunków Start/Stop

 » Wykorzystanie kodów kreskowych do rozliczania zleceń produkcyjnych oraz produkcji w toku

 » Rejestracja kosztów rzeczywistych i poszukiwanie odchyleń spowodowanych np. większym 
zużyciem materiałów

Moduły Streamsoft Prestiż o szczególnym znaczeniu 
funkcjonalnym dla branży produkcyjnej*

Moduł 
Zarządzanie Produkcją

Moduł 
Handlowo-Magazynowy

Moduł 
Finansowo-Księgowy

Moduł 
Logistyka

* szczegółowy opis wszystkich modułów systemu znajdą Państwo w dalszej części katalogu (s. 14-82)
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 » Jak Streamsoft Prestiż odpowiada na potrzeby firm handlowych?

 » Obszary systemu o szczególnym znaczeniu dla handlu
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HANDEL

System ERP Streamsoft Prestiż jest przystosowany do wymogów branży 
handlowej, której specyfika kształtuje się pod wpływem wysokiej 
konkurencyjności i bezpośrednich kontaktów handlowców z klientem.

Streamsoft Prestiż wspomaga rejestrację i przetwarzanie danych w firmach handlowych, 
znacząco skracając proces obsługi. Ponadto zapewnia nadzór, koordynację i optymalizację 
wszystkich procesów sprzedażowych i usługowych firmy.

Przykładowe funkcje

Moduł Handlowo-Magazynowy

 » Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI)

 » Obsługa indeksów i nazw produktów dla kontrahentów

 » Rejestrowanie umów sprzedaży, tworzenie cenników i promocji

 » Ewidencja umów z dostawcami

 » Kontrola należności i zobowiązań

 » Kontrola stanów magazynowych z uwzględnieniem numerów partii

 » Tworzenie zapytań ofertowych

 » Rejestracja zamówień od odbiorców

 » Generowanie zamówień do dostawców

 » Rejestracja sprzedaży utraconej

 » Obsługa sprzedaży rozproszonej w różnych lokalizacjach

 » Wsparcie dla sprzedaży mobilnej

 » Integracja z wieloma innymi narzędziami:

• drukarki fiskalne

• urządzenia przenośne typu PDA

• drukarki i czytniki kodów kreskowych

• kolektory danych

• tablety

• systemy wykorzystywane w codziennej pracy sklepów, hurtowni

 » Obsługa dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych

 » Obsługa wzorców dokumentów – dokumenty generowane cyklicznie

 » Obsługa alertów
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HANDEL

Moduły Streamsoft Prestiż o szczególnym znaczeniu 
funkcjonalnym dla branży handlowej*

Moduł 
Logistyka

Moduł 
Handlowo-Magazynowy

Moduł 
CRM

Moduł 
Rozrachunki

* szczegółowy opis wszystkich modułów systemu znajdą Państwo w dalszej części katalogu (s. 14-82)
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 » Jak Streamsoft Prestiż odpowiada na potrzeby firm usługowych?

 » Obszary systemu o szczególnym znaczeniu dla usług

USŁUGI04
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USŁUGI

System Streamsoft Prestiż to wielomodułowe narzędzie przystosowane 
do wymogów branży usługowej, dla której kluczowe znaczenie ma 
sprawna obsługa zleceń i jednoczesny bieżący dostęp do wielu rodzajów 
informacji z różnych obszarów funkcjonalnych firmy.

Streamsoft Prestiż wspomaga pracę poprzez ułatwienie codziennych czynności związanych 
z obsługą zleceń oraz automatyzuje proces wystawiania dokumentów takich, jak: zlecenia 
napraw, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzedaży itp.

Przykładowe funkcje

 » Planowanie zadań

 » Szybkie fakturowanie usług cyklicznych ryczałtowych

 » Planowanie zasobów ludzkich i materiałowych odpowiednich dla danego zlecenia

 » Ewidencja przedmiotów, na których wykonywane są usługi

 » Kalkulacja i rozliczanie kosztów usługi 

 » Automatyzacja procesu obsługi zleceń i wystawiania dokumentów

Moduły Streamsoft Prestiż o szczególnym znaczeniu 
funkcjonalnym dla branży usługowej*

Moduł 
Serwis

Moduł 
CRM

Moduł 
DMS

* szczegółowy opis wszystkich modułów systemu znajdą Państwo w dalszej części katalogu (s. 14-82)
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MODUŁY SYSTEMU

ZARZĄDZANIE
PRODUKCJĄ

CRM DMS
FINANSE

I KSIĘGOWOŚĆ

ŚRODKI
TRWAŁE

ROZRACHUNKI

KADRY
I PŁACE

SERWIS

RAPORTY
I FORMULARZE ADMINISTRATOR

BUSINESS INTELLIGENCE
PIVOT

WYPOSAŻENIE

HANDLOWO-
MAGAZYNOWY

LOGISTYKA

› Moduły systemu Streamsoft Prestiż

› str. 14

› str. 42

› str. 57

› str. 67

› str. 80

› str. 25

› str. 46

› str. 61

› str. 71

› str. 36

› str. 49

› str. 64

› str. 76

› str. 83
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 » Dla firm produkcyjnych o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju:

• działalność produkcyjna w systemach PUSH / PULL

• funkcjonowanie w strukturze rozproszonej

 » Wsparcie w zakresie:

• technicznego przygotowania produkcji

• nadrzędnego planowania w standardzie APICS

• harmonogramowania szczegółowego

• rozliczania produkcji w toku

• zarządzania oraz rozliczania zleceń produkcyjnych

• obsługi procesu kooperacji

• obsługi procesu kontroli jakości

•  dedykowanych rozwiązań uwzględniających specyfikę działalności firmy

• integracji z oprogramowaniem CAD/CAM
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MODUŁ ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Plan sprzedażowy a główny harmonogram produkcji
System Streamsoft Prestiż umożliwia tworzenie oraz wiązanie planu sprzedażowego  
z głównym harmonogramem produkcji w procesie planowania nadrzędnego.

Co to w praktyce oznacza dla firm?
Choć założenia planistyczne poszczególnych komórek firmy różnią się od siebie stopniem 
szczegółowości i przeznaczeniem, to zebrane w jedno mogą  stanowić narzędzie w pełni 
wspierające użytkowników w procesie kontroli oraz realizacji zatwierdzonych planów.

Zatem planowanie zintegrowane to umiejętność przełożenia informacji z planu 
sprzedażowego na główny harmonogram produkcji i politykę zakupową przedsiębiorstwa.

Realizacja zintegrowanego planu produkcji jest możliwa dzięki skoordynowaniu  
ze sobą z jednej strony planowania tak zwanych priorytetów (S&OP, MPS, MRP), z drugiej  
planowania zdolności (RP, RCCP, CRP). 

Planowanie zintegrowane w Streamsoft Prestiż
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MODUŁ ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Obszary funkcjonalne modułu

Techniczne Przygotowanie Produkcji
Umożliwia wprowadzanie, modyfikowanie oraz przechowywanie danych związanych  
z technologią produkcji. Definiowany jest tu opis struktur produktów/półproduktów  
i ich wersji. Określane są też rodzaje operacji, które muszą być wykonane, aby powstał dany  
wyrób/półprodukt oraz obliczany jest planowany techniczny koszt wytworzenia.

Technologia produktu

Technologie to jeden z najważniejszych słowników w module Zarządzanie Produkcją. Zawiera on 
wykaz wszystkich technologii produkcyjnych używanych w przedsiębiorstwie. Opcja ta umożliwia 
wprowadzenie do systemu dokładnych opisów procesów technologicznych dla półproduktów  
oraz wyrobów gotowych.

Opis technologii zawiera:
• szczegółową marszrutę technologiczną
• wykaz niezbędnych zasobów produkcyjnych
• strukturę wyrobu

Listy materiałowe BOM

Listy materiałowe BOM to wykaz składników (materiałów/półproduktów) potrzebnych  
do wytworzenia produktu, półproduktu.

BOM jest strukturą drzewiastą, inaczej mówiąc hierarchiczną. Oznacza to, że składnik BOM może 
mieć elementy składowe, które są z nim połączone relacją nadrzędny – podrzędny. 

BOM umożliwia tworzenie wzorcowych list materiałowych, które mogą zostać użyte do szybszego 
definiowania technologii produktu lub do wystawienia zlecenia produkcyjnego bez wcześniej 
przygotowanej technologii.

Technologia produktu w Streamsoft Prestiż

W oparciu o technologie możliwe jest:
• planowanie nadrzędne
• harmonogramowanie szczegółowe
• generowanie zleceń produkcyjnych
• konfigurowanie produktów
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MODUŁ ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Fantomy

Fantom jest to pozorna pozycja w strukturze produktu. W odróżnieniu od kartoteki nie można  
jej wytworzyć, magazynować, fakturować ani prowadzić dla niej stanów magazynowych. 

Fantom może określać np. elementy konfiguratora produktu, które muszą być sprecyzowane 
podczas rejestracji zamówienia od klienta w dziale sprzedaży. 

Zasoby
Ten obszar w systemie ERP Streamsoft Prestiż umożliwia zbudowanie pełnej wiedzy  
o zasobach produkcyjnych posiadanych oraz wykorzystywanych w procesie wytwórczym  
przez dane przedsiębiorstwo. Zasoby produkcyjne rozumiane są jako jednostki robocze,  
gniazda produkcyjne, narzędzia oraz kooperanci.

Matryca kompetencji zasobów

Odgrywa kluczową rolę w modelu uwzględniającym wdrożenie planowania nadrzędnego  
i harmonogramowania szczegółowego. Umożliwia bilansowanie dostępnych nominalnych mocy 
wytwórczych przedsiębiorstwa w analizach RCCP oraz CRP na poziomie planowania nadrzędnego. 

Optymalizuje filtrowanie i wyszukiwanie zasobów. 

Wykorzystywana jest także przez algorytmy rozkładu w celu automatycznego przydzielania zasobu  
do operacji w zleceniu produkcyjnym podczas harmonogramowania szczegółowego.

Podsumowując, zasoby wykorzystywane są do:

 » kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia

 » uszczegółowienia opisu technologii oraz zleceń produkcyjnych

 » planowania nadrzędnego

 » harmonogramowania szczegółowego

 » rozliczania z wykonanej produkcji

 » rejestracji rzeczywistego czasu pracy

Budując technologię lub wystawiając zlecenie produkcyjne, użytkownik wprowadza do systemu 
informacje o tym, jakie trzeba wykonać operacje w celu wyprodukowania danego wyrobu.

Każda operacja, oprócz danych na temat zapotrzebowania surowcowego BOM, potrzebuje również 
informacji o zasobach, którymi musi dysponować proces, żeby produkcja mogła być zrealizowana.

Elementem uzupełniającym opis zasobów produkcyjnych są tzw. kompetencje zasobu. 
Umożliwiają podział zasobów ze względu na ich umiejętności, przeznaczenie etc.

Łącząc słownik zasobów ze słownikiem kompetencji uzyskuje się w systemie tzw. matrycę 
kompetencji zasobów produkcyjnych.
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MODUŁ ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Planowanie produkcji
Sekcja o szerokim zakresie funkcjonalnym. Pozwala użytkownikom m.in. na:

• przygotowanie różnorodnych analiz w oparciu o arkusze planistyczne

Arkusze planistyczne swoją konstrukcją przypominają arkusze Excel. Pobierają dane bezpośrednio 
z bazy danych. Pozwalają użytkownikowi na dokładanie kolumn/wierszy wraz z wprowadzaniem 
podstawowych formuł matematycznych.

• planowanie nadrzędne w oparciu o harmonogram MPS/MRP

Zarządzanie produkcją

Ten obszar systemu pozwala na zarządzanie zleceniami produkcyjnymi. 

Stanowi źródło informacji o ich aktualnym poziomie realizacji. Umożliwia układanie szczegółowych 
harmonogramów produkcji i zarządzanie Kartami Kanban dla produkcji opartej o filozofię LEAN. 

Ponadto informuje o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu 
zasobów produkcyjnych i pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla zasobów produkcyjnych.

Planowanie potrzeb materiałowych - MRP

Plan potrzeb materiałowych wynika z głównego planu produkcji, jest podstawą do planowania 
zamówień do dostawców. 

Do obliczenia planu materiałowego system uwzględnia listę materiałów BOM, stany zapasów,  
zapasy w drodze, otwarte zlecenia produkcyjne oraz dane do planowania takie jak: czas realizacji 
dostawy, zapas bezpieczeństwa, metody zamawiania oparte o współczynniki MOQ lub FOQ.

Planowanie zdolności produkcyjnych – RCCP, CRP

Planowanie produkcji oparte jest m.in. na analizie nominalnych zdolności produkcyjnych.  
Analiza opiera się na macierzy kompetencji oraz kalendarzach pracy zasobów produkcyjnych.

Zlecenia produkcyjne

W systemie ERP Streamsoft Prestiż każde zlecenie produkcyjne oraz operacje i czynności na nim 
określone mają nadany kod kreskowy. Automatyzuje to proces rejestracji danych związanych  
z przebiegiem realizacji zlecenia. 

Harmonogram MPS/MRP zrealizowany został w metodologii APICS. Opiera się na zewnętrznych 
(prognozy i zamówienia od odbiorców) oraz wewnętrznych (zamówienia wewnętrzne i zlecenia 
produkcyjne) źródłach popytu. 

Jest to podstawa do ułożenia głównego planu produkcyjnego. Ten staje się źródłem dla określenia 
zapotrzebowania materiałowego oraz analizy zdolności zasobów produkcyjnych. 

Określenie zapotrzebowania materiałowego jest z kolei podstawą sugestii zakupowej 
przekazywanej do działu zaopatrzenia.
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Zlecenie produkcyjne stanowi podstawę rozpoczęcia procesu produkcji wyrobów zamówionych 
przez odbiorców. Może być wygenerowane na podstawie technologii lub wystawione  
bez technologii. W drugim przypadku wystawienie zlecenia rozpoczyna się od pracy  
z konfiguratorem list materiałowym BOM. 

Śledzenie realizacji zlecenia

Postęp prac na zleceniach można weryfikować z poziomu tabelarycznego wykazu zleceń  
oraz graficznej prezentacji wykresu Gantta.

Wykres Gantta - graficzne rozplanowanie etapów produkcji w systemie Streamsoft Prestiż

Harmonogramowanie szczegółowe

Harmonogramowanie szczegółowe zleceń produkcyjnych jest funkcjonalnością umożliwiającą 
automatyzację układania szczegółowego harmonogramu produkcji.

W procesie harmonogramowania szczegółowego system bierze pod uwagę różne elementy:

 » data realizacji (żądana przez klienta) lub zakres dat

 » kalendarze zasobów - maszyny, ludzie, narzędzia, kooperanci 

 » powiązania między operacjami

 » ograniczenia zasobów (wydajność, pojemność, kompetencje, dostępność w czasie)

Harmonogramowanie szczegółowe w systemie oparte jest na kilkunastu regułach, stanowiących 
zestaw alternatywnych algorytmów szeregowania. 

Wyniki są prezentowane na wykresie, w postaci graficznej. Lista stworzonych harmonogramów  
jest zależna od reguł, jakie zostały wcześniej wybrane. 
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Sterowanie zasobami
Sterowanie zasobami to graficzna prezentacja wszystkich zasobów wykorzystywanych w procesie 
produkcyjnym wraz z zaplanowanymi do wykonania operacjami (zleceniami) produkcyjnymi.

Głównym zadaniem wykresu jest kontrola przebiegu prac w procesie produkcyjnym.

Sterowanie zasobami w systemie Streamsoft Prestiż

Kanban produkcyjny

KANBAN jest metodą zarządzania produkcją, która opiera się na poszczególnych kartach wyrobów,  
ich cyrkulacji i analizie. Została ona opracowana w Japonii, w latach 50 ubiegłego stulecia.

Słowo KANBAN pochodzi z języka japońskiego i oznacza kartkę papieru. W wolnym tłumaczeniu 
oznacza widoczny opis (KANBAN z języka japońskiego - KAN - widoczny, BAN - kartka papieru).

KANBAN rozwijał się i dziś oznacza także system informacyjny, system planowania, rozdziału  
oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych. Polega na takim organizowaniu procesu 
wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej 
chwili jest potrzebne. W tym systemie za czynnik krytyczny zarządzania materiałami uznano  
sterowanie zapasami.

Podstawowym elementem zarządzania są karty KANBAN. Funkcjonalność metody opiera się  
na ich odpowiedniej definicji, która określa zapotrzebowanie na produkcję.

Innymi słowy, karty pełnią rolę zlecenia produkcyjnego, a także dokumentu opisującego zawartość 
pojemników. Głównym zadaniem jest przekazywanie informacji o potrzebie przepływu materiałów  
w procesie produkcyjnym.
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 » zwiększenie efektywności produkcji

 » minimalizacja zapasów materiałów w produkcji w toku

 » redukcja nadwyżek produkcji

 » większa przejrzystość przepływu materiału w procesie produkcyjnym

KANBAN zapewnia szereg korzyści w przedsiębiorstwie produkcyjnym, m.in.:

Raportowanie produkcji

Meldunki zwrotne

Meldunki Start/Stop

Meldunek zwrotny to informacja o tym jak przebiega realizacja danego zlecenia produkcyjnego,  
jakie operacje zostały w jego ramach wykonane, jakie zasoby materiałowe zostały pobrane,  
jakie zasoby produkcyjne realizowały dane operacje lub czynności i jakie odpady lub braki powstały  
w trakcie produkcji. Meldunek zwrotny to również informacja o rzeczywistym czasie oraz kosztach 
realizacji zlecenia. 

Rejestr wykonania operacji (start-stop) umożliwia mierzenie rzeczywistego czasu wykonania operacji 
produkcyjnych oraz rejestrowanie przyczyn przestojów zasobów produkcyjnych.

Za pomocą paneli meldunkowych

Za pomocą stacji roboczej

W tym przypadku meldowanie wykonania operacji technologicznych, ilości wykonach 
produktów, ilości zużytych materiałów i rozliczenie zasobów produkcyjnych realizowane jest „ręcznie”,  
za pomocą komputera. 

W celu zapewnienia szybszego wyszukiwania operacji do meldowania można podłączyć  
do komputera czytnik kodów kreskowych, który wyświetli odpowiednią operację po sczytaniu  
jej kodu kreskowego. 

Sposoby raportowania produkcji

Panel meldunkowy to aplikacja uruchamiana na urządzeniach zewnętrznych, które w firmie 
produkcyjnej wspomagają proces składania meldunków zwrotnych z przebiegu produkcji  
oraz, ze względu na łatwość w obsłudze, znaczenie upraszczają oraz przyśpieszają rozliczanie  
zleceń produkcyjnych. 

Pracownicy produkcyjni z poziomu panelu mają dostęp jedynie do niezbędnych funkcjonalności 
pozwalających rozliczyć zlecenie produkcyjne. Takie podejście - w powiązaniu z technologią panelu 
dotykowego - znacznie upraszcza i przyśpiesza proces zgłaszania informacji zwrotnej z produkcji 
oraz minimalizuje pomyłki.

Rozliczanie zleceń produkcyjnych może być oparte o kody kreskowe dostępne na wydrukowanych 
przewodnikach produkcyjnych lub wybrane z listy dostępnych operacji produkcyjnych  
w panelu meldunkowym. 
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Kontrola jakości

Kontrola jakości w systemie ERP Streamsoft Prestiż służy do weryfikacji wybranego procesu 
produkcyjnego lub kontroli wskazanej partii produktu. Opiera się ona o operację technologiczną  
lub tzw. kartę kontroli jakości. 

Funkcjonalność ta pozwala na weryfikację jednej lub więcej charakterystyk produktu i analizę tych 
wyników w celu potwierdzenia zgodności.

Analizy traceability
Streamsoft Prestiż udostępnia rozbudowany zestaw funkcjonalności z zakresu traceability  
(ang. identyfikowalności). Dokładniej rzecz ujmując, w systemie można nie tylko sprawdzić historię 
produktu, ale też śledzić ruch towaru w przód oraz w tył. 

Daje to możliwość weryfikacji pochodzenia towaru, materiału, półfabrykatów wraz z analizą etapów 
produkcji oraz zasobów, które były za nie odpowiedzialne.

System umożliwia dwukierunkowy proces reidentyfikacyjny:

• dla produktu/półproduktu 

Inaczej tzw. identyfikacja „od produktu”, w której identyfikowalność rozumiana jest jako analiza tego  
z jakich konkretnie dostaw (partii produktów), na jakim etapie produkcji i przez kogo został 
wyprodukowany dany wyrób.

• dla partii materiałowej

Drugą opcją analizy jest weryfikacja wybranej dostawy (partii) materiału/półproduktu,  
inaczej identyfikacja „od surowca”. Jej wynikiem jest informacja do produkcji czego została zużyta 
dana partia materiału/półproduktu. Daje to możliwość szybkiej lokalizacji oraz – jeśli zachodzi 
konieczność – blokady dalszego obrotu wyrobów z niej powstałych.

Rejestr wykonania operacji w Streamsoft Prestiż
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Rozszerzają możliwości analityczne oraz nawigacyjne systemu Streamsoft Prestiż. W jaki sposób 
Pulpity Operatora wspierają użytkowników korzystających z tej funkcjonalności?

Pulpity operatora

Analiza danych

Nawigacja po systemie lub wybranym module

Stanowią wygodny element nawigacyjny, który można dowolnie personalizować, tworząc „podręczny 
zasobnik” funkcji najważniejszych z perspektywy danego operatora. Jedno kliknięcie operatora 
uruchamia wybrany obszar sytemu. 

Pulpity zapewniają również możliwość budowania oraz analizy szeregu dowolnie zbudowanych  
wskaźników oraz ich prezentacji w przystępnej graficznej formie.

Co istotne, analiza zachodzi w sposób ciągły, system wskazuje na bieżąco co się dzieje, zapewniając 
użytkownikowi pełną informację w wybranym kontekście.

Widok przykładowego Pulpitu Operatora w Streamsoft Prestiż

Produkcja 4.0
Do bardzo dużych zmian w otoczeniu produkcyjnym zaliczyć należy aktualnie panujący 
na rynku trend o nazwie Przemysł 4.0. W odpowiedzi na niego, system Streamsoft Prestiż 
został wyposażony w pakiet standardowych funkcjonalności, które pozwalają na integrację  
z programami CAD/CAM wspierającymi proces przygotowania produkcji (nesting) oraz MES,  
które wspierają z kolei proces monitorowania produkcji.
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Integracja z oprogramowaniem CAD/CAM

Integracja z oprogramowaniem MES

• generowania zapotrzebowania na detale do nestingu

W technologii wprowadza się informacje o zapotrzebowaniu na detal. Na podstawie tego zostaje 
wykonana optymalizacja rozkładu elementu na arkuszu blachy. Po wygenerowaniu plik importowany 
jest do systemu do nestingu, w którym tworzy się lista detali.

• automatycznego generowania zlecenia produkcyjnego

Wygenerowanie zlecenia produkcyjnego na rozkrój w systemie Streamsoft Prestiż następuje  
na podstawie przygotowanego programu z chwilą jego wysłania na maszynę. Zlecenie takie 
przejmuje wszystkie informacje o materiale, odpadzie oraz wybranym zasobie produkcyjnym.

• automatycznego rozliczenia zlecenia produkcyjnego po zakończonym procesie cięcia

Skutkuje aktualizacją stanów magazynowych w kontekście zużycia w procesie cięcia wybranego 
arkusza blachy, przyjęciem ewentualnego odpadu użytkowego z informacjami o długości i szerokości, 
przyjęciem złomu oraz powstałych w procesie cięcia detali.

Podsumowując, system ERP Streamsoft Prestiż przesyła informacje o wymaganych do realizacji 
projektu częściach, szczegółach zleceń i dostępnych zasobach materiałowych. Po rozkroju z kolei 
oprogramowanie nestingowe przekazuje do systemu ERP informacje o potrzebie aktualizacji stanów 
magazynowych, rozliczenia zleceń produkcyjnych, kosztów etc. Przyśpiesza to prace, minimalizuje 
pomyłki i zwiększa oszczędności.

Rozliczenie zlecenia produkcyjnego

System MES odpowiada za automatyczne gromadzenie informacji o ilości wykonanych produktów 
w kontekście zlecenia produkcyjnego. Informacje są zliczane automatycznie z połączonych  
z systemem MES zasobów produkcyjnych. 

System Streamsoft Prestiż kontroluje całkowity poziom realizacji zlecenia produkcyjnego  
oraz odpowiada za rozliczenie produkcji w toku. Rozliczenie realizowane jest na podstawie danych 
pobieranych automatycznie z systemu MES. 

Przy integracji pozostałe elementy takie, jak: wizualizacja statusu zasobu, kontrola wybranych 
parametrów poszczególnych zasobów, liczenie przykładowych wskaźników efektywności OEE, 
MTTR, MTBF i innych, obsługiwane są po stronie systemu MES.

Streamsoft Prestiż zapewnia integrację z oprogramowaniem do nestingu na poziomach:

• automatycznej wymiany informacji o stanach magazynowych

Podczas przyjęć np. arkusza blachy, rejestrowane są parametry dostawy. Te dane są istotne dla osoby 
wykonującej nesting oraz dla rozliczenia zużycia materiałowego, które odbywa się automatycznie  
na podstawie danych przekazanych z systemu CAD/CAM.

Przekazanie zlecenia produkcyjnego

Przygotowanie zlecenia produkcyjnego odbywa się po stronie systemu Streamsoft Prestiż. 
Ten proces podzielony jest na dwa etapy. Etap generowania zlecenia produkcyjnego  
oraz harmonogramowania zlecenia produkcyjnego (opcjonalnie). W następnej kolejności 
zlecenie produkcyjne jest wysyłane do systemu MES (automatyczne lub przez użytkownika).
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 » Wielomagazynowa gospodarka towarowa oraz materiałowa  

z obsługą miejsc składowania

 » Wsparcie działu sprzedaży i zaopatrzenia:

• elektroniczna wymiana dokumentów (EDI)

• rozbudowany system umów, cenników, promocji, „gratisów” 

• bieżąca kontrola należności i zobowiązań 

 » Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi:

• kasy i drukarki fiskalne

• kolektory danych i panele dotykowe

• wagi elektroniczne

• drukarki i czytniki kodów kreskowych 

MODUŁ
HANDLOWO-MAGAZYNOWY

06
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Moduł Handlowo-Magazynowy powstał, by umożliwić prowadzenie 
wielomagazynowej i wielooddziałowej gospodarki towarowej  
oraz materiałowej z obsługą – lub bez – miejsc składowania.

Wspiera procesy związane z:

 » Obsługą sprzedaży

 » Realizacją zakupów

 » Obsługą magazynu

Jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż.  
Bardzo dobrze sprawdza się w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. 

Obszary funkcjonalne modułu

Moduł podzielony jest na trzy kluczowe obszary funkcjonalne: Sprzedaż, Zakup, Magazyn. Każdy z nich 
wspiera realizację konkretnych procesów w firmie: sprzedażowych, zakupowych i magazynowych.

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Sprzedaż

URZĄDZENIA MOBILNE
URZĄDZENIA DO 

LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

SIECIOWE
CZYTNIKI KODÓW

KRESKOWYCH

KOLEKTORY
DANYCH

PANELE
DOTYKOWE

KOMPUTERY PRZENOŚNE,
TERMINALE, URZADZENIA MOBILNE

Obsługa przyjęć / Kontrola wydań Preselling / Vanselling

Magazyn

• Zapytania ofertowe

• Zamówienia

• Dokumenty sprzedaży

• Umowy z kontrahentami

• Promocje

• Gratisy

• Sprzedaż utracona

• Obsługa EDI

• Obsługa indeksów i nazw

  kontrahentów

Zakup

• Zapytania ofertowe

• Zamówienia

• Dokumenty zakupu

• Generatory zamówień

• Umowy z dostawcami

• Obsługa wydruków etykiet 

  dla produktów

• Obsługa zwiększenia 

  ceny zakupu

• Obsługa miejsc skadowania

• Listy przewozowe

• Planowanie przerzutów towaru

• Przyjęcia magazynowe

• Wydania magazynowe

• Przesunięcia międzymagazynowe

• Obsługa numerów partii/dostaw

• Obsługa lokacji na magazynach

• Generatory kodów EAN 

  dla produktów

Budowa modułu Handlowo-Magazynowego w Streamsoft Prestiż
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Wsparcie procesów sprzedażowych
Oferty i zamówienia od odbiorców

Użytkownik modułu ma możliwość wystawiania zamówień od odbiorców. Są one generowane 
na podstawie utworzonych wcześniej ofert dla odbiorców lub niezależnie, nawet jeśli oferta  
nie została wprowadzona. 

Umowy z kontrahentami – cenniki

W systemie funkcjonuje rozbudowany mechanizm tworzenia cenników (w PLN oraz innych walutach) 
dla kontrahenta lub grupy kontrahentów oraz na wybrane kartoteki lub grupy kartotekowe.

Cenniki można ustalać w oparciu o cenę sprzedaży lub procent rabatu od dowolnej ceny wejściowej  
oraz powiązać je z ilością zamawianych sztuk towaru.

Istnieje także opcja umożliwiająca wyłączenie poszczególnych kartotek oraz kontrahentów z umów  
i promocji. Do każdego zdefiniowanego cennika można dołączyć dowolną dokumentację, co pozwala 
zebrać w jednym miejscu warunki cenowe na produkty i podstawę ich ustalenia.

Widok przykładowego Pulpitu Handlowca w Streamsoft Prestiż

Zamówienia mogą być wprowadzane bezpośrednio w module Handlowo-Magazynowym  
lub za pomocą urządzeń zewnętrznych (np. palmtopów). Jeśli są one zarejestrowane w systemie, 
mogą również rezerwować towar na magazynie i wpływają wówczas na stany towarów.

Istnieje także funkcjonalność rezerwacji konkretnych dostaw (na przykład numery partii leków). 
Ich podgląd jest dostępny w oknie stanów magazynowych. Na dokumencie zamówienia  
– jak i na poszczególnych pozycjach – prowadzony jest bieżący bilans realizacji pozycji zamówienia. 

Co więcej, w module da się określić pola „Data dostawy” i „Data wysyłki” dla każdej z pozycji osobno, 
co pozwala na częściową realizację zamówień (na poszczególne pozycje w różnym czasie). 

Poza tym narzędzie udostępnia opcję tzw. rezerwacji hybrydowej – pozycja może być częściowo 
zarezerwowana konkretnymi dostawami, a w pozostałej części bilansowo do stanu dostępnego.
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Wsparcie procesów zakupowych

Zamówienia do dostawców

Moduł umożliwia generowanie zamówień do dostawców oraz obliczanie ilości zamawianej według 
wielu różnych algorytmów (ręcznie lub automatycznie).

Podobnie wygląda dobór kartotek do zamówień, który może zachodzić ręcznie, automatycznie  
(z wykorzystaniem predefiniowanych funkcji) lub na podstawie stworzonej procedury. 

Wzorce dokumentów

Istnieją dokumenty, które generowane są w firmie cyklicznie (np. płatność za obsługę serwisową 
czy za monitoring). Streamsoft Prestiż, na podstawie wcześniej określonych wzorców, pozwala 
użytkownikowi na grupowe wystawienie takich dokumentów w zautomatyzowany sposób. 

Z wzorca przenoszone są indeksy, ilości, ceny, nazwy i warunki płatności, czyli wszystko co jest 
niezbędne do poprawnego wystawienia dokumentów.

EDI – Elektroniczna wymiana dokumentów

Standard EDI umożliwia eksport/import dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy 
kontrahentami. Parowanie produktów odbywa się na podstawie kodów EAN.

W systemie ERP Streamsoft Prestiż obsługiwane są podstawowe formaty EDI takie jak: EDIFACT, 
ECOD, EC-DIST oraz kolejne wersje dla tych formatów. 

Panel szybkiej sprzedaży

Funkcjonalność, która sprawdza się szczególnie w firmach zajmujących się sprzedażą detaliczną,  
gdzie zachodzi konieczność wystawiania dużej ilości paragonów, najczęściej zawierających 
pojedyncze pozycje.

Panel szybkiej sprzedaży umożliwia wystawienie dokumentu sprzedaży (paragon, faktura)  
lub dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) w intuicyjny sposób, np. z wykorzystaniem czytnika 
kodów EAN produktów.

Interfejs panelu został ponadto zaprojektowany z uwzględnieniem przejrzystości dostępnych funkcji, 
by można go było wygodnie użytkować na panelach dotykowych.

Użytkownik ma bezpośredni dostęp do spisu zamówień i podgląd na stany przewidywane 
uwzględniające te zamówienia. Proces tworzenia zamówienia także wspierany jest podglądem  
i podpowiadaniem cen zakupów zarówno z kartotek, jak i umów z dostawcami.
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Dokumenty zakupu krajowe i zagraniczne

Przyjęcia towarów na stan magazynowy realizowane są bezpośrednio z dokumentów takich, 
jak: faktura, faktura importowa, nabycie wewnątrzwspólnotowe, paragon, faktura VAT RR, itp.  
lub na podstawie dokumentów ilościowych uzupełnianych fakturami VAT, np. fakturą do przyjęcia  
z zewnątrz (FvatPZ), fakturą do PZ – nabycie wewnątrzwspólnotowe czy przyjęciem zakupu  
do dokumentów PZ z wielu magazynów.

W przypadku dokumentu nabycia wewnątrzwspólnotowego dodatkowo automatycznie generowana 
jest faktura wewnętrzna. Dla faktur VAT RR system wspiera naliczanie wartości dla funduszy rolnych. 

Dla wszystkich dokumentów zakupu możliwe jest ponadto wystawianie wielokrotnych 
korekt ilościowo-wartościowych oraz wprowadzenie dodatkowej wartości zwiększającej cenę. 
Zwiększanie to może zachodzić indywidualnie dla pozycji lub dla całego dokumentu (wtedy  
wartość jest rozbijana proporcjonalnie na pozycje dokumentu).

W przypadku dokumentów nabyć wewnątrzwspólnotowych wspierany jest element związany 
z deklaracjami VAT-UE i systemem statystyki Intrastat. Odpowiednie deklaracje są generowane  
automatycznie, na podstawie danych wypełnionych na dokumentach i kartotekach towarowych.

Widok kartotek magazynowych w Streamsoft Prestiż

Wsparcie procesów magazynowych

Stany magazynowe
Moduł umożliwia pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich utworzonych magazynach, 
zarówno w układzie ilościowym, jak i ilościowo-wartościowym. Dla poszczególnych dostaw  
na kartotece można określić numery dostaw i (lub) terminy ważności oraz dodatkowo wskazać 
miejsce składowania.
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Kontrola rozrachunków

Dzięki współpracy obszaru handlowo-magazynowego systemu z modułem Rozrachunki 
Streamsoft Prestiż użytkownik zyskuje pełną kontrolę zobowiązań i należności przedsiębiorstwa 
(kontrahenci, właściciele, pracownicy) z możliwością wystawienia kompensat, wezwań  
do zapłaty, not odsetkowych, różnic kursowych, prowadzenia kasy i banku oraz generowania  
raportów kasowych.

Inwentaryzacja

Inwentaryzację można zaplanować w dowolnym dniu, w układzie kartotekowym według dostaw,  
miejsc składowania towaru lub po numerach dostaw.

W celu usprawnienia inwentaryzacji można zastosować urządzenia zewnętrzne, które w znaczny 
sposób przyspieszają proces.

W przypadku magazynów obsługujących stany logistyczne (moduł Logistyka systemu ERP  
Streamsoft Prestiż) możliwe jest tworzenie arkuszy inwentaryzacji, w których stany spisane  
pobierane są ze stanów logistycznych. 

Dokumenty Magazynowe

System zezwala na wystawienie wszelkich dokumentów magazynowych, m.in.: 

 » wydania towaru na zewnątrz (WZ)

 » przyjęcia towaru z zewnątrz (PZ)

 » przerzuty międzymagazynowe (MM)

 » rozchody wewnętrzne (RW)

 » przyjęcia wewnętrzne (PW)

Obsługa opakowań

Streamsoft Prestiż wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych  
i kaucjonowanych. Umożliwia rejestrowanie przyjętych i wydanych opakowań, wystawianie 
odpowiednich dokumentów oraz kontrolę opakowań nierozliczonych w kontekście kontrahenta.

Zestawienia, raporty, analizy
W module dostępnych jest wiele gotowych zestawień i analiz w kontekście produktów,  
grup produktowych oraz kontrahentów. Ponadto użytkownik może tworzyć definiowane 
zestawienia lub formularze z wykorzystaniem modułu Raporty i Formularze.

Poza tym prowadzona może być ewidencja, wydruk lub nadruk przelewów, dowodów wpłaty, 
przelewów do ZUS i Urzędów Skarbowych.

Dostęp do wybranych typów transakcji może być ograniczany prawami dostępu,  
aby np. handlowcy mieli dostęp tylko do wybranej części modułu. Co więcej, możliwe jest 
ustawienie indywidualnej kasy dla handlowca, by udostępnić poprawne rozliczenie kasowe  
z przyjętej gotówki.

Konstrukcja modułu Rozrachunki umożliwia sprzedawcy rozliczenie dokumentu sprzedaży 
jednocześnie kilkoma sposobami płatności (przedpłata, gotówka, karta, przeniesienie na kuriera).
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Przykładowe zestawienie graficzne w Streamsoft Prestiż

System Streamsoft Prestiż dysponuje zintegrowanym słownikiem kontrahentów. Jest on dostępny 
między innymi dla modułów Handlowo-Magazynowego, Finansowo-Księgowego i Rozrachunki.  
Udostępniono także system kontroli wprowadzania na wypadek zdublowania numeru NIP 
kontrahenta oraz możliwość pobierania danych kontrahentów z GUS.

W przypadku modułu Handlowo-Magazynowego, w chwili dokonywania transakcji, sprawdzana  
jest  także czynność podatnika VAT i aktywność rejestracji w systemie VIES.

W systemie udostępniono również mechanizmy rejestracji dostępu do danych, ich anonimizacji 
i źródła pozyskania. Możliwe jest zdefiniowanie różnego rodzaju zgód (wyrażenie/cofnięcie)  
z rejestracją daty i wydrukowanie stosownego formularza.

Słownik kontrahentów

To aplikacja działająca online, która rozszerza możliwości systemu ERP Streamsoft Prestiż o zdalną 
obsługę sieci sprzedaży w modelu B2B. Moduł usprawnia wszystkie etapy zawierania transakcji, 
skraca czas realizacji zamówień oraz obniża koszty obsługi kontrahentów.

Aplikacja B2B Zamówienia Internetowe

Za pomocą przeglądarki internetowej uprawnieni operatorzy kontrahenta w każdej chwili mogą 
wprowadzać nowe zamówienia, śledzić stan ich realizacji, kontrolować swoje zobowiązania oraz składać 
ewentualne reklamacje.

Jak działa Moduł B2B Zamówienia Internetowe?

Moduł B2B jest w pełni zintegrowany z modułem Handlowo-Magazynowym systemu  
Streamsoft Prestiż. Oznacza to, że wszystkie zamówienia wprowadzone w module B2B, 
zapisywane są bezpośrednio w ERP. Z systemu są także na bieżąco pobierane warunki handlowe.  
Uwzględniają one umowy z kontrahentami i wprowadzone promocje.

Integracja z systemem ERP

Funkcjonalności aplikacji
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Administrator systemu ma możliwość konfiguracji strony startowej. Może na niej umieścić reklamy, 
polecane produkty, aktualności itp.

Z modułu Handlowo-Magazynowego do B2B Zamówień Internetowych pobierana jest pełna oferta 
towarów i wyrobów, które przeznaczone są do sprzedaży internetowej. 

Produkty te wyświetlane są wraz z opisem, zdjęciami oraz informacją o ich dostępności.  
Kontrahent ma również możliwość zapytania o dostępność towaru, czy też wysyłki lub wydruku 
karty produktu.

Konfigurowalna strona startowa

Towary i wyroby

Wszystkim wyświetlanym towarom administrator może nadać statusy handlowe (np. polecane, 
promocja, nowość), po których kontrahent będzie mógł wyfiltrować interesujące go pozycje.

W module B2B Zamówienia internetowe kontrahent ma możliwość:

 » wyszukiwania produktów z pominięciem znaków specjalnych

 » filtrowania pozycji po danej kategorii

 » sortowania po wybranym polu, np. nazwie

Statusy

Wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie

MODUŁ HANDLOWO-MAGAZYNOWY

Zamówienia na towary i wyroby kontrahent może składać 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu.
  
Są one automatycznie zapisywane w systemie Streamsoft Prestiż, co pozwala na szybką realizację 
oraz uniknięcie błędów, które mogłyby powstać przy ręcznym wprowadzaniu.

Składanie zamówień

Widok strony głównej modułu B2B Streamsoft Prestiż
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Podczas wprowadzania zamówienia automatycznie naliczane są rabaty dla kontrahentów  
oraz kontrolowany jest przydzielony limit kredytu kupieckiego.

Limit kupiecki, rabaty

Kontrahent ma możliwość przeglądania aktualnego stanu koszyka, a także dodawania  
oraz usuwania pozycji. W koszyku można również wybrać adres, sposób dostawy i formę płatności.

Koszyk

Użytkownik może na bieżąco sprawdzać stan realizacji zamówienia. Statusy realizacji zamówienia  
są następujące: wprowadzone, realizowane, zrealizowane, anulowane.

Dostęp do spisu zamówień, faktur oraz rozrachunków. Dokumenty można wyszukiwać po dacie, 
numerze, kwocie lub statusie.

Realizacja zamówień

Dokumenty

Aplikacja mobilna X2 Presell ma za zadanie wspierać pracę sprzedawców, którzy działają poza 
siedzibą firmy. Daje im możliwość korzystania z określonych zasobów firmy bez potrzeby używania 
komputera, w dowolnym miejscu i czasie. Z kolei kadra zarządzająca jest w stałym kontakcie  
z rozproszonym działem handlowym i może na bieżąco śledzić wyniki. 

X2 Presell umożliwia osobom pracującym w terenie dostęp do zintegrowanych systemów ERP  
w dowolnym miejscu i czasie. Jest tym samym odpowiedzią na wciąż wzrastającą w nowoczesnych 
przedsiębiorstwach potrzebę mobilności.

Aplikacja jest zintegrowana z bazą systemu ERP Streamsoft Prestiż. 

Dzięki temu udostępnia handlowcom mobilny dostęp do pełnej oferty towarowej i wszystkich 
warunków handlowych zdefiniowanych w systemie ERP oraz informacji zgromadzonych w centralnej 
bazie o kliencie (pełna historia transakcji, płatności i kontaktów z klientem). 

Z drugiej strony, operacje wykonywane przez handlowców mogą być zapisywane w module CRM 
Streamsoft Prestiż w celu dalszej analizy. Co więcej, podczas wizyty aplikacja X2 Presell rejestruje czas 
jej trwania i położenie geograficzne, co pozwala śledzić pracę działu handlowego w module CRM. 

System X2 Presell można uruchomić na różnych mobilnych systemach operacyjnych  
takich jak Android, Windows Mobile oraz na klasycznej desktopowej wersji Windows.

Jak działa aplikacja X2 Presell - Mobilny System Sprzedaży?

Aplikacja X2 Presell - Mobilny System Sprzedaży
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 » Planowanie pracy w terenie za pomocą intuicyjnego kalendarza (z jednoczesną informacją 
zwrotną do centrali o ilości i miejscu wizyt, czasie ich trwania, wykonanych czynnościach)

 » Dostęp do wszystkich informacji o kliencie zgromadzonych w centralnej bazie z dowolnego 
miejsca i w dowolnym czasie

 » Wgląd w pełną ofertę towarową (wraz z informacją o wszystkich warunkach handlowych 
zdefiniowanych w systemie ERP)

 » Informacje do pełnej historii transakcji, płatności, zadłużenia i kontaktów z klientem

 » Przepływ dokumentów w postaci elektronicznej

 » Praca w trybie vanselling i preselling

 » Zdalne wystawianie i podgląd dokumentów sprzedażowych 

 » Automatyzacja wprowadzania danych 

 » Drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach

 » Przeglądanie raportów kasowych

 » Rejestr tras przejazdów

Funkcjonalności aplikacji

Rozwiązanie rozszerzające możliwości modułu Logistyka systemu Streamsoft Prestiż.  
Została zaprojektowana, by przyśpieszyć oraz usprawnić realizację wysyłek, zapewniając 
kompleksowość obsługi tego procesu. 

Łącząc system ERP Streamsoft Prestiż z systemami firm kurierskich, gwarantuje sprawną wymianę 
danych i informacji dotyczących przygotowania wysyłki.

Jak działa Aplikacja Kurier?

Aplikacja współpracuje z:

 » UPS 

 » DHL

 » DPD

 » GLS 

 » Inpost

 » DB Schenker

 » K-EX

 » Hellman

 » Raben

 » Poczta Polska

 » PEKAES

Przygotowanie paczek na podstawie wybranego dokumentu WZ lub FA, w tym opcja

Funkcjonalności aplikacji

 » Grupowania przesyłek po adresach dostaw zapisanych w dokumentach

 » Automatycznego wypełniania danych w oknie nadania 

 » Generowania listów przewozowych bezpośrednio z okna systemu

Aplikacja Kurier
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Sczytywanie wagi paczki bezpośrednio z systemu i automatyczne wypełnienie informacji 
o odbiorcach

 » Szeroka funkcjonalność w zakresie operacji na etykietach, m.in.:

• pobranie oraz automatyczne drukowanie
• zapisywanie na dysku

Obsługa jednostek logistycznych

Możliwości wspomagające, mające wpływ na usprawnienie pracy z wysyłką

 » Automatyczne wypełnianie informacji o wymiarach i nazwie paczki

 » Definicje gabarytów tzw. paczki standardowej i niestandardowej

 » Wybranie dodatkowych usług oferowanych przez firmę kurierską

 » Generowanie raportu potwierdzenia odbioru przesyłek przez kuriera

 » Możliwość pobrania informacji o deklarowanej wartości przesyłki

 » Zbiorcza aktualizacja statusów (np. wg harmonogramu systemu lub pojedynczo na żądanie) 

 » Opcja anulowania i ponownego wydruku wybranych przesyłek w zakładce „Historia”

 » Obsługa przesyłek paczkomatowych Inpost
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MODUŁ LOGISTYKA07
 » Obsługa magazynu z podziałem na miejsca składowania  

oraz bez miejsc składowania 

 » Rozdzielanie prac na poszczególnych magazynierów 

 » Szczegółowe planowanie ruchów na magazynach 

 » Wsparcie procesów zarządzania magazynem wysokiego  

składowania (MWS) 

 » Zarządzanie jednostkami logistycznymi
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Moduł Logistyka przeznaczony jest dla firm produkcyjnych 
oraz handlowych, dla których sprawne zarządzanie logistyką 
magazynową jest elementem kluczowym.

 » Obsługą magazynu z podziałem na miejsca składowania i bez miejsc składowania

 » Podziałem magazynu na logiczne obszary, sektory, strefy, klasy

 » Generowaniem dyspozycji logistycznych (zadań) umożliwiających rozdzielenie prac  
na poszczególnych magazynierów

 » Obsługą jednostek logistycznych

 » Szczegółowym planowaniem ruchów na magazynach

 » Wsparciem procesów wykonywanych w magazynach wysokiego składowania

Poza rozwiniętymi możliwościami w zakresie obsługi magazynu, istotnym 
elementem modułu jest kontrola numerów dostaw zarówno na przyjęciu, jak i wydaniu 
oraz obsługa blokad dla poszczególnych produktów i całych stref. 

Dzięki temu możliwa jest np. kontrola jakości partii już po przyjęciu na magazyn  
i zablokowanie jej do czasu zakończenia prób jakościowych. 

Wspiera procesy związane z:

Obszary funkcjonalne modułu
Przygotowanie i realizacja dyspozycji
Moduł Logistyka pozwala na weryfikację poprawności wydawanych produktów poprzez 
konieczność potwierdzenia kodem kreskowym. Zmniejsza to ryzyko błędów. 

Dzięki wykorzystaniu aplikacji Magazyn Mobilny, rozszerzającej funkcjonalności modułu, 
użytkownicy zyskują z kolei możliwość obsługi miejsc składowania z wykorzystaniem  
urządzeń przenośnych. Pomaga to zoptymalizować ścieżkę kompletacji na magazynie. 

Dyspozycje przyjęcia w Streamsoft Prestiż
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Dokument dyspozycji może zostać stworzony ręcznie przez użytkownika lub wygenerowany  
automatycznie na podstawie dokumentu źródłowego, np.:

 » zamówienia wewnętrznego

 » zapotrzebowania wewnętrznego

 » zamówienia od odbiorców

 » zamówienia do dostawców

 » dokumentu przyjęcia

 » dokumentu wydania

W podstawowym procesie realizacja dyspozycji logistycznych powoduje wystawienie odpowiednich 
dokumentów magazynowych (np. realizacja dyspozycji magazynowej przyjęcia zewnętrznego 
spowoduje wystawienie dokumentu magazynowego Przyjęcia Zewnętrznego [PZ]).

W przypadku realizacji dyspozycji wydania zewnętrznego na podstawie zamówienia od odbiorcy  
i zgłoszeniu przez system braku wymaganej ilości towaru na magazynie (zgłoszenie niezgodności), 
zostaje wystawiony dokument wydania (WZ) na ilość zgodną z wydaniem magazynowym,  
a nie zamówieniem.

O niezgodnościach zostają automatycznie poinformowane osoby odpowiedzialne (poprzez system 
alertów), a same niezgodności zostają zapisane w systemie celem weryfikacji.

Weryfikacja wydań i przyjęć

To proces odwrotny do procesu podstawowego. Proces podstawowy zachodzi wg schematu:

Zamówienie

Dyspozycja logistyczna (ruchy 
na miejscach składowania) 

Dokument  
Handlowo-Magazynowy na 

podstawie dok. logistycznego 

O procesie odwrotnym mówimy, kiedy dyspozycja (zadanie) dla magazyniera jest 
generowana na podstawie wystawionego dokumentu magazynowego. Proces weryfikacji wydań  
najczęściej dotyczy sprzedaży dla detalistów i przebiega następująco:
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Moduł pozwala także na obsługę jednostek logistycznych. Podlegają one pełnej obsłudze w zakresie 
przyjęć, wydań czy zmiany miejsca składowania, a także kompletacji i dekompletacji.

Wybierając na urządzeniu unikatowy kod jednostki logistycznej, dostajemy informację o jej zawartości  
i lokalizacji. W procesie wydania wybór jednostki powoduje rozchód z magazynu wszystkich 
produktów wchodzących w jej skład. 

Dzięki informacjom zgromadzonym w systemie na temat zrealizowanych dokumentów (ich pozycji, 
ilości wagi itp.), możliwe jest uzyskanie statystyk m.in. pracy operatorów.

Da się określić ilość wydań, przyjęć czy przesunięć między miejscami składowania, która została 
wykonana oraz uzyskać informacje o ilości:

 » obsłużonych przez danego operatora dokumentów

 » pozycji jaka została przyjęta/wydana

 » pozycji dla operatora

Dostępna jest także informacja o tonażu obsłużonym na magazynie.

Statystyki

Jednostki logistyczne

Moduł Logistyka Streamsoft Prestiż umożliwia również weryfikację przyjęć. W tym przypadku 
operator magazynu potwierdza na urządzeniu przyjęte ilości i określa miejsca składowania  
na magazynie.

W przypadku kiedy kartoteka obsługuje numery partii, w obiegu wydania może być utworzony 
automatycznie plan wydań wg numerów dostaw. Warunkiem poprawnego przygotowania dyspozycji 
jest podanie właściwego numeru partii określonego w planie.

Dokument WZ (paragon 
lub faktura) 

Na tej podstawie wystawiana jest dyspozycja 
logistyczna wydania (weryfikacja wydania, 

ruchy na miejscach składowania). 
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Aplikacja powstała w celu usprawnienia działań magazynowych. Uruchamiana jest ona  
na urządzeniu przenośnym połączonym z siecią WiFi. Przyspiesza wymianę informacji pomiędzy 
magazynierami a osobami zarządzającymi, które planują czas pracy i zakres dyspozycji.

Aplikacja rozszerza funkcjonalności modułu Logistyka, automatyzując cztery podstawowe 
fazy magazynowe: przyjęcie, składowanie, kompletację oraz wydanie. Umożliwia pracę  
w systemie ERP bezpośrednio z hali magazynowej. Wszystko co zostanie wykonane 
z pomocą urządzenia, na którym jest uruchomiona aplikacja Magazyn Mobilny  
(np. postęp w realizacji dyspozycji które zostały przypisane poszczególnym magazynierom, poziom 
realizacji poszczególnych pozycji), jest od razu widoczne w systemie Streamsoft Prestiż. 

Interfejs aplikacji Magazyn Mobilny Streamsoft

Na urządzeniach typu handheld pracownicy magazynowi widzą listę swoich zadań,  
które prezentowane są w postaci dyspozycji. Dyspozycje te muszą być wcześniej wprowadzone  
w module Logistyka.

Istnieje również kategoria działań ad hoc, wcześniej nieplanowanych, ale koniecznych do zrealizowania. 
Dyspozycje takie są inicjowane bezpośrednio na urządzeniu przenośnym. 

Oprócz zadań, magazynier na urządzeniu widzi również aktualne lokalizacje produktów lub listę 
produktów na danej lokalizacji. 

Jak działa Magazyn Mobilny?

Aplikacja Magazyn Mobilny



41STREAMSOFT PRESTIŻ GWARANTOWANY ROZWÓJ BIZNESU

MODUŁ LOGISTYKA

 » Intuicyjna obsługa procesu przyjęć i wydań

 » Zgłaszanie problemów za pomocą aplikacji mobilnej

 » Zarządzanie jednostkami logistycznymi

 » Rejestracja nieplanowanych zadań (ad-hoc) na urządzeniach przenośnych

 » Eliminacja błędów przy wprowadzeniu danych

 » Ograniczenie dokumentacji papierowej

 » Praca online na bazie systemu ERP

 » Zawsze dokładna i na czas informacja o stanach produktów/materiałów 

 » Łatwość sprawdzenia z dowolnego miejsca gdzie zlokalizowany jest towar

Funkcjonalności modułu
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08
 » Utrzymanie ciągłości i spójności relacji z klientami

 » Sprawna komunikacja wewnątrz firmy

MODUŁ CRM



43STREAMSOFT PRESTIŻ GWARANTOWANY ROZWÓJ BIZNESU

MODUŁ CRM

Jednym ze strategicznych celów przedsiębiorstwa jest utrzymanie 
ciągłości i spójności relacji z klientami oraz sprawnej komunikacji 
wewnątrz firmy. Za te kwestie „odpowiada” moduł CRM.

 » Efektywną współpracą z klientami, w tym:

• zarządzenie bazą danych – pełna wiedza o historii relacji 
• zapewnienie ciągłości i spójności obsługi 
• zminimalizowanie czasu oczekiwania na rozwiązanie zgłaszanych kwestii 

 » Uporządkowaniem przydziału zadań wewnątrz firmy:

• planowanie organizacji pracy
• kontrola wykonania zadań przez pracowników

Wspiera procesy związane z:

Obszary funkcjonalne modułu
Usprawnianie, organizowanie, informowanie

Moduł CRM to element wspierający proces pozyskiwania i obsługi klienta, a także usprawniający 
planowanie oraz organizację pracy wewnątrz firmy. Sprawdza się szczególnie w działach marketingu, 
telemarketingu, handlowym oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami.

Pozwala na zarządzanie bazą danych klientów oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji  
o kontaktach handlowych oraz prowadzonej działalności. Większość danych, m.in. zdarzenia 
związane z danym klientem, dokumenty obrotu i rozrachunki czy ankiety, może być gromadzona  
w jednym oknie. 

Skuteczny przepływ zadań

Dzięki możliwości przekazywania zadań, informacji i dokumentacji do odpowiednich 
użytkowników realizujących działania opisane procedurami obowiązującymi w danej firmie,  
moduł CRM zapewnia skuteczne wspomaganie procesów workflow. 

Jest bardzo praktycznym narzędziem np. przy wdrażaniu i utrzymywaniu standardów zarządzania 
jakością opartych na normach ISO.

Organizacja zadań w module CRM Streamsoft Prestiż 
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Szybsza obsługa klienta
Znaczne uproszczenie procedur związanych z obsługą klientów w module zostało zapewnione 
dzięki opcji prowadzenia rozbudowanej bazy kontrahentów (z podziałem na oddziały, listą osób 
kontaktowych oraz szczeblami, funkcjami i kompetencjami), rejestracji różnych typów kontaktów 
z klientami, harmonogramowaniu zadań itp. Istnieje także możliwość gromadzenia dodatkowej 
dokumentacji związanej z obsługiwanymi klientami.

Planowanie i realizacja zdarzeń
Praca z modułem CRM polega na rejestracji, planowaniu oraz śledzeniu realizacji zarejestrowanych 
zdarzeń. Te zdarzenia w systemie są to projekty, etapy, zadania i kontakty, które dotyczą kontrahentów 
firmy lub jej pracowników. 

Zasadnicza część obsługi zdarzeń odbywa się w Drzewie Zdarzeń, które umożliwia przeglądanie  
i edycję (w kontekście kontrahenta lub operatora) każdego rodzaju zdarzenia. Dane można wyświetlać 
w formie tabeli lub drzewa obrazującego zależności pomiędzy nimi. Widoczne są także elementy 
powiązane (inne zdarzenia, zadania, dokumentacja). 

Organizacja pracy użytkownika i grupy

Moduł umożliwia planowanie zadań do wykonania (indywidualnie lub dla grupy operatorów)  
przy pomocy graficznego kalendarza zadań.

W przypadku planowania grupowego możliwe jest także przesuwanie zadania pomiędzy 
powiązanymi operatorami, z informacjami o potencjalnych konfliktach. Poza tym dla każdego 
zaplanowanego zadania można zdefiniować zasoby jakie mają być wykorzystane.

Przesunięcia zadań odbywają się poprzez funkcjonalność drag and drop (ang. przeciągnij i upuść).

Wykorzystanie zasobów

Funkcjonalność pozwala na określenie wielu typów zasobów (sale, auta, rzutniki itp.). Możliwe jest 
zaplanowanie zasobu do każdego zadania, jego przypisanie oraz zarezerwowanie na czas zadania. 

Określa się także głównego wykonawcę odpowiedzialnego za wykorzystanie zasobu. W efekcie  
do dyspozycji mamy dostępny raport z listą wykorzystanych zasobów w danym przedziale czasu.

Zarządzanie relacjami

W module CRM możliwe jest zarządzanie relacjami z klientami poprzez kontrolowanie:

 » zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów

 » projektów związanych z wieloma klientami, które są obsługiwane przez różnych pracowników.
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Obsługa planowania miesięcznego

Funkcjonalność umożliwiająca planowanie sprzedaży w obrębie miesiąca i naliczanie jej wartości  
z uwzględnieniem dokumentów sprzedaży oraz niezafakturowanych dokumentów WZ. 

Przyjazny interfejs i ograniczenia prawami dostępu umożliwiają handlowcom intuicyjne śledzenie 
obsługiwanych przez nich klientów, natomiast przełożony na bieżąco widzi wartość wykonania planu 
przez całą grupę.

Program lojalnościowy

Narzędzie organizujące zastosowanie systemu nagród za zdobyte punkty. 

W systemie możliwe jest ustalanie oferty programów lojalnościowych w podziale na poszczególne 
asortymenty globalnie lub dla zakupów dokonanych przez konkretnego kontrahenta.

Obsługa reklamacji

Synchronizacja z Google Calendar

Korespondencja seryjna

Rozwiązanie pozwalające sprzedawcy lub producentowi rejestrować zgłoszenia reklamacyjne 
oraz kontrolować przebieg reklamacji, czas jej obsługi, rejestrację dokumentacji z nią związaną 
czy powiązanie z dokumentami, które ją rozliczają. W połączeniu z modułem Serwis możliwe jest 
generowanie zleceń serwisowych w celu naprawy przedmiotu reklamacji.

Opcja, która umożliwia pracę grupy użytkowników systemu na wspólnym kalendarzu Google.  
Wynikiem synchronizacji jest założenie zadań w Graficznym Kalendarzu Pracy.

Umożliwia przygotowanie wzoru korespondencji w formie elektronicznej i papierowej. E-maile mogą 
być wysyłane zbiorczo na adresy ogólne kontrahentów lub do osób kontaktowych kontrahenta,  
w zależności od określonego stanowiska. 

W przypadku korespondencji papierowej, adres może być pobierany z wielu dostępnych w danych 
kontrahenta (np. adresy oddziałów).

Ankiety

Moduł umożliwia definiowanie w systemie różnego rodzaju ankiet dla kontrahentów.  
Za ich pomocą można badać np. poziom satysfakcji. Odpowiedzi klienta można określać ”wagowo”, 
w celu naliczenia ogólnego wskaźnika dla danej ankiety.
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 » Akceptacja dokumentów zewnętrznych i systemowych  

według zdefiniowanej ścieżki

 » Zarządzanie dokumentacją firmową

 » Przeszukiwanie repozytorium dokumentacji m.in:

• dokumentacja techniczna

• dokumentacja kontrahentów i technologii

• załączniki do zleceń reklamacyjnych 

• załączniki do zleceń serwisowych

 » Integracja z platformą OCR

MODUŁ DMS09
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MODUŁ DMS

Przeznaczony do zarządzania dokumentami firmowymi. Obiegom DMS 
podlegają zarówno dokumenty wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Możliwe 
jest określenie tzw. ścieżki akceptacyjnej. Moduł posiada rozwinięte 
repozytorium dokumentacji.

 » Rejestracją oraz akceptacją dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych według 
określonej ścieżki 

 » Wyszukiwaniem oraz przeglądaniem dokumentacji zewnętrznej dołączonej  
do obiektów systemowych

 » Sprawnym dostępem do dokumentacji:

• kartotek towarowych
• kontrahentów
• technicznej 
• zleceń reklamacyjnych i serwisowych

 » Określeniem wybranych atrybutów dla dokumentu, m.in.:

• możliwość określenia sygnatury 
• wprowadzenia dodatkowego opisu
• zdefiniowania cech
• uprawnień dla poszczególnych osób 

 » Wprowadzeniem wybranych dokumentów systemowych w tryb powiązany

Wspiera procesy związane z:

Obszary funkcjonalne modułu
Akceptacja dokumentów

Akceptacji podlegają dokumenty systemowe, pochodzące z obrotu handlowo-magazynowego  
oraz rozrachunków. Wystawione dokumenty, dla których zdefiniowano ścieżkę akceptacyjną, 
wpadają w nią, jeśli spełniają kryteria określone przy definiowaniu procesu. 

W module istnieje także możliwość procesowania dodatkowych obiektów systemowych  
(np. kontrahenci, technologie produkcyjne).

Obieg dokumentów

Czyli tzw. „Sekretariat”, który zapewnia rejestrację w systemie wszelkich dokumentów zewnętrznych, 
które mogą po zeskanowaniu zostać załączone bezpośrednio do rejestrowanego dokumentu.

Przy rejestracji dokumentów zewnętrznych system wykorzystuje mechanizm pól predefiniowanych. 
O tym, które z nich są wymagane do wypełnienia, decyduje typ wprowadzanego dokumentu. 

Dla dokumentów zewnętrznych możliwe jest również określenie dodatkowych słowników 
(właściwości), które mogą mieć później przełożenie na dokumenty w module Finanse i Księgowość 
oraz rejestrację pozycji kosztowych. W efekcie uzyskamy dokument finansowo-księgowy posiadający 
określone pozycje kosztowe i gotowy do dekretacji. 

Obiekty z modułu DMS mogą być łączone z dokumentacją w modułach Handlowo-Magazynowym 
oraz Finanse i Księgowość (również w sposób automatyczny).
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Obieg dokumentów także może podlegać akceptacji. W tym przypadku, po uprzedniej rejestracji, 
dokumenty wpadają w ścieżkę akceptacyjną według wcześniej określonych parametrów. 
Na poszczególnych etapach dokument może zostać zaakceptowany i przekazany dalej w ścieżce 
akceptacji lub zwrócony do „nadawcy” w celu uzupełnienia informacji. 

Każda zmiana etapu skutkuje pojawieniem się w systemie alertu dla wybranej osoby lub grupy osób 
(komunikat w systemie, e-mail lub SMS).

Okno alertów w Streamsoft Prestiż

Szablony dokumentów firmowych

To funkcjonalność pozwalająca skatalogować dokumenty firmowe. Moduł zezwala na podział 
według typów w dowolnie określonym szablonie, np. wzór oferty, wzór protokołu z prac etc.

Do każdego szablonu można nadać uprawnienia wybranym osobom, co pomaga uniknąć 
nieautoryzowanych zmian. Co więcej, nowe dokumenty mogą być tworzone na podstawie 
istniejących szablonów, co znacząco przyśpiesza pracę.

Jednocześnie w module wprowadzono funkcjonalność wersjonowania dokumentacji – przy zmianie 
szablonu można zarejestrować „nową wersję”. W widoku głównym podpowiadany jest aktualny 
szablon, a wcześniejsze kopie zachowane są w historii.

Integracja z platformą OCR*
* (ang. optical character recognition – optyczne rozpoznawanie znaków)

Funkcjonalność szczególnie przydatna w firmach obsługujących dużą ilość dokumentów kosztowych. 
Umożliwia grupową wysyłkę zeskanowanych dokumentów (np. faktury) do platformy OCR,  
gdzie następuje ich przetworzenie z postaci graficznej do formy, która jest możliwa do zarejestrowania  
w module DMS, od razu z nadaniem odpowiedniej ścieżki akceptacji. 



49

 » Wspomaganie zadań działu księgowego w firmach o różnym  

profilu działalności

 » Praca oparta o wielopoziomowe, drzewiaste plany kont

 » Dekretacja i księgowanie dokumentów w dowolnej walucie 

z wykorzystaniem: 

• własnych schematów dekretacji

• automatów

• przeksięgowań

• rozdzielnika kosztów

 » Wsparcie sprawozdawczości podatkowej i finansowej w postaci  

zawsze aktualnych deklaracji, JPK i sprawozdań finansowych

MODUŁ
FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

10
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Moduł Finanse i Księgowość wspomaga pracę działu księgowości  
w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności.

 » Automatyzacją wykonywania wielu operacji księgowych

 » Generowaniem i księgowaniem różnic kursowych, w tym wyceny bilansowej

 » Obsługą wszystkich dokumentów źródłowych z jednego poziomu

 » Obsługą dowolnej ilości walut

 » Kontrolą poprawności zarejestrowanych danych

 » Mechanizmem podzielonej płatności (split payment)

 » Sprawozdawczością podatkową i finansową (deklaracje, JPK, e-Sprawozdanie)

Moduł Finanse i Księgowość posiada certyfikat zgodności z ustawą o rachunkowości,  
wydany przez Instytut Modzelewskiego na podstawie audytu systemu ERP  
Streamsoft Prestiż pod kątem jego zgodności z przepisami prawa.

Moduł wspiera m.in. procesy związane z:

Jego duża elastyczność wynika z możliwości budowania planów kont w oparciu 
o strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i inne dowolne słowniki systemowe  
oraz definiowane.

DOKUMENTY

ŻRÓDŁOWE

Dane z programów 
zewnętrznych

[import]

Dokumenty 
niepodlegające 

księgowaniu

Dokumenty
księgowe

Zestawienia i analizy 
systemowe

Zestawienia i analizy
definiowane

Pliki zewnętrzne BI PIVOT

Definicje
dekretów

Wzorzec
planu kont

Analityki
planu kont

Słowniki
systemowe

Słowniki
definiowane

ŹRÓDŁA DOKUMENTÓW

Moduł Handlowo-Magazynowy
• Dokumenty sprzedaży
• Dokumenty zakupu
• Dokumenty magazynowe

Moduł Zarządzanie Produkcją
• Dokumenty RWP, PWP

Moduł Rozrachunki
• Dokumenty kasowe
• Dokumenty bankowe
• Kompensaty
• Przeniesienia rachunków
• Noty odsetkowe
• Różnice kursowe
• Płatności internetowe

Moduł Finanse i Księgowość
• Rejestracja sprzedaży
• Rejestracja zakupu
• Polecenia księgowania

Moduł Kadry i Płace
• Listy płac

Moduł  Środki Trwałe
• Dokumenty amortyzacji
• Dokumenty środków trwałych

Moduł DMS
• Dokumenty ze ścieżek obiegu

Budowa modułu Finanse i Księgowość w Streamsoft Prestiż
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Obszary funkcjonalne modułu
Rozbudowane plany kont

Moduł Finanse i Księgowość oferuje plan kont bilansowych oraz możliwość utworzenia dowolnej 
ilości planów kont pozabilansowych z uwzględnieniem przyznania odpowiednich uprawnień  
dla poszczególnych grup użytkowników. 

Ponadto dostępna jest opcja tworzenia analityki kont, która jest  oparta na słownikach 
systemowych (m.in. kontrahenci, pracownicy, jednostki organizacyjne, magazyny, kasy, banki,  
grupy kartotekowe, zlecenia, komornicy, samochody służbowe), definiowanych zarówno  
w strukturze płaskiej, jak i drzewiastej. 

W efekcie użytkownicy uzyskują dodatkowe możliwości w procesach automatyzacji dekretacji 
dokumentów oraz tworzenia zaawansowanych zestawień i analiz. 

Plany kont umożliwiają również gromadzenie danych pozafinansowych (np. ilość zużytego przez 
samochód służbowy paliwa, ilość energii elektrycznej zużytej na produkcji, dane controllingowe, 
budżety etc.), prowadzenie rachunkowości bilansowej i podatkowej oraz rachunkowości globalnej  
i lokalnej (np. dla podmiotów powiązanych kapitałowo). 

Intuicyjna obsługa dokumentów źródłowych

Wszystkie dokumenty źródłowe rejestrowane w  systemie Streamsoft Prestiż trafiają automatycznie 
do modułu Finanse i Księgowość. Zanim zostaną zaksięgowane, muszą zostać odpowiednio 
opracowane, np. sprawdzone pod kątem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym, 
posegregowane według grup księgowych (rejestrów) i zadekretowane.

Widok przykładowego Pulpitu Księgowego w Streamsoft Prestiż
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Funkcjonalność obsługi dokumentów źródłowych w module Finanse i Księgowość pozwala  
na nadawanie im odpowiednich statusów, np.:
 » niezadekretowany – takie dokumenty nie zostaną zaksięgowane

 » zadekretowany – dokumenty z zapisami na konta księgi głównej

 » zaksięgowany – dokument zaksięgowany, zapisany w dziennikach

 » błędny – dokument wymaga sprawdzenia i wyjaśnienia

 » otwarty – dokument w trakcie edycji

 » pusty – dokument bez pozycji

 » anulowany – dokumenty anulowane przez operatorów

Zaawansowane wzorce dekretacji, automaty księgowe

Moduł Finanse i Księgowość umożliwia przygotowanie schematów dekretacji dla wszystkich 
dokumentów źródłowych pochodzących z różnych obszarów systemu oraz automatów księgowych 
(np. międzyokresowe rozliczenia kosztów, przeksięgowanie na wynik finansowy, rozliczenie kosztów 
produkcji, itp.). 

Dane niezbędne do zapisania dokumentu na odpowiednie konta mogą być rejestrowane 
przez użytkowników na różnych etapach jego obsługi. Znacząco skraca to proces księgowania  
dokumentów oraz sprawia, że otrzymane dane są wiarygodne.

Mechanizmy kontrolujące

Wbudowane mechanizmy kontrolujące pozwalają na bieżąco, już na etapie rejestracji dokumentu, 
informować o ewentualnych nieprawidłowościach (status dokumentu źródłowego, bilansowanie 
dokumentu, zamknięcie kręgu kosztowego, podpowiadanie odpowiedniego kursu NBP). 

System oferuje szereg funkcji kontrolujących kartotekę kontrahenta np. pobieranie danych  
z bazy GUS, walidacja poprawności NIP i konta bankowego, weryfikacja statusu w bazie MF oraz VIES 
pod kątem czynnego podatnika VAT. Ułatwia to pracę przy wprowadzaniu danych oraz sporządzaniu 
i weryfikacji sprawozdań podatkowych.

Kompleksowa obsługa VAT

Moduł Finanse i Księgowość został opracowany z myślą o kompleksowej obsłudze zagadnień 
związanych z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT. 

Podczas rejestracji dokumentów w różnych obszarach systemu Streamsoft Prestiż automatycznie 
budowane są rejestry VAT, w których dane grupowane są według odpowiednich kryteriów.  
Ponadto istnieje szereg funkcji wspomagających obsługę pod kątem VAT: 

 » obsługa miesiąca zaliczenia do VAT

 » obsługa przeterminowanych dokumentów do VAT („złe długi”)

 » obsługa korekt do eksportu i dostaw wewnątrzwspólnotowych

 » obsługa transakcji odwrotnego obciążenia VAT (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT)

 » obsługa współczynnika i pre-współczynnika odliczenia VAT

 » obsługa VAT z dokumentów importowych (SAD)

 » obsługa JPK_VAT

 » kontrola czynnego podatnika VAT w bazach MF oraz VIES

MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
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W module zaimplementowane są aktualne deklaracje VAT (np. VAT-7, VAT-UE, VAT-27, VAT-14),  
które wypełniają się automatycznie danymi z rejestrów. Dzięki temu użytkownicy w łatwy i przejrzysty 
sposób mogą je kontrolować, zamknąć miesiąc VAT, zatwierdzić formularze, sporządzić plik JPK_VAT 
i wysłać w formie elektronicznej wprost z systemu. 

Zestawienia, raporty, deklaracje

Moduł Finanse i Księgowość Streamsoft Prestiż wyróżnia się szerokim asortymentem wbudowanych 
zestawień i raportów, m.in.:

 » dziennik

 » rejestry VAT

 » zestawienie różnic kursowych

 » zestawienia stanów i obrotów kont (okresowe, miesięczne, roczne)

 » raport konta

 » zestawienia budżetowe

 » kalkulator kont

 » zestawienie z kont grupowane według poziomów

Każde z dostępnych zestawień posiada szereg parametrów wejściowych oraz możliwość 
wydrukowania, zapisania do pliku oraz wysyłki mailem wprost z systemu.

Formularze podatkowe i finansowe oferowane przez moduł Finanse i Księgowość (np. CIT-8,  
CIT-ST, bilans w wersji porównawczej i kalkulacyjnej, RZIS, F-01) są zawsze zgodne z obowiązującymi 
przepisami i przygotowane do pobierania danych z kont księgi handlowej. 

Moduł umożliwia wysyłkę deklaracji do systemu e-Deklaracje, można również utworzyć je w wersji 
papierowej lub zapisać do pliku (np. PDF, arkusz kalkulacyjny).

Zestawienie stanów i obrotów kont w Streamsoft Prestiż
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MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
JPK to zbiór danych finansowo-księgowych oraz handlowych w ustandaryzowanym formacie. 
Posiada on formę elektroniczną i ściśle określony format. Jest formą dokumentu księgowego,  
który zawiera informacje o operacjach gospodarczych firmy za dany okres.

Obszary rozliczeniowe Jednolitrgo Pliku Kontrolnego

System Streamsoft Prestiż jest w pełni przygotowany do obowiązku JPK. Umożliwia proste 
generowanie pliku, przez które „krok po kroku” prowadzi kreator. W ramach obsługi JPK można:

 » wygenerować plik JPK w wybranej dziedzinie

 » dokonać walidacji pliku i zweryfikować poprawność danych w nim zawartych

 » zrealizować wysyłkę wprost do Ministerstwa Finansów

 » pobrać oraz wydrukować Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

 » ksiąg rachunkowych

 » wyciągów bankowych

 » ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

 » faktur VAT

 » ewidencji przychodów

 » ewidencji stanów magazynowych

 » podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT są zobowiązani co miesiąc przekazywać  
do Ministerstwa Finansów pliki dotyczące ewidencji VAT. Dodatkowo, od 1 lipca 2018 roku, 
każdy przedsiębiorca może zostać również wezwany do przekazania danych z 6 pozostałych  
obszarów rozliczeniowych:
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MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

e-Sprawozdanie

e-Sprawozdanie to narzędzie w Streamsoft Prestiż, które umożliwia intuicyjne przygotowanie 
i wysłanie sprawozdania finansowego w formie pliku XML. Od 1 października 2018 roku 
e-sprawozdania są obligatoryjne dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

e-Sprawozdania w Streamsoft Prestiż

Wykorzystanie narzędzia pozwala utworzyć pełne e-sprawozdanie finansowe, którego składowe to:

 » bilans

 » rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

 » rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

 » zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

 » rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

 » rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

 » dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego

 » załączniki do sprawozdania (dodatkowe pliki np. w formacie PDF) 

Narzędzie e-Sprawozdanie Streamsoft Prestiż zawiera różne warianty sprawozdań, przewidziane 
odpowiednio dla mikro, małych i dużych firm oraz jednostek NGO.

Pozwala to jego użytkownikom tworzyć odpowiedni format – XML od razu w jednym pliku.  
Wygodnie, sprawnie, bez ryzyka pomyłek i zgodnie z przepisami prawno-księgowymi.
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Umożliwia to płatnikom VAT korzystanie z rozwiązania sprowadzającego się do podziału płatności  
za każdą wystawioną przez dostawcę fakturę na dwa osobne przelewy: kwotę netto, która przelewana 
jest na rachunek sprzedawcy oraz kwotę podatku VAT, za którą płatność wpływa na dedykowany 
rachunek VAT. 

Streamsoft Prestiż w pełni obsługuje procesy związane z mechanizmem podzielonej płatności,  
w szczególności:

 » oznaczenie kartoteki kontrahenta pod kątem MPP (zawsze, blokuj, na życzenie)

 » zarejestrowanie dokumentu zakupu

 » wykonanie przelewu w mechanizmie split payment

 » zarejestrowanie, rozliczenie i zaksięgowanie płatności z wyciągu

 » automatyczne przeksięgowanie kwoty VAT na dedykowany rachunek bankowy

 » analizy należności i zobowiązań

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Streamsoft Prestiż zapewnia kompleksową obsługę mechanizmu split payment, obowiązującego 
od 1 lipca 2018 roku. Zgodnie z przepisami, płatnicy VAT powinni posiadać rachunek bankowy,  
na który odprowadzana jest wartość podatku za oferowane towary/świadczone usługi.
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 » Pełna informacja o stanie należności i zobowiązań

 » Zestawienia i analizy dokumentów rozliczonych

 » Obsługa windykacji

 » Obsługa dokumentów kasowych, wyciągów bankowych i raportów 

terminalowych w różnych walutach, także w metodzie FIFO 

 » Obsługa różnic kursowych, w tym na rachunkach walutowych  

oraz z wyceny bilansowej

MODUŁ ROZRACHUNKI11
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Moduł Rozrachunki Streamsoft Prestiż gwarantuje pełną kontrolę stanu 
należności oraz zobowiązań firmy.

 » Eksportem przelewów bankowych w celu emisji z systemu bankowego

 » Importem wyciągów bankowych

 » Automatycznym powiązaniem wpłat z zamówieniami lub rozrachunkami 

 » Możliwością automatycznego przeniesienia płatności za transakcję z kontrahenta  
na pośrednika płatności (kuriera, pośrednika finansowego)

 » Importem wyciągów transakcji obsłużonych przez pośrednika płatności  
oraz jej automatycznym powiązaniem z zamówieniami i rozrachunkami

 » Obsługą faktoringu instytucji finansowych – szybkie finansowanie 
krótkoterminowych należności w relacjach handlowych

Poza bieżącą informacją o ich stanie, umożliwia tworzenie zestawień i analiz oraz obsługę 
dokumentów kasowych, bankowych, terminalowych. 

Wspiera procesy związane z:

Obszary funkcjonalne modułu
Obsługa należności i zobowiązań

Moduł Rozrachunki zapewnia płynną obsługę w zakresie regulowania należnych płatności  
i egzekwowania zobowiązań od kontrahentów, w tym: definiowania sposobów płatności, wezwań  
do zapłaty, naliczania odsetek wraz z określeniem sposobu ich naliczania. 

Narzędzie udostępnia również funkcję potwierdzania sald oraz częściowego rozliczania faktur,  
a także parowania ich z rozliczeniem. 

Widok należności i zobowiązań w Streamsoft Prestiż
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Sprawna obsługa płatności bezgotówkowych ma istotne znaczenie dla terminowości zleceń. 
Główne możliwości modułu Rozrachunki Streamsoft Prestiż w tym zakresie to obsługa przelewów 
elektronicznych, powiązanie przelewu z rozliczeniem oraz import wyciągów bankowych.

Obsługa przelewów bankowych

W module dostępne są m.in. takie funkcjonalności, jak: definicja kas, kont bankowych, terminali 
płatniczych, raporty kasowe, terminalowe i wyciągi bankowe, a także obsługa dokumentów  
oraz ich powiązanie z rozliczeniami. 

Możliwe jest również automatyczne naliczanie różnic kursowych dla spłat, prowadzenie kas, terminali  
i rachunków bankowych w walucie obcej, automatyczne naliczanie różnic kursowych dla stanów kas 
oraz rachunków bankowych. 

Poza tym istnieją opcje potwierdzenia sald, tworzenia kompensat, not odsetkowych,  
zmian rozrachunków oraz rozliczania zaliczek i delegacji.

Praca z modułem zapewnia szerokie możliwości związane z powstawaniem analiz i raportowaniem. 
Istnieje możliwość m.in. tworzenia zobowiązań i należności na dowolny dzień, prowadzenia różnego 
typu rozliczeń, w tym: kredytów i pożyczek, z kontrahentami, wewnątrzzakładowych, publicznych,  
z pracownikami, a także z właścicielami. 

System ułatwia ponadto tworzenie wielu różnorodnych zestawień, np. różnic kursowych,  
sald kas i banków/dzień, płatności przeterminowanych, dokumentów rozliczonych, przekroczeń 
terminów płatności (tzw. wiekowanie rozrachunków zarówno dla dokumentów rozliczonych,  
jak i nierozliczonych) oraz prognozowanie dat płatności dla dokumentów nierozliczonych. 

Obsługa kas, kont bankowych i terminali płatniczych

Tworzenie raportów i analiz

Stanowi część modułu Rozrachunki systemu Streamsoft Prestiż. Pozwala usprawnić płynność 
finansową firm, zapewniając bieżącą oraz skoordynowaną kontrolę nad stanem należności.

Wspomaga funkcjonowanie obszaru dochodzenia należności poprzez automatyzację wysyłki 
powiadomień e-mail dotyczących płatności. Wiadomości wysyłane do dłużników mogą dotyczyć 
zarówno zbliżającego się terminu płatności, jak i wezwania do zapłaty po jego przekroczeniu.

Jak działa Aplikacja Windykator?

Aplikacja Windykator
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Funkcjonalności aplikacji

 » Wysyłka przypomnień i wezwań do zapłaty wg określonego harmonogramu

 » Opcja powiadomień „na żądanie” (w dowolnym momencie, poza planem) 

 » Możliwość wyłączenia z wysyłki dni świątecznych

 » Konfiguracja parametrów dotyczących wysyłanych wiadomości 

 » Zapis kontaktów windykacyjnych w module CRM systemu Streamsoft Prestiż

 » Możliwość personalizacji grafiki i treści szablonów 

 » Ustawienia dodatkowe, np. wybór logo firmy do wysyłki w szablonie e-maila

 » Możliwość ustawienia osobnych konfiguracji dla wybranych grup kontrahentów

 » Testowanie ustawień poprzez wysyłkę wiadomości do administratora

Widok ekranu startowego aplikacji Windykator Streamsoft

MODUŁ ROZRACHUNKI
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 » Ewidencjonowanie, aktualizacja, inwentaryzacja, amortyzacja 

majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych

 » Ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym

 » Zestawienie zdarzeń w oparciu o dokumenty:

• przyjęcia lub likwidacji

• zmiany użytkownika

• zmiany miejsca użytkowania

• ulepszania lub zmniejszania

MODUŁ
ŚRODKI TRWAŁE

12
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MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE

Moduł Środki Trwałe zapewnia pełną kontrolę nad majątkiem trwałym 
firmy, jak i wartościami niematerialnymi oraz prawnymi. 

 » Uwzględnieniem szczególnych przypadków amortyzacji (w tym sezonowej)  
oraz ulg inwestycyjnych

 » Ograniczeniem wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi  
koszt uzyskania

 » Księgowaniem odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu  
do modułu Finanse i Księgowość

 » Otwarciem oraz zamknięciem roku obrachunkowego w dowolnym  
miesiącu kalendarzowym

Wspiera procesy związane z:

Ewidencja środków trwałych w Streamsoft Prestiż

Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy 
amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne,  
co umożliwia m.in. wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej. 

Odpisy amortyzacyjne generowane są z uwzględnieniem metod amortyzacji: 

• liniowej
• degresywnej
• jednorazowej itp.

Obszary funkcjonalne modułu
Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy
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MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE

W celu filtrowania danych i tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik dysponuje mechanizmem 
definiowanych cech i grup.

Mechanizm cech zapewnia możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych 
dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów  
lub numer atestu dla maszyn.

Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający 
potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Mechanizm grup oparty jest o wielopoziomową  
drzewiastą strukturę dowolnie rozbudowywaną przez użytkownika. Jeden środek trwały może 
należeć do wielu niezależnych grup.

Moduł Środki Trwałe pozwala wygenerować arkusze spisowe oraz w pełni rozliczyć inwentaryzację 
zgodnie z podziałem na pola spisowe wprowadzone w słowniku miejsc użytkowania. 

Opcjonalnie możliwe jest także generowanie kodów kreskowych (np. na podstawie numerów 
inwentarzowych) wprost z systemu oraz wsparcie procesu inwentaryzacji kolektorami danych.

Poza standardowymi wydrukami tabel amortyzacyjnych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 
istotnym ułatwieniem jest dostępność wydruków dokumentów przyjęcia, likwidacji, zmiany miejsca 
użytkowania czy zmiany danych środka trwałego. Użytkownik może również tworzyć własne wydruki 
definiowane oraz raporty.

Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego

Inwentaryzacja majątku trwałego

Wydruki i zestawienia

Podgląd wydruku odpisów amortyzacyjnych w Streamsoft Prestiż
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 » Ewidencja składników majątku niezaliczanych do środków trwałych 

 » Sprawdza się w jednostkach, dla których majątek stanowi ważny  

element zarządzania

 » Wspomaga pracę działu księgowości

MODUŁ
WYPOSAŻENIE

13
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MODUŁ WYPOSAŻENIE

Moduł umożliwia nie tylko prowadzenie pełnej ewidencji i inwentaryzację 
wyposażenia, ale także szereg innych operacji na nim, np.:

Obszary funkcjonalne modułu
Ewidencja wyposażenia

Obsługa ewidencji odbywa się w module z pomocą zdefiniowanych dokumentów obrotu: 
przyjęcie, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja, zmiana wartości. Pozwala to na zapamiętanie 
oraz prezentację kompletnej historii kartoteki.

Ewidencja wyposażenia w Streamsoft Prestiż

System pozwala dzielić składniki wyposażenia na: grupy rodzajowe, jednostki organizacyjne,  
osoby materialnie odpowiedzialne oraz grupy definiowane przez użytkownika. 

Poza tym można łączyć wyposażenie w obrębie indywidualnie definiowanej przez użytkownika grupy 
rodzajowej oraz w dowolnej ilości grup użytkownika. Grupa rodzajowa to wielopoziomowa struktura  
o budowie drzewa, którą można swobodnie rozbudowywać. 

Takie podejście umożliwia łatwe uzyskiwanie zestawień w ujęciu ilościowym (np. liczba paneli 
dotykowych w całej firmie lub w danym wydziale).

Grupowanie wyposażenia

 » Grupowanie

 » Prowadzenie zestawień

 » Sporządzanie wydruków

 » Dodawanie dodatkowych informacji o wybranych składnikach
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Podgląd wydruku zestawienia wyposażenia w Streamsoft Prestiż

Uzupełnieniem możliwości definiowania dodatkowych parametrów wyposażenia jest tzw. 
mechanizm cech. Zapewnia on użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów 
charakteryzujących wyposażenie (np. okres gwarancji).

Moduł w pełni rozlicza inwentaryzację zgodnie z podziałem na pola spisowe wprowadzone  
w słowniku jednostek organizacyjnych.

Poza standardowymi wydrukami zbiorczymi, możliwy jest wydruk protokołu przyjęcia i zdania 
odpowiedzialności materialnej. Użytkownik ma także opcję tworzenia własnych wydruków  
definiowanych oraz raportów.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu

Inwentaryzacja wyposażenia

Wydruki i zestawienia
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 » Gotowe dziedziny analityczne z głównych obszarów systemu

 » Analizy danych w wielu wymiarach

 » Uporządkowanie raportowania strategicznego i operacyjnego

 » Uproszczenie zarządzania informacją

 » Czytelna wizualizacja analiz

 » Intuicyjne analizowanie danych 

 » Możliwość wywołania analiz na każdym gridzie (tabeli)

 » Tworzenie „ad hoc” dodatkowych kolumn z danymi

 » Czytelna wizualizacja informacji (dane w wierszach i kolumnach)

STREAMSOFT
BUSINESS INTELLIGENCE

STREAMSOFT PIVOT

14
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BUSINESS INTELLIGENCE, PIVOT

Streamsoft Business Intelligence (BI) to narzędzie do prowadzenia 
szerokiej analityki biznesowej.

Firmy produkcyjne, handlowe, usługowe wdrażają systemy ERP przede wszystkim po to,  
aby zarejestrować dane z różnych obszarów działania, a następnie na ich podstawie uzyskać 
informacje niezbędne w zarządzaniu. Dane te poddawane są analizie w ramach systemu ERP,  
aby kadra zarządzająca mogła bieżąco zareagować na różne typowe i nietypowe sytuacje zachodzące 
podczas realizacji procesów lub czynności. 

To właśnie te dane, gromadzone systematycznie w systemie ERP, są podstawą do tworzenia 
wielowymiarowych analiz w systemie do analityki biznesowej Streamsoft BI. 

Dzięki współpracy Streamsoft BI ze Streamsoft Prestiż raporty tworzone w systemie  
do analityki biznesowej są kompatybilne (zgodne) z kolejnymi wersjami systemu ERP. 
Streamsoft BI nie pracuje na bazie transakcyjnej (czyli tej samej co system Streamsoft Prestiż). 
Dzięki temu analizy generują się szybciej, a systemy nie są obciążone.

Streamsoft BI umożliwia prezentację danych w uproszczony i przejrzysty sposób.  Dane analizowane 
są w wielu wymiarach, w zależności od potrzeb ich odbiorców, którymi są menadżerowie, analitycy, 
kontrahenci, pracownicy.

Streamsoft BI został stworzony z myślą o szerokim wykorzystaniu funkcjonalności systemu ERP 
Streamsoft Prestiż w zakresie analizy informacji niezbędnych w zarządzaniu. 

Jego zadaniem jest umożliwienie managerom i analitykom udzielania odpowiedzi  
na pytania biznesowe, których dotychczas sobie nie zadawali, lub na które uzyskiwali 
tylko częściowe wyjasnienie.

Jak działa Streamsoft BI? 

Jak to rozumieć?

Karty wyników (KPI) w Streamsoft BI
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BUSINESS INTELLIGENCE, PIVOT

 » Szczegółowe analizy z obszaru produkcji (zlecenia, operacje, meldunki)

 » Ranking sprzedaży oddziałów i poszczególnych sprzedawców

 » Porównanie uzyskanej marży wg asortymentu i grup asortymentu

 » Analiza wzrostu sprzedaży dla wybranego odbiorcy lub kontrahenta

 » Analiza obrotów firmy

 » Sprzedaż wg sposobów płatności

 » Dynamika sprzedaży wg regionów geograficznych

 » Analiza sprzedaży wg przedstawicieli handlowych

 » Analiza dokumentów wg kierowcy

 » Analiza marży sprzedaży wg miejsc sprzedaży

 » Pełna analiza dokumentów i stanów magazynowych oraz wartości magazynów

 » Rachunek wyników firmy i poszczególnych oddziałów

 » Analizy zaopatrzenia

 » Analiza zyskowności produktów

 » Określenie kluczowych klientów w poszczególnych branżach

 » Śledzenie poziomu rabatów w podziale na klientów i produkty

 » Sprawdzenie stopnia wykonania planów

 » Przewidywanie nieprawidłowych zachowań lub transakcji

 » Prognozowanie, badanie trendów

 » Wyszukiwanie zależności między danymi

Kluczowe zastosowania systemu Streamsoft BI

Narzędzie umożliwiające użytkownikom systemu ERP Streamsoft Prestiż szybkie,  
proste i jednocześnie zaawansowane merytorycznie analizowanie danych. 

Streamsoft PIVOT – Analizy wielowymiarowe

Streamsoft PIVOT działa w oparciu o dane pochodzące ze Streamsoft Prestiż. Łącząc dane z różnych 
obszarów i tabel systemu, umożliwia wywołanie analizy na każdym gridzie (tabeli). 

Dzięki możliwości wysyłania zapytań „on line” do bazy systemu Streamsoft Prestiż, oraz ich analizy 
według szczegółowych dziedzin, udostępnia zawsze aktualne dane. Ponadto narzędzie aktualizuje 
się automatycznie (biblioteka na zasobie shared).

Jak działa Streamsoft PIVOT?

Przeznaczone w szczególności dla firm, które z różnych powodów (możliwości finansowe,  mniejsze 
potrzeby w zakresie raportowania) nie decydują się na wykorzystanie pełnego systemu BI. 
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BUSINESS INTELLIGENCE, PIVOT

• Przekształcenie każdej tabeli (grida) Streamsoft Prestiż w analizę wielowymiarową
• Zapisywanie wielu własnych stylów analizy (do tabeli lub pliku)
• Automatyczne przeniesienie z okna grida ustawień użytkownika (filtry, uprawnienia)
• Możliwość dodawania własnych kolumn z danymi (automatyczne pola wyliczeniowe)
• Jednoczesne uruchamianie wielu analiz
• Eksport sformatowanych analiz do formatu xls, html lub do druku

Kluczowe możliwości Streamsoft PIVOT

Przykładowa analiza wielowymiarowa w Streamsoft PIVOT
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 » Dla firm o różnym charakterze 

 » Szerokie możliwości konfiguracji

 » Bogata sprawozdawczość do ZUS i GUS

 » Wsparcie RODO 

 » Szeroka integrowalność, m.in.:

• PUE-ZUS

• systemy Rejestracji Czasu Pracy

• pozostałe moduły Streamsoft Prestiż

MODUŁ
KADRY I PŁACE

15
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MODUŁ KADRY I PŁACE

Moduł Kadry i Płace, ze względu na szerokie możliwości konfiguracji, 
wspomaga pracę firm działających w różnych sektorach (m.in. produkcja, 
handel, usługi, zakłady budżetowe, szkolnictwo). 

 » Tworzeniem algorytmów płacowych, powiązaniem ich z deklaracjami PIT  
i rozliczeniem ZUS

 » Rozliczeniami wszelkich koniecznych form wynagrodzeń 

 » Przygotowywaniem rozliczeń miesięcznych 

 » Rozdziałem kosztów wynagrodzeń na podstawie wyników produkcji

 » Rozporządzeniem RODO 

 » Integracją z Platformą Usług Elektronicznych ZUS

Moduł umożliwia pełną obsługę rozliczeń płacowych. Zapewnia dowolność kształtowania  
algorytmów płacowych oraz powiązania ich z deklaracjami PIT oraz rozliczeniem ZUS. Daje możliwość 
rozliczeń wszelkich koniecznych form wynagrodzeń, począwszy od pracowników, zleceniobiorców, 
poprzez członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Co więcej, w przypadku gdy jedna osoba korzysta z wielu form wynagrodzeń, rozliczenie miesięczne 
nastąpi z uwzględnieniem składowych wszystkich form wynagrodzeń. Za pomocą modułu można 
dokonywać wypłat wynagrodzeń z wykorzystaniem płatności elektronicznych. 

Jest zintegrowany z modułem Finanse i Księgowość. Zapewnia pełną obsługę w zakresie 
kadr i płac. Wspiera procesy związane z:

Obszary funkcjonalne modułu
Rozliczanie płac

Ewidencja danych kadrowych w Streamsoft Prestiż
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MODUŁ KADRY I PŁACE

Integracja z platformą ZUS PUE

Proces zarządzania czasem pracy w module jest trzyetapowy – od tworzenia grafików,  
przez ewidencję czasu pracy i nieobecności, do rozliczenia czasu pracy. Grafiki mogą być dzienne 
(określające dni robocze), godzinowe (określające dni robocze i zaplanowaną ilość godzin pracy), 
jak i szczegółowe (określające zaplanowaną ilość godzin pracy oraz początkową i końcową godzinę 
pracy). Miesięczna ewidencja czasu pracy jest możliwa we wszystkich rodzajach godzin pracy.  
Ponadto można definiować własne typy godzin. 

Ewidencja nieobecności odbywa się z kontrolą limitów, a rozliczenie czasu pracy może odbywać się  
w cyklach miesięcznych, wielomiesięcznych lub w ramach równoważnego czasu pracy.

Platforma ZUS PUE służy do e-komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  
Jedną z ważniejszych funkcji rozwiązania jest obsługa e-zwolnień lekarskich, które są obligatoryjne 
od 1 grudnia 2018 roku. 

Streamsoft Prestiż umożliwia odbiór informacji o konkretnym zarejestrowanym zwolnieniu wprost  
z platformy i jego zapis do ewidencji.

Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej to m.in. zdalny dostęp do nich,  
szybkość wyszukiwania oraz zwiększenie bezpieczeństwa ich utrzymania. 

Moduł umożliwia prowadzenie akt osobowych (zarówno tych stworzonych w systemie,  
jak i pochodzących z innych źródeł) w formie elektronicznej. Co więcej, możliwy jest ich 
podział na grupy, zgodny z grupami ze standardowo prowadzonych teczek (zawierających  
dokumenty papierowe). 

Zarządzanie czasem pracy

Akta elektroniczne

Moduł Kadry i Płace umożliwia ewidencję danych kadrowych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie 
w ramach dowolnego rodzaju umowy: pracowników, zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, 
członków zarządu, osób powołanych, zatrudnionych z agencji pracy tymczasowej etc.   
Ewidencja obejmuje szeroki zakres:

 » dane podstawowe

 » adresy

 » członkowie rodziny

 » zatrudnienie w poprzednich firmach

 » kursy i kwalifikacje

 » badania lekarskie 

 » orzeczenia o niepełnosprawności

 » zajęcia wynagrodzenia

 » rejestr udostępnień danych 

Z kartoteką osobową można również powiązać zewnętrzne dokumenty plikowe, np. skany 
dokumentów, świadectw, zaświadczeń.

Obszerna ewidencja kadrowa
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MODUŁ KADRY I PŁACE

To aplikacja, która umożliwia pracownikom wygodny dostęp do danych kadrowych, składanie 
wniosków pracowniczych online oraz odbiór dokumentów elektronicznych wygenerowanych  
w dziale kadr. Rozwiązanie ułatwia prace działu kadr i przyśpiesza procesy akceptacyjne w firmie.

Ekran startowy Panelu Pracownika Streamsoft

Dodatkowo działanie modułu Kadry i Płace można rozszerzyć o autorski Moduł Ewidencji Czasu 
Pracy Streamsoft. Jest to narzędzie dedykowane kierownikom produkcji, brygadzistom i innym 
osobom, które zarządzają czasem pracy. 

Z jego pomocą dane wprowadzane przez przełożonych trafiają od razu do ewidencji kadrowej 
w systemie Streamsoft Prestiż, co znacząco odciąża działy kadrowe, które nie muszą powtórnie 
wprowadzać grafików.

Moduł Ewidencji Czasu Pracy

Dane zgromadzone w systemach Rejestracji Czasu Pracy mogą stanowić źródło danych dla ewidencji 
czasu pracy w module Kadry i Płace. Integracja obu systemów odbywa się poprzez eksport danych  
z systemu RCP oraz ich import do modułu Kadry i Płace. 

Transferowane dane mogą dotyczyć zdarzeń zarejestrowanych w systemie RCP, w takim przypadku 
rozliczenie czasu pracy odbywa się w module Kadry i Płace.

Innym rozwiązaniem jest rozliczenie czasu pracy w systemie RCP, wówczas z systemu RCP  
do modułu Kadry i Płace transferowane jest rozliczenie czasu pracy, czyli ilość godzin pracy według 
rodzajów godzin w poszczególnych dniach miesiąca. 

Parametryzacja importu danych pozwala na integrację z praktycznie dowolnym systemem RCP.

Integracja z zewnętrznymi systemami Rejestracji Czasu Pracy (RCP)

Aplikacja Panel Pracownika
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MODUŁ KADRY I PŁACE

Panel Pracownika działa na bazie danych systemu Streamsoft Prestiż, korzystając z danych 
zgromadzonych w module Kadry i Płace. Aplikacja posiada responsywny layout, dzięki czemu jest 
dostępna także z poziomu urządzeń mobilnych.

Jak działa Aplikacja Panel Pracownika?

 » czas pracy

 » plan pracy

 » ostatnie nieobecności

 » wykorzystanie urlopu

 » termin badań lekarskich

 » informacja o aktualnej umowie

 » historia zatrudnienia i kariery

 » kartoteka osobowa

 » warunki finansowe zatrudnienia

 » dokumenty w formie elektronicznej (odcinki płacowe, PIT-11)

 » ich akceptacja lub odrzucanie przez przełożonych

 » wgląd w historię złożonych wniosków

 » odcinki płacowe

 » PIT-11

 » rozporządzenia, regulaminy itp.

Dostęp do najważniejszych informacji kadrowych

Składanie wniosków pracowniczych

Odbiór dokumentów elektronicznych 

Funkcjonalności Panelu Pracownika
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 » Dla firm serwisujących dowolny rodzaj sprzętu i rozliczających  

różnego rodzaju usługi

 » Automatyzacja wystawiania dokumentów 

 » Ułatwienie czynności związanych z obsługą zleceń serwisowych 

 » Analiza historii napraw i pracy serwisantów

MODUŁ SERWIS16
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MODUŁ SERWIS

Moduł wspomaga pracę związaną z obsługą zleceń serwisowych, 
kalkulacją ich kosztów oraz zapewnia szybki dostęp do bieżących 
i archiwalnych informacji. Jest w pełni zintegrowany z modułem 
Handlowo-Magazynowym systemu Streamsoft Prestiż, co umożliwia 
wymianę różnego rodzaju danych.

 » Prowadzeniem słownika wykonywanych usług z możliwością ich zdefiniowania

 » Określeniem dowolnych parametrów (cech) przedmiotu (np. nr nadwozia, nr ramy, 
nr seryjny, nr unikatowy, data następnego przeglądu itp.)

 » Prowadzeniem ewidencji głównej i archiwum zleceń serwisowych  
z możliwością filtrowania 

 » Wydrukiem dokumentu przyjęcia sprzętu do serwisu

 » Definiowaniem schematów serwisowych powiązanych z przedmiotem oraz 
uniwersalnych (dla serwisów cyklicznych)

 » Wykorzystaniem schematów serwisowych w celu wykonania szybkiej kalkulacji  
dla klienta

 » Wystawianiem dokumentów wydania zewnętrznego i wewnętrznego

 » Prowadzeniem listy napraw powiązanych ze zleceniem

 » Możliwością wartościowego podziału wykonanych usług na kilku serwisantów

 » Rozliczeniem zlecenia serwisowego z automatycznym wystawieniem faktury VAT

 » Możliwością wystawiania korekt do faktur 

Wspiera procesy związane z:

Obszary funkcjonalne modułu

Rejestracja zlecenia serwisowego 

W trakcie rejestracji zlecenia możliwe jest podanie szerokiej gamy parametrów, m.in.:

 » kontrahent – kontakt

 » przedmiot

 » opis zlecenia serwisowego

 » wykonawca zlecenia 

Istnieją także funkcjonalności:

 » zmiany priorytetu zlecenia

 » wykorzystania schematów serwisowych

Zapis zlecenia w module inicjuje wydruk dokumentu przyjęcia serwisowego oraz umożliwia  
przeniesienie niezbędnych informacji do modułu CRM w celu rejestracji zadania.
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MODUŁ SERWIS

Wykonaną usługę serwisową można rozliczyć w systemie dokumentem wewnętrznym  
(dla usług gwarancyjnych) lub zewnętrznym (paragon, WZ, faktura – dla usług pogwarancyjnych).  
Rozliczenia dokonuje się w zakładce Rozliczenie usług i materiałów, pobierając pozycje ze wstępnej 
kalkulacji lub wprowadzając je ręcznie.

System usprawnia rozliczanie zleceń serwisowych m.in. poprzez zwiększenie ergonomii w dostępie 
do danych oraz w ich obsłudze. Możliwe jest np. grupowanie (nadawanie statusów) wybranych 
zleceń oraz wykonywanie operacji zbiorczych na zleceniach rozliczonych i nierozliczonych.  
Pozwala to na intuicyjne tworzenie dla nich zbiorczych (lub osobnych) rozliczeń w systemie.

Rozliczenie serwisu

Zlecenie serwisowe w Streamsoft Prestiż

Schematy serwisowe

Moduł Serwis zezwala na zdefiniowanie tzw. schematów serwisowych, czyli planowania czynności  
i materiałów dla konkretnych urządzeń (np. planowanie przeglądów okresowych). 

Powiązanie schematu serwisowego z przedmiotem znacznie ułatwia i przyspiesza określenie 
szacowanych kosztów naprawy. Jednocześnie zmniejsza ryzyko „zapomnienia” o wykonaniu 
koniecznej czynności czy wymiany jakiejś części.

Oczywiście w module istnieje także możliwość wykorzystania schematów serwisowych 
niepowiązanych z przedmiotem. W tym przypadku, po wyborze danego schematu, system podpowie 
wymagane czynności i materiały, które powinny zostać wymienione.

Kalkulacja wstępna dla zlecenia serwisowego

Moduł ułatwia wstępną kalkulację zleceń serwisowych umożliwiając pobranie materiałów i usług do 
wyceny ze zdefiniowanego wcześniej przedmiotu lub schematu serwisowego. Można również całą 
kalkulację wykonać ręcznie, bądź modyfikować pozycje pobrane ze schematu. Wszystkie te operacje 
dostępne są w zakładce Kalkulacja. 
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MODUŁ SERWIS

Moduł Serwis umożliwia użytkownikom dostęp przez internet do:

Kalkulacja zlecenia serwisowego w Streamsoft Prestiż

 » planowanych zadań

 » planowanych zleceń serwisowych

 » schematów serwisowych powiązanych z przedmiotem zlecenia i klientem

 » listy schematów

Serwis online
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 » Definiowanie i wykonanie zestawień, analiz, 

formularzy, dokumentów oraz etykiet

 » Szybkie wizualne wydobycie wartości ze wszystkich danych

 » Rozbudowane możliwości modyfikacji szablonów i formularzy

 » Możliwość wydruku i zapisu w standardach:

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

• PDF, RTF, HTML i inne

MODUŁ
RAPORTY I FORMULARZE

17
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MODUŁ RAPORTY I FORMULARZE

Moduł Raporty i Formularze ma za zadanie ułatwiać pracę poprzez 
możliwość intuicyjnego tworzenia analiz, formularzy i etykiet w oparciu 
o dane zgromadzone w Streamsoft Prestiż.

 » Projektowaniem raportów przy użyciu kreatora lub projektanta zapytań 

 » Bieżącą oceną wyglądu zestawienia na wszystkich etapach tworzenia 

 » Analizą projektów

 » Tworzeniem zestawień definiowanych

 » Przygotowywaniem etykiet z kodami kreskowymi

 » Wysyłką powstałych analiz

Wspiera procesy związane z:

Wbudowany intuicyjny kreator zestawień pozwala na wybranie interesujących 
danych, posortowanie ich w żądany sposób oraz uzyskanie profesjonalnego wyglądu 
zestawienia. Moduł wywołać można w niemal każdym oknie, umożliwiając tworzenie 
raportów na podstawie danych w nim zawartych, bez konieczności filtrowania tabel.

Moduł umożliwia zaprojektowanie i wykonanie np. zestawienia definiowanego lub formularza 
wydruku dla dokumentu. Samo projektowanie składa się z dwóch części: Dane i Projektowanie. 

W części danych wybieramy tabele, z których pobieramy informacje do naszego raportu.  
Można także uzyskać powiązanie pomiędzy różnymi tabelami. 

W części projektowej dokonujemy prezentacji graficznej pobranych danych. Możliwe jest także 
dokonywanie kolejnych obliczeń z wykorzystaniem odpowiednich kontrolek.

Obszary funkcjonalne modułu
Projektowanie zestawień i formularzy

Tabele w module Raporty i Formularze w Streamsoft Prestiż
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MODUŁ RAPORTY I FORMULARZE

Oprócz wydruku, przygotowany raport może być wyeksportowany w standardach Word i Excel. 
Dostępna jest również wysyłka raportów (m.in. w formatach PDF, RTF, HTML). 

Pozwala na wykonanie w zaplanowanym czasie dowolnych zestawień, które zostały wcześniej 
zdefiniowane (w oparciu o określone warunki wejściowe). Następnie mogą być one rozesłane  
jako załączniki na skrzynki mailowe wybranych użytkowników.

Usługa ta, dzięki udostępnieniu możliwości wykonywania i rozsyłania raportów np. w nocy,  
przyczynia się do zmniejszenia obciążenia systemu Streamsoft Prestiż.

Funkcjonalność umożliwiająca zgromadzenie w jednym zbiorze dokumentów sprzedażowych, 
zakupowych i magazynowych związanych z konkretnym projektem. Dzięki niej można też stworzyć 
raporty, które pozwalają na analizę kosztów wynikających z poszczególnych dokumentów związanych 
z realizacją projektu.

Część modułu pozwalająca na wybranie interesujących danych, odpowiednie ich uszeregowanie  
i uzyskanie profesjonalnego wyglądu zestawienia za pomocą pojedynczych kliknięć.

W kreatorze przygotowano (stale rozszerzane) gotowe wyciągi z danych. Umożliwia on również 
tworzenie etykiet łącznie z kodami kreskowymi. Wbudowane gotowe szablony i formularze można 
modyfikować, tworząc indywidualne raporty przy minimalnej pracy własnej. 

Zaawansowani użytkownicy mogą wybierać dane do zestawień, pisząc formuły w języku SQL  
oraz tworzyć zestawienia warunkowe, włączając do nich linie kodu języka Pascal.

Wysyłanie raportów i zestawień

Serwer raportów

Analiza projektów

Kreator zestawień

Podgląd zestawienia w Streamsoft Prestiż
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 » Administrowanie systemem Streamsoft Prestiż

 » Przydział licencji modułów do poszczególnych stanowisk

 » Zdefiniowanie praw dostępu dla poszczególnych grup operatorów

 » Rejestry operacji, logowania

 » Kopiowanie i odtwarzanie bazy danych

 » Uruchamianie skryptów

MODUŁ 
ADMINISTRATORA
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MODUŁ ADMINISTRATORA

Moduł Administratora przeznaczony jest do administrowania systemem 
Streamsoft Prestiż, stąd jego instalacji dokonuje się na wybranych 
stanowiskach.

 » Definiowaniem operatorów systemu

 » Przydzielaniem dostępów do wybranych funkcjonalności

 » Konfigurowaniem stanowisk

 » Obsługą wielofirmowości

 » Zarządzaniem bazą danych

Wspiera procesy związane z:

Obszary funkcjonalne modułu
Definiowanie „nowej” firmy w systemie

Pracę z systemem rozpoczyna się od założenia nowej firmy. W tym procesie określane są podstawowe 
dane ewidencyjne firmy, część konfiguracji funkcjonalnej i określane są dostępne moduły. Na tym 
etapie istnieje także możliwość przyporządkowania operatorów, którzy będą mieli dostęp do tej bazy. 
Wykorzystywane jest to w wersjach wielofirmowych. 

Pozwala podzielić operatorów systemu na grupy, by przydzielić właściwe prawa dostępu. Dzięki temu 
mając kilku operatorów o takich samych kompetencjach, nie musimy indywidualnie dla każdego 
definiować odpowiednich praw.

Określenie loginu i hasła dla danego użytkownika oraz oznaczenie powiązania z wybraną grupą 
operatorów (prawami dostępu), a także wyznaczenie reguł dla haseł (długość, powtarzalność, 
częstotliwość zmian).

Definiowanie praw dostępu dla poszczególnych grup operatorów; można ograniczyć widoki  
i poszczególne funkcjonalności w danym oknie. Kiedy prawa dostępu definiowane są w kontekście 
firmy – a nie globalnie – możliwe jest także ograniczenie do poszczególnych definicji dokumentów, 
miejsca zakupu, sprzedaży, kas itp.

Możliwe jest także ograniczenie dostępu pracowników do poszczególnych baz danych,  
do modułów, funkcjonalności w tych modułach lub samych akcji.

Wbudowana funkcjonalność wyszukiwania uprawnień na podstawie ciągu znaków w oknie  
ich definicji. Wyniki wpisywane są do okna odpowiedzi, z którego można przejść do konkretnego 
pola. Zdecydowanie przyspiesza to proces nadawania uprawnień.

Tworzenie grup użytkowników systemu

Zakładanie użytkowników

Przydzielanie praw dostępu do firm, modułów, opcji, funkcji i klawiszy

Zaawansowane filtrowanie i przeszukiwanie praw dostępu



85STREAMSOFT PRESTIŻ GWARANTOWANY ROZWÓJ BIZNESU

MODUŁ ADMINISTRATORA

Przydział poszczególnych modułów do stanowiska roboczego. 

Umożliwia określanie z jakim środowiskiem systemu Streamsoft Prestiż mamy połączenie.

Opcja wykorzystywana po wykonaniu aktualizacji, w celu uzyskania zgodności z aktualną wersją, 
uruchamia odpowiedni kreator w systemie, by zadbać o bezpieczeństwo danych.

Wykonanie kopii bazy danych. Sama kopia wykonywana jest poleceniami serwera Firebird.  
Jeśli zajdzie taka konieczność, możliwe jest także odtworzenie bazy danych z istniejącej kopii.

Operacje wykonywane na bazie danych odkładają się we właściwych rejestrach operacji,  
które są podzielone na operacje na bazie systemowej i produkcyjnej. Wybierając właściwą z baz, 
można wyszukiwać operacje na niej wykonane.

Przeprowadzanie operacji na licencji (zmiana parametrów licencji, odrejestrowanie licencji,  
pobranie nowego pliku licencji, rejestracja licencji za pomocą kodów licencyjnych).

Konfigurowanie stanowisk, do których przydzielono poszczególne moduły 

Konfigurowanie połączenia z serwerem

Przeprowadzenie reorganizacji bazy danych

Archiwizacja i dearchiwizacja bazy danych

Konfigurowanie i przeglądanie rejestrów operacji

Operacje na licencji

Rejestr operacji w module Administratora w Streamsoft Prestiż
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„Informatyka w Produkcji” to cykliczne bezpłatne warsztaty organizowane przez Streamsoft  
dla firm produkcyjnych. Spotkania z kadrą zarządzającą produkcją w firmach z różnych branż 
organizujemy wiosną i jesienią, nieprzerwalnie od 2010 roku. 

Co edycję tworzymy i prezentujemy nową tematykę związaną z informatyzacją zarządzania  
obszarem produkcji. Odwiedzamy największe regiony gospodarcze w Polsce, prezentując  
w wybranych miastach naszą wiedzę i doświadczenie.

Wszystkie rozwiązania, które pokazujemy oraz omawiamy z powodzeniem zastosowaliśmy  
w praktyce wdrożeniowej. 

Warto dodać, że spotkania i dyskusje z właścicielami firm, managerami, specjalistami IT  
oraz wszystkimi, którzy chcą poznać system ERP dedykowany branży produkcyjnej, są inspiracją 
również dla nas. 

To impuls do projektowania rozwiązań użytecznych, odpowiadających na realne potrzeby 
biznesowe i operacyjne oraz ważny element w procesie rozwoju oprogramowania  
do zarządzania produkcją.

› Informatyka w produkcji

Wśród często poruszanych zagadnień, budzących zainteresowanie uczestników,  
można wymienić:

 Harmonogramowanie i planowanie produkcji

 Logistykę i zaopatrzenie

 Finansowanie systemu ERP












