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1) Logowanie 

Logowanie do Pulpitu Kontrahenta odbywa się po wprowadzeniu w przeglądarce internetowej adresu 
pk.armetbis.pl:8080 

Po wprowadzeniu opisanej powyżej ścieżki zostanie otwarte okno logowania Pulpitu Kontrahenta. 
Aby zalogować się do aplikacji należy wypełnić pola: 

• Firma: „Dane przekazane z fakturą” 

• Pracownik: „Dane przekazane z fakturą” 

• Hasło: „Dane przekazane z fakturą” 

Następnie należy nacisnąc przycisk:  

 

Istnieje możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji. Należy w tym celu wybrać przed zalogowaniem 
odpowiedni język: polski, angielski(GB), angielski (US), niemicki , francuski, rosyjski, ukraiński, słowacki, czeski, 
litewski, węgierski, norweski, włoski. 

 

2) Strona startowa 

Po zalogowaniu się do Pulpitu Kontrahenta otwarta zostaje strona startowa aplikacji. 
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Rysunek Podstawowe elementy widoczne niezależnie od wybranej 
funkcji. 

 

W nagłówku strony znajdują się następujące elementy: 

• Kod aktualnie zalogowanego kontrahenta, 

• Osoba zalogowana, 

• Wyloguj – po wybraniu tej funkcji następuje wylogowanie z programu, 

• Język – aktualnie wybrany język aplikacji. Istniej możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji. 

• Pozostały limit – pozostały limit kontrahenta 

• Płatności przeterminowane – płatności przeterminowane kontrahenta. 

 

 

Z poziomu strony startowej możliwy jest dostęp do następujących funkcji Pulpitu Kontrahenta: 

• Strona startowa 
o Moje dane – Informacje o firmie  
o Zmiana hasła -  funkcja umożliwia zmianę hasła sprawdzanego podczas logowania się do aplikacji 

osobie aktualnie zalogowanej. Zmianę hasła dokonujemy poprzez wprowadzenie aktualnie 
obowiązującego hasła w polu Hasło oraz podaniu i potwierdzeniu nowego hasła odpowiednio w polach 
Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło. 

• Artykuły – lista produktów dostępna dla kontrahenta  

• Zamówienia 
o Koszyk 1 
o Koszyk 2 
o Koszyk 3 
o Moje zamówienia 
o Transport 
o W realizacji 
o Moje oferty 
o Moje zapytania 
o Nowe zapytanie 

• Płatności – zweryfikowanie płatności zakupowych lub sprzedażowych w zależności jaka była przeprowadzona 
transakcja 

• Promocje 

• Reklamacje 
o Zgłoś reklamacje 
o Moje reklamacje 

• Serwis 
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• Produkcja 

• Raporty AB – Zamówienia materiałowe AB (dla dostawcy) 

 

Niezależnie od wybranej funkcji Pulpitu Kontrahenta zawsze można powrócić do strony startowej poprze użycie 
funkcji: Strona startowa. 

 

3) Zamówienia 

 

a) Koszyk 

Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z trzech niezależnych koszyków, w których może umieścić dowolne 
towary. Strona każdego z koszyków  składa  się z następujących  sekcji: 

 

Akcje 

Z poziomu Koszyka możliwe jest użycie następujących 
opcji: 

• Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dodanych do Koszyka 

• Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dodanych do Koszyka 
 

 

 

Rysunek 16.49 Funkcja: Twój koszyk, akcje. 

 

Nagłówek 

Sekcja Nagłówek zawiera następujące informacje: 

• Mój numer – numer dokumentu u Kontrahenta (w tym miejscu wpisujemy swój numer lub lokalizację 
której zamówienie dotyczy) 

• Adres wysyłki – domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres 
wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres aktualny zalogowanego 
kontrahenta (na liście prezentowane są wszystkie adresy aktualne zalogowanego kontrahenta) 

• Data realizacji – ustalenie daty realizacji zamówienia  

• Realizacja – ustalenie realizacji zamówienia: częściowej lub całościowej 

• Sposób dostawy 

Można dokonać aktualizacji wartości dodanych pozycji towarowych w oparciu o promocję względem sposobu dostawy 

poprzez naciśnięcie przycisku:  [Przelicz wartości]. 
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Zawartość koszyka 

Sekcja Zawartość koszyka zawiera informacje na temat liczby produktów jakie znajdują się w koszyku, sumy 
wartości netto, brutto oraz VAT elementów koszyka, a także na temat pozostałego limitu kredytowego zalogowanej 
osoby. 

 

Elementy 

Sekcja  Elementy w  koszyku  zawierają listę  towarów jakie  aktualnie znajdują się  w  koszyku. Lista  składa  się  z 
następujących elementów: 

• Lp – liczba porządkowa pozycji 

• Kod/Nazwa – kod towaru/nazwa towaru 

• Ilość – zamawiana ilość towaru 

• JM – jednostka miary towaru,  

• Cena netto – cena netto towaru za 1 sztukę, 

• Wartość   netto – wartość netto danej pozycji zamówienia,  

• Szczegóły  –  po  wybraniu  opcji:    zostanie  otwarte  okno  umożliwiające  wprowadzenie  opisu 
zamawianego towaru 

 

 

Funkcja: Opis zamawianego towaru. 

 

 [usuń pozycję]- usunięcie pozycji 

Istnieje możliwość wyświetlenia Szczegółów danego towaru po wybraniu nazwy lub kodu konkretnej pozycji. 
 

Lista towarów mieści 15 wpisów. Aby obejrzeć pozostałe produkty dodane do koszyka, które nie zostały wyświetlone 
na pierwszej stronie należy przejść na kolejną stroną naciskając na link oznakowany numerem strony widoczny w 
ostatnim wierszu listy towarów. 

 

 

 

Funkcja: Koszyk, odnośniki do kolejnych stron z listą towarów. 
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W celu dodania kolejnych towarów do danego koszyka należy nacisnąć przycisk: [Dodaj 
element], który znajduje się bezpośrednio pod listą towarów. W efekcie zostanie otwarta strona Katalog towarów, 
dostępna również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Towary. 

Poza opcją umożliwiającą usuwanie poszczególnych pozycji z listy towarów dodanych do danego koszyka 
udostępniona została również opcja usunięcia całego zamówienia. W celu usunięcia całego 

zamówienia  należy  nacisnąć  przycisk:  [Usuń  elementy].  Po  potwierdzeniu  potrzeby  usunięcia 
zamówienia,   zamówienie  zostanie  usunięte.  W  efekcie  zostanie  zaktualizowana  zawartość  koszyka  oraz  lista 
prezentująca towary dodane do koszyka. Również wyszarzane zostaną opcje Przelicz wartości, Usuń elementy oraz 
Złóż zamówienie. 

 

W celu złożenia zamówienia należy nacisnąć na przycisk: [Złóż 
zamówienie]. Na pytanie „Czy potwierdzasz składane zamówienia” należy nacisnąć przycisk OK. Naciskając na 
przycisk Anuluj operacja złożenia zamówienia  zostanie przerwana. Po potwierdzeniu potrzeby złożenia zamówienia 
zostanie wyświetlona animacja informująca o wprowadzaniu danych dotyczących zamówienia do bazy danych systemu 
Comarch ERP XL. 

 

 

Rysunek Wczytywanie danych. 
 

 

 

b) Moje zamówienia 

Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika. 
Jednorazowo wyświetlanych jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej należy 

posługiwać się przyciskami: . 

Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. 
Do tych pól należą: 

• Numer – sortowanie po numerze dokumentu (nadawany automatycznie przez Comarch CDN XL) 

• Mój numer – sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta (numer zamówienia u kontrahenta lub 
lokalizacja jakiej dotyczy zamówienie) 

• Docelowy (pracownik) – sortowanie po kontrahencie (pracowniku) 

• Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zamówienia 

• Termin realizacji – sortowanie po terminie realizacji zamówienia 

• Stan – sortowanie po stanie zamówienia (w przypadku kiedy zamówienie nie jest potwierdzone – 
zamówienia potwierdza Dział Technologiczny w ArmetBis Sp. z o.o.) 

• Sposób dostawy – sortowanie po sposobie dostawy 
 

 

Do wyszukiwania zamówienia można posłużyć się wyszukiwarką: zamówienie. W celu odfiltrowania właściwych 
zamówień do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: 

• Numer  

• Stan 

• Data wystawienia 
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Rysunek Moje zamówienia, filtr. 
 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę 
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje 
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty wystawienia. 

 

 

Dodatkowo w kolumnie: „Z oferty” wyświetlany jest numer dokumentu oferty sprzedaży, z którego został 
wygenerowany dokument zamówienia sprzedaży. 

 

 

Rysunek Lista: Moje zamówienia. 

 

Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zamówień oraz ofert sprzedaży, z 
których zostały wyegerowane zamówienia. Informacje dotyczące zamówienia wyświetlane są po naciśnięciu na numer 

konkretnego zamówienia:  natomiast informacje odnośnie oferty sprzedaży prezentowane są po 

wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty:  
 

 

Szczegóły zamówienia 
Na szczegóły zamówienia składają się następujące sekcje: 

• akcje 

• Nagłówek zamówienia 

• Informacje dodatkowe 

• Elementy 

• Załaczone pliki 
 

Akcje 

Z poziomu szczegółów zamówienia możliwe jest użycie następujących opcji: 

• Powrót – powrót do Listy zamówień 

• Usuń zamówienie - opcja dostępna tylko w przypadku zamówień o stanie: niepotwierdzonym. Opcja 
umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia 
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• Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do wybranego Koszyka wszystkich pozycji 
aktualnie wyświetlonego zamówienia 

W przypadku, gdy kopiowany element zawiera wypełnioną wartość atrybutu wówczas wartość ta zostanie 
skopiowana do nowego zamówienia. 

• Pokaż szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów zamówienia 

• Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów zamówienia 
 

 

Rysunek Szczegóły zamówienia, Akcje. 

 

Nagłówek zamówienia 

Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje: 

• Numer zamówienia – numer zamówienia nadany przez system Comarch ERP XL 

• Mój numer – numer zamówienia u kontrahenta 

• Docelowy (pracownik) – kontrahent docelowy (osoba) 

• Stan – stan zamówienia 

• Potwierdź – opcja dostępna dla zamówień niepotwierdzonych (w przypadku kiedy zamówienie nie jest 
potwierdzone – zamówienia potwierdza Dział Technologiczny w ArmetBis Sp. z o.o.) 

• Data wystawienia – data wystawienia zamówienia 

• Ważna do – data ważności 

• Data realizacji 

• Realizacja – czy realizacja częściowa czy w całości 

 

 

 

Rysunek Szczegóły zamówienia, sekcja: nagłówek zamówienia. 

 

Informacje dodatkowe 

Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: 

• Forma płatności – forma płatności dokumentu 

• Termin – termin płatności dokumentu 

• Sposób dostawy 

• Opis – opis edytowanego zamówienia. 
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Elementy 

Sekcja elementy zamówienia zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do zamówienia, cechy towaru, ilości 
zamówionej, ilości zrealizowanej, jednostki, rabatu, ceny, wartości i opisu. 

Jeżeli zamówienie nie posiada żadnego opisu na elemencie, wówczas kolumna z wartością Opis nie jest prezentowana. 
 

 

Rysunek Szczegóły zamówienia, sekcja pozycje zamówienia. 

 

Załączone pliki 

 
W tym miejscu jest możliwość dołączenia rysunków, projektów. W tym miejscu również powinno być 
podpięte podpisane przez kontrahenta zamówienie. Zamówienie wprowadzone przez kontrahenta do 
systemu jest najpierw obrabiane przez Państwa opiekuna (ustalane są wspólnie szczegóły zamówienia 
jak również robiona wycena). Po takiej obróbce zamówienia jest wysyłane do kontrahenta w celu 
akceptacji – jeśli wszystko jest w porządku powinno być podpisane ze strony zamawiającego i 
załączone w Pulpicie Kontrahenta. Z tego poziomu również można pobrać dołączone pliki i 
wydrukować.  

 
 

 

c) Transport 

Z poziomu strony Transport wyświetlana jest lista dokumentów paczek, które posiadają wskazanego kontrahenta, który 
powiązany jest z osobą zalogowaną do aplikacji Pulpit Kontrahenta. 

Do wyszukiwania dokumentów paczek można posłużyć się wyszukiwarką: paczka. W celu odfiltrowania właściwych 
dokumentów paczek do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: 

• Numer 

• Stan 

• Data utworzenia 

 

Rysunek Transport, filtr. 

 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów dokumentu paczki na listę 
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje 
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty utworzenia. 

 

Na liście paczek prezentowane są następujące informacje odnośnie dokumentów: 

• Numer 
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• List przewozowy 

• Data utworzenia 

• Stan 

• Waga brutto 

• Objętość 
 

 

 

Szczegóły dokumentu paczki można wyświetlić po wybraniu odpowiedniego numeru dokumentu:  . 

 

Szczegóły paczki 
Na szczegóły dokumentu paczki składają się następujące sekcje: 

• Akcje 

• Nagłówek 

• Informacje dodatkowe 

• Elementy 
 

Akcje 

Możliwe jest użycie następujących opcji: 

• Powrót – powrót do Listy paczek 

• Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów paczki 

• Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów paczki 
 

 

Rysunek Szczegóły paczki, Akcje. 

 

Nagłówek paczki 
Nagłówek paczki zawiera następujące informacje: 

• numer 

• stan 

• data utworzenia 

• waga brutto 

• objętość 

• List przewozowy 
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Rysunek Szczegóły paczki, sekcja: nagłówek paczki. 

 

Informacje dodatkowe 

Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: 

• Opis – opis edytowanego dokumentu paczki. 
 

Elementy 
Sekcja elementy dokumentu paczki zawiera informacje odnośnie: 

• Lp pozycji 

• Numeru dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki 

• Lp pozycji dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki 

• Nazwy towaru 

• Ilości towaru 

• Jednostki miary 

• Opisu 
 

 

Rysunek Szczegóły paczki, sekcja elementy. 

 

d) W realizacji 

Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika. 

Do wyszukiwania dokumentów/towaru można posłużyć się wyszukiwarką: zamówienia/towar. W celu odfiltrowania 
właściwych elementów do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: 

• Nazwa/Kod/Numer 

• Data wystawienia 

 

Rysunek W realizacji, filtr. 

 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę 
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje 
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zapamiętanie ustawień dotyczących daty wystawienia. 
 

Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. 
Do tych pól należą: 

• Numer – sortowanie po numerze dokumentu 

• Mój numer – sortowania po własnym numerze dokumentu 

• Nazwa – sortowanie po nazwie towaru 

• Ilość zamówiona – sortowanie po ilości zamówionej 

• Ilość zrealizowana – sortowanie po ilości zrealizowanej 

• Ilość do realizacji – sortowanie po ilości do realizacji 

• JM – sortowanie po jednostce miary 

• Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zamówienia 

• Data realizacji – sortowanie po dacie realizacji zamówienia 

Z poziomu sekcji: elementy w realizacji prezentowane są informacje odnośnie: 

• Ilości zamówionej - ilość towaru wynikająca z elementu zamówienia 

• Ilości zrealizowanej - ilość towaru z elementu zamówienia, która już została zrealizowane 

• Ilości do realizacji - ilość towaru z elementu zamówienia pomniejszona o ilość zrealizowaną 
 

 

Rysunek Lista: Rezerwacje. 

 

Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących elemtu zamówienia. Informacje te 
wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia: . 

 

 

Rysunek Szczegóły zamówienia złożonego w Pulpicie Kontrahenta. 

 

e) Moje oferty 

Na stronie Moje Oferty wyświetlana jest lista ofert sprzedaży dla zalogowanego użytkownika. Aplikacja umożliwia 
podgląd oraz przyjęcie lub odrzucenie oferty sprzedaży. 
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Do wyszukiwania dokumentów ofert można posłużyć się wyszukiwarką: oferta. W celu odfiltrowania właściwych 
elementów do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: 

• Numer 

• Stan 

• Tylko ważne 

• Data wystawienia 

 

Rysunek Moje oferty, filtr. 

 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów oferty na listę zapamiętuje 
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień 
dotyczących stanu, tylko ważne i daty wystawienia. 

 

Na liście ofert sprzedaży prezentowane są następujące informacje: 

• Numer dokumentu 

• Mój numer – numer dokumentu u Kontrahenta 

• Data wystawienia 

• Data ważności 

• Stan 

• Z zapytania – numer zapytania ofertowego sprzedaży, z którego oferta została wygenerowana 

• Zamówienia – numer zamówienia sprzedaży, które zostało wygenerowane z oferty 
 

 

Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących ofert sprzedaży. Informacje 

odnośnie oferty sprzedaży prezentowane są po wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty: . 
 

Szczegóły oferty 
Na szczegóły oferty składają się następujące sekcje: 

• Akcje 

• Podgląd trzech koszyków 

• Nagłówek oferty 

• Informacje dodatkowe 

• Znajdź element 

• Elementy 
 

Akcje 

Możliwe jest użycie następujących opcji: 

• Powrót – powrót do Listy ofert 
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• Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie 
wyświetlonej oferty 

• Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów oferty 

• Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów oferty 
 

 

Rysunek Szczegóły oferty, Akcje. 

 

 

Nagłówek oferty 
Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje: 

• Numer oferty 

• Mój numer – numer oferty u kontrahenta 

• Stan 

• Data wystawienia 

• Ważna do – data ważności 

• Data realizacji 

• Realizacja 
 

 

Rysunek Szczegóły oferty, sekcja: Nagłówek oferty. 

 

Dodatkowo z poziomu Nagłówka oferty dostępne są następujące opcje: 
 

 

 

 

• Zmiana stanu oferty na Potwierdzoną, Przyjętą lub Odrzuconą:  . Zmiana możliwa jest 

tylko dla ofert potwierdzonych, po dokonaniu zmiany stanu należy wybrać opcję: 

• Kopiowanie elementów oferty do Koszyka: , po kliknięciu pojawia się okno z 
listą dostępnych koszyków. 

 

Informacje dodatkowe 

Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: 

• Forma płatności- forma płatności dokumentu. 
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• Termin – termin płatności dokumentu. 

• Opis – opis edytowanego zamówienia. 

 

 

 

Znajdź element 

Sekcja wyszukiwarka umożliwia przeszukanie elementów ofert po nazwie, kodzie, opisie, producencie, marce i towarach 
wszystkich bądź tylko dostępnych. 

 

 

 

Rysunek Szczegóły oferty, sekcja: Znajdź element. 

 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje 
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień 
dotyczących Marki oraz tylko dostępne. 

 

Elementy 

Sekcja elementy oferty zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego ilości, 
jednostki, cenie, wartości, rabacie, stanie oraz opisie. 

Z  poziomu  elementów  oferty  można  dodać  towar  do  wybranego  koszyka  naciskając  na  przycisk: . 
Funckonalność dostępna jest dla ofert potwierdzonych o statusie „Przyjęta”. 

 

f) Nowe zapytanie 

Z poziomu zakładki: Nowe zapytanie istnieje możliwość złożenia zapytania ofertowego sprzedaży. 

Zapytanie składa się z następujących pól: 

• Mój numer – numer u kontrahenta 

• Treść – treść zapytania ofertowego sprzedaży 

Aby złożyć zapytanie ofertowe należy użyć opcji:  [Wyślij] 
 

 

Rysunek Nowe zapytanie. 

 

Po wczytaniu danych na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat: 
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• Numeru zapytania ofertowego sprzedaży w systemie Comarch ERP XL 

• Możliwości śledzenia stanu realizacji danego zapytania poprzez wykorzystanie opcji: Moje zapytania 

• Zapisania zamówienia w bazie danych systemu Comarch ERP XL oraz jego stanie 
 

 

Rysunek Wysyłanie zapytania do systemu Comarch ERP XL. 
 

 

 

Naciskając na numer zapytania:  zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zapytania (informacje na 

temat  sekcji Szczegóły zapytania zostały opisane w rozdziale 16.6.3.7). Wybierając opcję:  [Dodaj] otwarta 
zostanie strona Nowe zapytanie, umożliwiająca złożenie kolejnego zapytania. 

 

g) Moje zapytania 

Strona składa się z następujących sekcji: 

• wyszukiwarki 

• Listy zapytań ofertowych sprzedaży 
 

 

 

Rysunek Moje zapytania. 

 

Wyszukiwarka 

Do wyszukiwania zapytania można posłużyć się wyszukiwarką: zapytanie. W celu odfiltrowania właściwych zapytań do 
dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: 

• Numer – numer zapytania ofertowego sprzedaży 

• Stan – stan zapytania 

• Data wystawienia – data wystawienia zapytania ofertowego sprzedaży 
 

 

Rysunek Moje zapytania, wyszukiwarka. 

 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zapytania na listę zapamiętuje 
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień 
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dotyczących stanu oraz daty wystawienia. 
 

Moje zapytania 

Na liście wyświetlane są zapytania ofertowe sprzedaży dla zalogowanego użytkownika. Jednorazowo wyświetlanych jest 
20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej należy posługiwać się przyciskami: 

 

Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. 
Do tych pól należą: 

• Numer – sortowanie po numerze dokumentu 

• Mój numer – sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta 

• Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia dokumentu 

• Stan – stan dokumentu 

• Treść 
 

 

 

Rysunek Moje zapytania, lista zapytań. 

 

Z  poziomu  strony  możliwe  jest  wyświetlenie  szczegółowych  informacji  dotyczących  zapytania.  Informacje  te 
wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia lub numeru u kontrahenta danego zapytania. 

 

Szczegóły zapytania 
Na szczegóły zapytania składają się następujące sekcje: 

• Nagłówek zapytania: 

• Numer – numer edytowanego zapytania 

• Mój numer – numer u kontrahenta edytowanego zapytania 

• Data wystawienia - data wystawienia dokumentu 

• Stan – stan dokumentu 

• Treść – treść edytowanego zapytania 
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Rysunek Moje zapytania, szczegóły zapytania. 

 

4) Płatności 
 

Strona składa się z następujących sekcji: 

• Wyszukiwarka 

• Moje płatności 
 

Wyszukiwarka 

Do wyszukiwania płatności można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych płatności do dyspozycji 
użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer dokumentu, Status transakcji 
(Rozliczone/Nierozliczone/Przeterminowane), Rodzaj płatności (Należności/Zobowiązania) , Waluta oraz Data transakcji. 

 

 

Rysunek Wyszukiwarka, lista płatności. 

 

W celu odfiltrowania złożonych zamówień należy nacisnąć przycisk:  [Szukaj]. Przycisk:  
[Wyczyść] usuwa zawartości pola Nr zamówienia, ustawia wartość pola Stan zamówienia na Wszystkie oraz ustawia 
datę wystawienia: od – dzisiejszy dzień i miesiąc roku ubiegłego, do – data dzisiejsza. 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów płatności na listę zapamiętuje 
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie ustawień 
dotyczących Płatności, statusu, waluty oraz daty transakcji. 

 

Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. 
Do tych pól należą: 

• Dokument – sortowanie po numerze dokumentu 

• Mój dokument – sortowanie po numerze dokumentu u Kontrahenta 

• Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zamówienia 
• Termin – sortowanie po terminie płatności 

• Forma – sortowanie po formie płatności 
 

Moje płatności 
Z poziomu sekcji: Moje Płatności istnieje możliwość podglądu nierozliczonych oraz rozliczonych należności i 
zobowiązań kontrahenta, do którego przypisana jest zalogowana osoba. Z poziomu Płatności nie są prezentowane 
płatności, które w systemie Comarch ERP XL otrzymały status: Nie rozliczaj. Istnieje również możliwość podglądu 
numeru Faktury u kontrahenta, a także podglądu ile dni po terminie posiada dana Płatność. 

 

 

Rysunek Sekcja: moje płatności. 
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Z  poziomu  strony  możliwe  jest  wyświetlenie  szczegółowych  informacji  dotyczących  dokumentu.  Informacje  te 

wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego dokumentu: . 

 

Szczegóły płatności 
Strona składa się z następujących sekcji: 

• Akcje 

• Nagłówek faktury 

• Informacje dodatkowe 

• Elementy 

• Płatności 

• Załączone pliki 
 

Akcje 

Możliwe jest użycie następujących opcji: 

• Powrót – powrót do Listy Płatności 

• Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie 
wyświetlonego dokumentu 

• Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dokumentu 

• Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dokumentu 
 

 

 

Rysunek Szczegóły dokumentu. 

 

Nagłówek faktury 

Nagłówek faktury zawiera informacje na temat numeru dokumentu, daty jego wystawienia oraz daty sprzedaży. 
 

 

Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja: nagłówek faktury. 
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Sekcja Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonego opisu na dokumencie. 
 

 

Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja: Opis. 

 

Elementy 

Sekcja Elementy zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego ilości, 
udzielonego rabatu oraz cenie i wartości. Z poziomu elemtów Płatności istnieje możliwość wybrania opcji: Reklamuj 

. Po wybraniu danej opcji użytkownik zostaje przekierowany na formularz: Zgłoszenia Reklamacji, gdzie w 
pola: Dokument oraz Towar automatycznie zostaną uzupełnione w oparciu o dane z dokumentu Płatności. 

 

Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja pozycje faktury. 

 

Płatności 
Sekcja Płatności zawiera informacje na temat platności dla danego dokumentu. 

 

 

Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja płatności. 

 

Załączone pliki 

W sekcji jest możliwość załączenia potwierdzenia przelewu do faktury, znajdzie się tutaj również faktura sprzedaży jaka 

została wystawiona dla kontrahenta  przez ArmetBis Sp. z o.o. Z tego miejsca jest możliwość również pobrania i wydruku 

dokumentu takiego jaki został wysłany do kontrahenta. 

 
 

Po zaznaczeniu wybranego dokumentu jeśli wybierzemy  istniej możliwość zapisu wybranego 

dokumentu. 

 

 

5) Promocje 
 

Strona składa się z następujących sekcji: 

• Wyszukiwarka 
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• Lista promocji 
 

Wyszukiwarka 

Do wyszukiwania obowiązujących promocji można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwej promocji 
do dyspozycji operatora zostały udostępnione następujące pola: Nazwa promocji oraz Uwagi. 

 

 

Rysunek Wyszukiwarka, promocje. 

 

W  celu  odfiltrowania  promocji  należy  nacisnąć  przycisk:   [Szukaj].  Przycisk:   usuwa 
zawartość pola Nazwa promocji oraz Uwagi. 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów promocji na listę zapamiętuje 
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje usunięcie 
wprowadzonych wartości w filtrze. 

 

Lista promocji 
 

 

Rysunek sekcja: Lista promocji. 

 

Sekcja lista promocji zawiera informacje na temat obowiązujących promocji w Pulpicie Kontrahenta. Wyświetlane 
promocje pobierane są z systemu Comarch ERP XL i są to wszystkie promocje typu Rabaty pozycji jakie w tym systemie 
zostały zdefiniowane. 

Promocje, które posiadają datę rozpoczęcia obowiązywania późniejszą od bieżącej daty wyświetalane zostaną w kolorze 
zielonym. 

Lista składa się z 2 kolumn odpowiednio o nazwach: 

a. Nazwa promocji – wyświetlana jest nazwa promocji 

b. Uwagi – wyświetlane są uwagi do danej promocji 

Naciskając na nazwę promocj: IZAM zostanie otwarta strona ze szczegółami danej promocji. 

Na szczegóły promocji składają się następujące sekcje: 

c. Akcje 

d. Kosz
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W sekcji Akcje dostępny jest przycisk Powrót, który umożliwia powrót do listy promocji. 

 

Rysunek sekcja: Szczegóły promocji. 

 

Sekcja koszyki wyświetla infomracje towarach dodanych do poszczegółnych koszyków. 

 

Rysunek sekcja: Koszyk. 

Nagłówek promocji zawiera informacje na temat nazwy promocji, dat obowiązywania, ważności w godzinach oraz 
sposobu dostawy. 

 

 

Rysunek Szczegóły promocji, sekcja: nagłówek promocji Sekcja 

Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonych uwag na promocji. 

 

 

Rysunek Szczegóły promocji, sekcja: Uwagi. 

 

Sekcja znajdź artykuł umożliwia filtrowanie po towarach dostępnych w danej promocji. 

 

Rysunek  Szczegóły promocji, sekcja: Wyszukiwarka. 
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Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje 
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony   spowoduje zapamiętanie 
ustawień dotyczących Marki oraz tylko dostępne. 
Z poziomu sekcji Artykuły wyświetlane są informacje na temat towarów, które obejmuje dana promocja. 

 

Z poziomu Szczegółów promocji istnieje możliwość dodania towaru do koszyka przy użyciu opcji: 

[Do koszyka] lub  opcji znajdującej się bezpośrednio przy danej pozycji . Z poziomu Promocji nie ma 
możliwości zmiany jednostki towaru, elementy promocji prezentowane są w jednostce podstawowej. Podczas 
dodawania towaru do Koszyka pozycja dodawana jest z jednostką Domyślną dla Pulpitu Kontrahenta. 

Jeżeli data obowiązywania promocji jest większa od daty bieżącej wówczas Opcja dodawania towaru do Koszyka nie 
jest dostępna. 

 

6) Reklamacje 
 

a) Zgłoś reklamację 

Z poziomu zakładki Zgłoś reklamację istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji obejmuje 
następujące Sekcje: 

• Dokument potwierdzający zakup towaru 

• Reklamowany towar 

Sekcja Dokument potwierdzający zakup towaru zawiera 
informację: 

• Numer – pełny numer dokument na podstawie którego zostanie złożona reklamacja. np.: PA-420/09/LT 

Sekcja Reklamowany towar zawiera informację: 

• Towar 
• Ilość 

• Przyczyna reklamacji 

• Moje żądanie 

• Informacje dodatkowe 

• Mój numer 

Aby zgłosić reklamację należy użyć opcji  
[Zgłoś] 

 

 

Rysunek Nowa reklamacja. 
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Po złożeniu reklamacji na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat: 

• Zapisania reklamacji w bazie danych systemu Comarch ERP XL pod wskazanym numerem 

• Możliwości wyświetlenia listy reklamacji 

• Możliwości zgłoszenia kolejnej reklamacji 

 

Rysunek Informacje wyświetlane po zgłoszeniu reklamacji. 
 

 

Naciskając na numer reklamacji  zostanie otwarta strona ze szczegółami danej reklamacji (informacje na 
temat sekcji Szczegóły reklamacji zostały opisane w rozdziale zatytułowanym Moje reklamacje). 

Naciskając na link Lista reklamacji  zostanie otwarta lista reklamacji zgłoszonych przez 
aktualnie zalogowanego kontrahenta (informacje na temat sekcji Lista reklamacji zostały opisane w rozdziale 
zatytułowanym Moje reklamacje). 

W celu zgłoszenia kolejnej reklamacji należy nacisnąć na przycisk Zgłoś 

 
 

b) Moje reklamacje 

Strona składa się z następujących sekcji: 

• Wyszukiwarki 

• Listy reklamacji 
 

 

Rysunek Moje reklamacje. 

 

Wyszukiwarka 

Do wyszukiwania reklamacji można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych reklamacji do 
dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: 

a) Numer – numer reklamacji 

b) Stan – stan reklamacji 

c) Status – status reklamacji 

d) Data wystawienia – data wystawienia reklamacji 
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Rysunek Moje zapytania, wyszukiwarka. 

 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów reklamacji na listę 
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony   spowoduje 
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu, statusu oraz daty wystawienia. 

 

Moje reklamacje 

Na liście wyświetlane są reklamacje zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę można sortować 
naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą: 

e) Numer – sortowanie po numerze dokumentu 

f) Mój numer – sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta 

g) Kod – kod towaru 

h) Nazwa – nazwa towaru 

i) Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia dokumentu reklamacji 

j) Data modyfikacji – sortowania po dacie modyfikacji dokumentu reklamacji 

k) Stan – sortowanie po stanie reklamacji 

l) Status – sortowanie po statusie reklamacji 

 

Rysunek Lista: Moje reklamacje. 

 

Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących reklamacji. Informacje te 
wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnej reklamacji: . 

 

 

Rysunek Szczegóły reklamacji złożonej w Pulpicie Kontrahenta. 

 

Szczegóły reklamacji 
Na szczegóły reklamacji składają się następujące sekcje: 

• Akcje 

• Nagłówek reklamacji 
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• Informacje dodatkowe 

• Reklamowany towar 

• Przyczyna reklamacji 

• Rozpatrzenie reklamacji 

• Realizacja reklamacji 
Akcje 

Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji: 

• Powrót – powrót do Listy reklamacji 

 

Rysunek Szczegóły reklamacji, Akcje. 

Nagłówek reklamacji 
Nagłówek reklamacji zawiera następujące informacje: 

• Numer – numer reklamacji 

• Mój numer – numer reklamacji u kontrahenta 

• Data wystawienia – data wystawienia reklamacji 

• Data rozpatrzenia – data rozpatrzenia reklamacji 

• Stan – stan reklamacji 

• Data modyfikacji – data modyfikacji reklamacji 
 

 

Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: nagłówek reklamacji. 

 

Informacje dodatkowe 

Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: 

• Opis – opis edytowanej reklamacji 
 

 

Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Informacje dodatkowe. 

 

Reklamowany towar 
Sekcja Reklamowany towar zawiera następujące informacje: 

• Kod – kod towaru podlegającego reklamacji 



Instrukcja - Pulpit Kontrahenta ARMET BIS SP.Z O.O. 

 

26 

 

• Nazwa – nazwa towaru podlegającego reklamacji 

• Ilość – ilość reklamowanego towaru 

• Przyjęto na podstawie – dokument na podstawie którego zgłaszana jest reklamacja 

• Opis – opis przeniesiony z elementu wskazanego dokumentu 
 

 

Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Reklamowany towar. 

 

Przyczyna reklamacji 
Sekcja Przyczyna reklamacji zawiera następujące informacje: 

• Moje żądanie – żądanie składającego reklamację. Opcje pobierane są ze słownika kategorii. Istnieje 
możliwość dodania własnych wartości 

• Opis 
 

 

Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Przyczyna reklamacji. 

 

Rozpatrzenie reklamacji 
Sekcja Rozpatrzenie reklamacji zawiera następujące informacje: 

• Status – status reklamacji 

• Opis 
 

 

Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Rozpatrzenie reklamacji. 

 

Realizacja reklamacji 

Sekcja ta zawiera informacje o przebiegu obsługi reklamacji. W sekcji tej będą wyświetlane operacje, tj. każda akcja 
jaka zostanie wykonana w związku z rozpatrywaniem reklamacji. 

Operacje zawierają następujące informacje: 

• Data – data dodania operacji 
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• Stan po – informacja, na jaki stan ma się zmienić stan dokumentu po dodaniu operacji do dokumentu 

• Wystawienie dokumentu przez WWW 

• Informacje dodatkowe – informacje podane przez kontrahenta składającego reklamację 

 

Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Realizacja reklamacji. 

 

7) Serwis 
 

Strona składa się z następujących sekcji: 

• Wyszukiwarki 

• Listy zleceń serwisowych 
 

 

Rysunek Zlecenia serwisowe. 

 

Wyszukiwarka 

Do wyszukiwania zleceń serwisowych można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych 
zleceń serwisowych do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola: 

• Numer – numer zlecenia serwisowego 

• Stan – stan zlecenia serwisowego 

• Data wystawienia – data wystawienia zlecenia serwisowego 
 

 

Rysunek Moje zlecenia serwisowe, wyszukiwarka. 

 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zlecenia serwisowego na listę 
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony   spowoduje 
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu oraz daty wystawienia. 

 

Moje zlecenia serwisowe 

Na liście wyświetlane są zlecenia serwisowe zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę można 
sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól 
należą: 

• Numer – sortowanie po numerze dokumentu 

• Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zlecenia serwisowego 
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• Data realizacji– sortowania po dacie realizacji zlecenia serwisowego 

• Stan – sortowanie po stanie zlecenia serwisowego 
 

 

Rysunek Lista: Moje zlecenia serwisowe. 

 

Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń serwisowych. 
Informacje te wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnego zlecenia serwisowego: . 

 

 

Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego złożonego w Pulpicie 
kontrahenta. 

 

Szczegóły zlecenia serwisowego 

Na szczegóły zlecenia serwisowego składają się następujące 
sekcje: 

• Akcje 

• Nagłówek zlecenia serwisowego 
• Informacje dodatkowe 

• Urządzenia 

• Czynności 

• Składniki 
 

Akcje 

Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji: 

• Powrót – powrót do Listy zleceń serwisowych 

• Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego 

• Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego 
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Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Akcje. 

 

Nagłówek zlecenia serwisowego 
Sekcja ta zawiera następujące informacje: 

• Numer – numer zlecenia serwisowego 

• Mój numer – numer zlecenia serwisowego u kontrahenta 

• Data wystawienia – data wystawienia zlecenia serwisowego 

• Data realizacji – data realizacji zlecenia serwisowego 

• Stan – stan zlecenia serwisowego 
 

 

Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Nagłówek zlecenia serwisowego. 

 

Informacje dodatkowe 

Sekcja ta zawiera następujące informacje: 

• Uwagi – treść pobierana jest z pola Opis z zakładki Nagłówek dokumentu zlecenia serwisowego 

• Atrybuty 
 

 

Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Informacje dodatkowe. 

 

Urządzenia 

Sekcja ta zawiera informacje na temat urządzeń podlegających serwisowaniu zarejestrowanych na danym zleceniu 
serwisowym. Do informacji tych należą: 

• Rodzaj – rodzaj urządzenia 

• Obiekt – serwisowane urządzenie 

• Przebieg – jednostka przebiegu. W przypadku gdy rodzaj urządzenia nie charakteryzuje żadna jednostka 
przebiegu w polu wyświetlana będzie wartość: <Nie dotyczy> 

• Parametry – parametry opisujące dane urządzenie 



Instrukcja - Pulpit Kontrahenta ARMET BIS SP.Z O.O. 

 

30 

 

• Dodatkowo, jeżeli do urządzenia zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w 
sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości. 

 

 

Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Urządzenia. 

 

Czynności 

Sekcja ta zawiera informacje na temat czynności jakie zostały zarejestrowane na zleceniu serwisowym. Do informacji 
tych należą: 

• Lp. – numer porządkowy czynności na danym zleceniu serwisowym 

• Kod – kod czynności 

• Nazwa – nazwa czynności 

• Ilość – ilość czynności 

• Opis – opis czynności 

• Dodatkowo, jeżeli do czynności zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji 
Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości. 

 

 

Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Czynności. 

 

Składniki  
Sekcja ta zawiera informacje na temat składników jakie związane są z daną czynnością Do informacji tych należą: 

• Lp. – numer porządkowy składnika na danym zleceniu serwisowym 

• Kod – kod składnika 

• Nazwa – nazwa składnika 

• Ilość – ilość składnika 

• Opis – opis składnika 

• Dodatkowo, jeżeli do składnika zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji 
Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości. 

 

 

Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Składniki. 

 

8) Produkcja 
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Strona składa się z następujących sekcji: 

• Wyszukiwarka 

• Lista zleceń produkcyjnych 
 

Wyszukiwarka 
Do wyszukiwania zleceń produkcyjnych można posłużyć się wyszukiwarką. Do odfiltrowania zleceń służą 
następujące pola: Numer oraz data wystawienia. 

 

 

Rysunek Wyszukiwarka, produkcja. 

 

Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zlecenia produkcyjnego na 
listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony  spowoduje 
zapamiętanie ustawień dotyczących daty wystawienia. 

 

Lista zleceń produkcyjnych 
Na liście wyświetlane są zlecenia produkcyjne z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego 
użytkownika. 

Lista zleceń produkcyjnych zawiera następujące kolumny: 

a. Numer 

b. Mój numer 

c. Data wystawienia 

d. Status 

Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń 
produkcyjnych. 

 

 

Rysunek sekcja: Lista zleceń produkcyjnych. 

 

 

Rysunek sekcja: Szczegóły zlecenia produkcyjnego. 

Na szczegóły zlecenia produkcyjnego składają się następujące sekcje: 

a. Akcje 
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b. Nagłówek zlecenia produkcyjnego 

c. Informacje dodatkowe 

d. Produkty 
 

Akcje 
Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji: 

e. Powrót – powrót do Listy zleceń produkcyjnych 

f. Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia 
produkcyjnego 

g. Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia 
produkcyjnego 

 

 

Rysunek Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Akcje. 

 

Nagłówek zlecenia produkcyjnego 
Sekcja ta zawiera następujące informacje: 

a. Numer – numer dokumentu 

b. Mój numer – numer dokumentu u Kontrahenta 

c. Data wystawienia – data wystawienia zlecenia produkcyjnego 

d. Stan – Stan zlecenia produkcyjnego 
 

 

Rysunek Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Nagłówek zlecenia produkcyjnego. 

 

Informacje dodatkowe 

Sekcja ta zawiera następujące informacje: 

h. Uwagi 

i. Zlec_Prod – Klasa atrybutu o nazwie Zlec_Prod przypięta do nagłówka zlecenia 

 

Rysunek Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Informacje dodatkowe. 

Produkty  

Sekcja Produkty zawiera informacje na temat produktu ze zlecenia produkcyjnego, jego cechy, oraz ilości. 
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Dodatkowo, jeżeli do pozycji zlecenia produkcyjnego zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością 
wówczas w sekcji Produkty wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości. 

 

 

Rysunek Szczegóły zlecenia produkcyjnego, Produkty. 

 

9) Raporty AB 

Zamówienie materiałowe AB dla dostawców – umieszczane są tu wszystkie zamówienia materiałowe 
wygenerowane w systemie Comarch CDN XL do dostawców. Raport zamówień jest widoczny tylko dla 
dostawcy. 

 

Na podstawie tego raportu dostawca ma możliwość stałej kontroli ZZ jakie zostały dla niego wygenerowane. 


