
Optymalizacja 
procesów 
logistycznych

Exact do obsługi Procesów 
Logistycznych
Moduł dostępny w rozwiązaniach Exact Globe i Synergy

www.exact.com/pl



2

Exact Globe i Synergy stanowią centrum 
Twojej działalności, umożliwiając integrację 
głównych procesów biznesowych z 
procesami finansowymi. Wszystkie dane 
można prześledzić do poziomu transakcji, 
co zapewnia jeszcze większą dokładność. 
Łatwy w obsłudze proces wprowadzania i 
przechowywania danych pozwala skupić 
się na zadaniach, które zapewniają firmie 
wartość dodaną.

Exact do obsługi Procesów Logistycznych

Pełna integracja 
procesów logistycznych  
i finansowych
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Łatwe zarządzanie cenami dla każdego artykułu, 
jednostki, asortymentu, klienta,  dostawcy 
i okresu.

Możliwość śledzenia produktów w łańcuchu 
dostaw - szybko i bez wysiłku.

Usprawnienie procesu zakupowego, łatwe 
tworzenie umów zakupu i subskrypcji, możliwość 
dokonania zakupu na czas i oceny dostawców w 
celu dokonania optymalnego wyboru.

Zapewnienie płynnego przebiegu procesu 
sprzedaży dzięki automatyzacji obsługi 
zamówień, zwrotów, wariantów, faktur itp.

Większe zadowolenie klienta dzięki 
uproszczonemu procesowi zarządzania serwisem.

Zoptymalizowane prognozowanie 
i budżetowanie, łatwe znajdowanie nowych  
szans biznesowych.

Korzyści 
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Zarządzanie towarami

Centralnym elementem wszelkich modułów 
logistycznych jest zarządzanie towarami. Dzięki 
niemu można tworzyć, opracowywać i usuwać 
artykuły z poziomu jednego ekranu. Każdy 
artykuł ma własne dane i cechy, które rejestruje 
się i aktualizuje na karcie artykułu. Informacje 
dotyczące towarów są podzielone na liczne 
kategorie i wyświetlane na osobnych zakładkach. 
Szczegóły karty transakcji danego artykułu 
umożliwiają natychmiastowe wyświetlenie 
danych dotyczących dostawcy, czasu dostawy 
i magazynu, w którym znajduje się produkt.

Zarządzanie cenami

Możliwe jest zarządzanie cenami dla 
asortymentu, jednostki, klienta, dostawcy, okresu 
oraz artykułu, a także określenie wszystkich 
cen z danym artykułem związanych, takich jak 
ceny sprzedaży, zakupu lub kosztów produkcji. 
Rozwiązanie Exact umożliwia zamianę cen lub 
dodanie nowych cech dla wielu artykułów naraz, 
na przykład czasowych promocji,  
a także obliczanie konkurencyjnych cen, systemu 
rabatów w procentach, nowych cen i marży. 
Koszty wynikające z przepisów i regulacji mogą 
być wyświetlane oddzielnie, w przejrzysty sposób. 

Wprowadzenie

Świat logistyki szybko ewoluuje. Dzięki cyfryzacji, łańcuch dostaw oparty na towarach ustępuje miejsca sieci dostaw opartej 
na informacjach. Sieci, w której główną rolę odgrywają integracja, dane i cyfrowe kanały handlowe, i w której coraz większe 
znaczenie ma zapewnienie klientom rozwiązań cyfrowych. W dzisiejszych czasach klienci oczekują, że sprzedawca będzie 
się z nimi kontaktować w sposób spójny i spersonalizowany za pośrednictwem wszystkich kanałów - zarówno online, jak i 
offline. W każdej firmie warunkiem skutecznego nawiązania współpracy z klientami i zyskania ich lojalności jest wdrożenie 
centralnego systemu ERP (w tym CRM) zapewniającego spójne źródło informacji niezbędne do osiągnięcia sukcesu.
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Seria/partia

Rozwiązanie Exact oferuje możliwość śledzenia 
produktów w łańcuchu dostaw. Dzięki 
modułowi Seria/Partia wiadomo dokładnie, 
jakie produkty otrzymał dany klient i w jakim 
terminie. Uzyskasz wgląd w to, który dostawca 
dostarczył dane produkty i z których surowców 
oraz komponentów powstał określony 
produkt. Ta niezwykle przydatna funkcja 
pozwala spełnić wymogi prawne dotyczące na 
przykład bezpieczeństwa żywności lub udzielić 
odpowiedzi na pytania klientów dotyczące 
pochodzenia Twojego produktu.

Projekty

Funkcjonalność zarządzania projektami zapewnia 
wgląd we wszystkie koszty i przychody związane 
z danym projektem. Pomaga powiązać transakcje 
sprzedaży, dokumenty, budżety, pracowników, 
wydatki, dostawców, zakupy i plany z 
odpowiednim projektem. Wystarczy wprowadzić 
wszystkie dane, które będą następnie łączone 
i archiwizowane w czasie rzeczywistym. Na 
karcie projektu można uzyskać natychmiastowy 
wgląd we wszystkie dane dotyczące projektu na 
różnych możliwych poziomach. Czas, materiały, 
koszty i obroty są natychmiast księgowane dla 
danego projektu. Następnie można porównywać 
uzyskane wyniki z szacunkowymi kosztami  
i spodziewanymi zyskami. Pracownikom 
przypisuje się cele i budżety, a rozmaite widoki  
i raporty prezentują obecny stan działalności,  
w tym działania zlecone podmiotom 
zewnętrznym i niezapłacone faktury. Zapewnia 
to wgląd w postęp z możliwością niezwłocznego 
wprowadzenia odpowiednich poprawek, jeśli 
zajdzie taka konieczność. Krótko mówiąc, dzięki 
naszemu rozwiązaniu projektowemu, zyskujesz 
wgląd i kontrolę, których potrzebujesz.

Dzięki systemowi WMS 

rozbieżności w naszych 

stanach magazynowych 

zmniejszyły się z 10 do 0,5%”. 

DOCO International
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Zaopatrzenie

Kontrakt zaopatrzeniowy
Przy zawieraniu kontraktów zaopatrzeniowych z 
dostawcami należy zarejestrować, ile towaru będą 
oni dostarczać, po jakiej cenie, przez jaki okres i na 
jakich warunkach. Zapisywanie takich informacji 
w arkuszu programu Excel lub innym, oddzielnym 
systemie jest niepraktyczne. Wymaga dodatkowej 
pracy (i dokumentacji), zwiększa ryzyko błędów 
i odstępstw od zawartych umów, a to kosztuje. 
W oprogramowaniu Exact można łatwo 
tworzyć kontrakty zaopatrzeniowe wyświetlać 
dokładne informacje na temat umów zawartych 
z dostawcami. Rozwiązanie Exact umożliwia 
rejestrowanie wielu umów ramowych, na przykład 
umów dotyczących tonażu (zapis wielkości 
dostawy danego towaru na dostawcę), umów 
bazowych (zapis wartości progowej dla dostawy 
danych towarów) lub harmonogramu dostaw 
(zapis terminów i warunków dostawy towarów 
lub usług przez dostawcę). Można również 
tworzyć kontrakty zaopatrzeniowe (dla własnej 
firmy lub pracowników), dotyczące np. telefonów 
komórkowych, umowy o przeprowadzenie kursów 
lub umowy ubezpieczeniowe. W przypadku umów 
ramowych zlecenia są powiązane z konkretną 
umową i stosuje się odpowiednie ceny i warunki. 
Dzięki temu można sprawdzić, które dostawy już 

Dzięki przejrzystym 

standardowym raportom 

i automatycznemu 

obliczaniu marży w ciągu 

roku zyskaliśmy 84 dni 

robocze”.

AllOffice

zrealizowano, a które towary jeszcze nie zostały 
dostarczone.

Zamówienie zakupu 
Dzięki rozwiązaniu Exact zawsze dokonuje 
się zakupu we właściwym czasie. Możesz 
zdecydować, czy chcesz dokonywać zakupów na 
poziomie zamówienia, mając na uwadze aktualny 
stan zapasów, bieżące zamówienia, zlecenia 
sprzedaży itp. Można łatwo tworzyć  formularze 
zamówienia do wydrukowania lub wysłania  
w wiadomości e-mail. Ponadto w sprawie zleceń 
można komunikować się z dostawcami cyfrowo 
w formacie XML i EDI.

Ocena dostawcy
Wszystkie zakupy są zapisywane w module 
zakupów systemu Exact, w którym można znaleźć 
takie informacje jak żądany termin dostawy i 
liczba produktów. W połączeniu z informacją o 
dostawach pozwalają one tworzyć wiarygodne 
analizy efektywności poszczególnych dostawców 
na podstawie takich kryteriów jak terminowość 
dostawy, jakość próbek produktów i liczba 
zwrotów towarów. Ułatwia to porównywanie 
dostawców pod względem terminów dostaw, 
jakości i ceny, umożliwiając szybką i przejrzystą 
ocenę, która pozwoli na dokonanie najlepszych 
wyborów.
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Faktury zakupu
Faktury zakupu w systemie można tworzyć na 
podstawie zamówienia lub na podstawie dostaw.
Pozwala to zaoszczędzić czas przy wprowadzaniu 
danych i umożliwia natychmiastowe sprawdzenie, 
czy faktura odpowiada uzgodnionej cenie, 
kwotom, towarom, warunkom płatności itp. 
Ponieważ wszystkie transakcje są ze sobą 
powiązane, w rozwiązaniu Exact masz dostęp 
do szczegółowych zestawień, umożliwiających 
dokładną analizę poszczególnych danych. Dzięki 
temu można natychmiast porównać faktury zakupu 
z otrzymanymi towarami i sprawdzić, czy wszystko 
się zgadza.

Zarządzanie magazynem

Planowanie materiałowe
System MPR firmy Exact zapewnia Ci bezpośredni 
wgląd w obecne i przyszłe poziomy zapasów. Są 
one obliczane na podstawie bieżących zapasów 
i planowanych dostaw, zamówień sprzedaży, 
zleceń produkcyjnych, szacunków itp. Masz wgląd 
we wszystkie terminy dostaw i realizacji. Dzięki 
temu możesz być na bieżąco z dostępnością 
produktów i stanem magazynowym. Istnieje ryzyko 
niedostatecznego pokrycia zapasów przyszłości? 
Szybko i łatwo utwórz zamówienie lub zlecenie 

produkcyjne. Dzięki temu poziom zapasów nigdy nie 
będzie nadmiernie wysoki, a wszystkie zamówienia 
klientów zostaną zrealizowane. 

Zarządzanie magazynem i zapasami 
dzięki systemowi WMS i skanowaniu 
kodów kreskowych
Dobre zarządzanie zapasami i przejrzysty  przepływ 
towarów są na wagę złota. Nasz system zarządzania 
magazynem (Warehouse Management System, 
WMS) automatycznie przetwarza wszystkie transakcje 
magazynowe, takie jak przyjęcie i wydanie towarów 
lub zmiana ich położenia. Wszystkie transakcje w 
magazynie można w prosty sposób rejestrować 
za pomocą skanera kodów kreskowych. W ten 
sposób można zapobiec błędom w dostawach 
i rozbieżnościom w stanach magazynowych, 
zmniejszyć zapasy i zwiększyć niezawodność dostaw 
do swoich klientów. Dzięki temu można zapewnić 
klientom doskonałą obsługę. Ponadto nasz system 
WMS pomaga określić najkrótszą drogę przez 
magazyn i gwarantuje odpowiedni stan w miejscach 
pobrania towarów, dzięki podpowiedzi o stanach 
lokalizacji magazynowej. Dodatkowo umożliwia on 
automatyczne drukowanie etykiet dla otrzymanych 
towarów. Wszystko to usprawnia działanie magazynu, 
dzięki czemu organizacja może przetworzyć więcej 
zamówień w tym samym czasie, przy mniejszej  
liczbie błędów.
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Zgodność dostaw na 

poziomie 99,8%. Tylko 

0,05% rozbieżności w 

stanach magazynowych. 

Imponujący wynik”.

BONFIX

Sprzedaż

Oferty
Przygotowanie odpowiednich ofert i zamówień 
wymaga dostępu do bieżących informacji. Należy 
wziąć pod uwagę porozumienia dotyczące cen, 
zniżek, dostępne zapasy, terminy dostaw itp. 
Dzięki systemowi Exact możesz tworzyć i oferty  
i zamówienia sprzedaży, a także zarządzać nimi 
za pomocą jednej przejrzystej funkcji.

Ofertowanie
Jeśli klient poprosi o wycenę produktu 
na zamówienie, warto udzielić mu szybkiej 
odpowiedzi i przedstawić atrakcyjną ofertę. 
Wycena może być trudna do  oszacowania z 
góry ze względu na specyficzne połączenie 
komponentów, a oferta musi być  konkurencyjna. 
Funkcja tworzenia ofert, dostępna w systemie 
Exact Globe, umożliwia szybkie obliczenie ceny 
nabycia dla oferty i określenie realistycznej  
ceny sprzedaży.

Zlecenia sprzedaży
Zapewnienie optymalnej obsługi klienta 
wymaga szybkiego i precyzyjnego tworzenia 
zleceń sprzedaży. Każdy dostawca chce 
dostarczać właściwe produkty we właściwym 
czasie, w odpowiednich warunkach – unikając  

rozczarowania swoich klientów. Można to 
osiągnąć przez automatyzację procesu sprzedaży 
za pomocą systemu Exact, który umożliwia 
rejestrowanie umów z klientem i zapisywanie 
ich w systemie centralnym. Informacje te są 
następnie wykorzystywane do zarządzania 
zapasami. Przy wysyłce towarów pracownicy 
magazynu mogą dokładnie sprawdzić, 
które artykuły należy pobrać, a w razie pytań 
dotyczących zamówienia, można szybko 
uzyskać dostęp do umów zapisanych 
w systemie centralnym. 

Zwroty
Rozwiązanie Exact umożliwia również sprawne 
przetwarzanie informacji o towarach zwróconych 
przez klienta, w tym sporządzanie ewentualnych
korekt lub nowych zleceń dostawy.

Warianty
W przypadku ofert i zamówień zdarzają się 
sytuacje, w których warto zaoferować klientowi 
produkty uzupełniające – wybrane przez 
sprzedawcę lub klienta. Czasami można 
zaoferować osprzęt lub dodatek w standardzie, 
np. instrukcję obsługi. W takim przypadku trudno 
jest uzyskać odpowiednie zestawienie wszystkich 
wariantów i możliwości w ramach całego 
asortymentu produktów. Zarządzając wariantami 

w systemie Exact, tworzysz strukturę  
w bazie danych artykułów. Możesz zdecydować, 
czy artykuł jest opcjonalny, dostarczany  
w standardzie, czy jako część  większego 
zestawu. Wprowadzając ofertę lub zlecenie 
sprzedaży, możesz łatwo wskazać, które 
opcjonalne artykuły chcesz dodać, wybierając je 
ze struktury wariantów. W ten sposób zapewnia 
się klientowi kompleksowe doradztwo w zakresie 
doboru produktów.
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Analiza sprzedaży
Analiza sprzedaży umożliwia sprawdzenie, które 
artykuły najlepiej się sprzedają. Można również 
ustalić, który sprzedawca osiąga najlepsze wyniki 
i w jakim okresie. System umożliwia wyświetlanie 
wskaźników dla każdego klienta, grupy 
produktów, kraju, okresu lub ich kombinacji, 
uporządkowanych według obrotu lub kwoty. 
Można także łatwo porównać wyniki z danymi 
z wcześniejszych lat i błyskawicznie utworzyć 
analizę ABC, która pozwoli ustalić, w których 
obszarach firma radzi sobie dobrze, a nad czym 
należy jeszcze popracować. Po odpowiednim 
odfiltrowaniu danych można wygenerować 
przejrzysty raport w programie Excel. Pozwoli 
to na podejmowanie decyzji zarządczych na 
podstawie twardych danych. Dzięki tym funkcjom 
system Exact Globe ułatwia maksymalne 
zwiększenie sprzedaży.

Zamówienie zakupu
Dzięki systemowi Exact można dokonywać 
zakupu pod zamówienia klienta. W takim 
przypadku zamówienia sprzedaży stanowią 
podstawę procesu zaopatrzenia. Gdy wprowadza 
się zamówienie sprzedaży, natychmiast 
sprawdzana jest  dostępność zapasów. Jeśli 
okaże się, że zapasy są niewystarczające, można 
automatycznie złożyć zamówienie u dostawców 
na podstawie zlecenia sprzedaży. W ten sposób 
zyskuje się bezpośredni wgląd w informacje 
dotyczące dostawców danego artykułu oraz 
w kwestie takie jak wielkość zamówienia, czas 
dostawy i cena.
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Fakturowanie
Moduł fakturowania umożliwia określenie układu 
faktury. Można tworzyć różne układy dla różnych 
języków, klientów, kredytów itp. Dostarczone 
usługi i produkty są następnie podliczane, 
a faktura jest wysyłana przez system Exact. 
Oprócz wysyłania wiadomości e-mail, 
drukowania i tworzenia poleceń zapłaty można 
również korzystać z fakturowania elektronicznego 
- dostępne są formaty UBL 2.1 i UBL-SI.
Moduł obsługuje zmianę warunków płatności 
oraz zaliczki i faktury za sprzedaż bezpośrednią 
na miejscu. Na podstawie zafakturowanego 
obrotu można również obliczać i przyznawać 
premie handlowe dla swoich sprzedawców 
i partnerów. Cały proces jest natychmiast 
przetwarzany w administracji finansowej. 
Funkcja fakturowania pozwala utworzyć bogate 
źródło informacji – o dostarczonych ilościach, 
kliencie (grupach klientów), towarach (grupach 
towarów), kanałach itp. Zawsze można wrócić 
do źródła i uzyskać dostęp do oryginalnych 
dokumentów. Rozmawiasz przez telefon  
z klientem? Z karty klienta można błyskawicznie 
przejść do jego faktur.

Wymiana danych
Wymiana danych stanowi istotny element 
przyszłościowej i cyfrowej współpracy. Można 
rozszerzyć swoje rozwiązanie o opcjonalne 
funkcje elektronicznej wymiany danych 
(Electronic Data Interchange, EDI), w tym 
Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (Serial 
Shipping Container Code, SSCC). System 
Exact EDI Gateway może na przykład zająć się 
automatyczną i cyfrową wymianą zamówień 
zakupu zleceń pobrania. Różne obsługiwane 
typy komunikatów EDI odpowiadają potrzebom 
wymiany danych związanym z logistyką. 
Pozwala to uniknąć dużej ilości pracy ręcznej 
i związanych z nią błędów. Klienci są również 
informowani w czasie rzeczywistym o procesach 
dostawcy i klienta przez transfer informacji za 
pośrednictwem platformy EDI Gateway. Oprócz 
funkcji EDI/ SSCC, dzięki systemowi Exact można 
również korzystać z usług internetowych, aby 
uruchomić łącza do zewnętrznych systemów 
(ERP). Wymiana danych stanowi istotny element
przyszłościowej i cyfrowej współpracy. 
Rozwiązanie Exact można połączyć cyfrowo  
z innymi systemami ERP na różne sposoby, co 
zapobiega błędom i niskiej efektywności typowej 
dla ręcznego przetwarzania danych.
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Kokpit menadżerski logistyki i dystrybucji 
systemu Exact Insights oferuje wgląd we 
wszystkie ważne dane dotyczące zapasów, 
zaopatrzenia i zleceń sprzedaży. Dzięki takim 
wskaźnikom jak rotacja zapasów, “czas/ 
wartość zapasów” czy analizy ABC możesz 
monitorować i przewidywać wyniki logistyczne 
swojej organizacji. Integracja z usługą Google 
Maps umożliwia wgląd w lokalizację zapasów 
lub klientów. Dzięki kokpitowi menadżerskiemu 
obsługującemu wszystkie procesy logistyczne 
można udoskonalić prognozowanie i 
budżetowanie oraz znaleźć nowe, proste 
możliwości biznesowe.

Więcej informacji
www.exact.com/pl/software/exact-insights

Exact Insights 
Logistyka

https://www.exact.com/pl/produkty/exact-insights/
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Exact Globe

Exact Globe jest podstawą oprogramowania 

Exact dla Księgowości i Finansów oraz rozwiązań 

ERP. Z myślą o nowych klientach opracowaliśmy 

kompleksowe rozwiązania, zorientowane na rynek 

i procesy. Obecni klienci mogą w łatwy sposób 

rozszerzyć oprogramowanie Globe o dodatkowe 

rozwiązania i użytkowników.

Exact Synergy

Dzięki rozwiązaniu Exact Synergy można zapewnić 

optymalną współpracę wszystkich działów 

przedsiębiorstwa, co pozwala na zwiększenie 

przejrzystości, usprawnienie komunikacji, skrócenie 

czasu reakcji, wzrost elastyczności i bardziej wydajną 

pracę zespołową. Exact Synergy to rozwiązanie 

skalowalne. Można rozpocząć od automatyzacji 

jednego lub kilku procesów, a następnie stopniowo 

zwiększać zakres wdrożenia.

Omówienie

1 Zarządzanie finansami

2 Procesy logistyczne

3 Procesy produkcyjne

4 Zarządzanie projektami

5 HRM

6 CRM

7 Zarządzanie biznesem

8 Social Collaboration

9 Wymiana danych

10 Zgodność z RODO

Serwis

Zarządzanie usługami
Dzięki narzędziu Exact Service Management 
można usprawnić proces zarządzania usługami. 
Wprowadza się w nim umowy SLA i konfiguracje 
określające, które komponenty są objęte 
umową serwisową i w jaki sposób. Działania 
serwisowe tworzy się po otrzymaniu zgłoszenia 
serwisowego lub generuje się je w ramach 
planu obsługi. Aplikacja Exact Field Service 
oferuje całkowitą swobodę i elastyczność 
serwisantom pracującym w miejscu zlecenia. 
Nawet bez połączenia z Internetem obsługa 
zlecenia serwisowego i administracja związana 
z przepracowanymi godzinami są zgłaszane 
w sposób przyjazny dla użytkownika. Po 
zakończeniu konserwacji lub naprawy, zlecenie 
serwisowe jest zamykane, podpisywane 
elektronicznie przez klienta i automatycznie 
fakturowane. 

Raporty i kokpity 
menedżerskie

Kokpity menadżerskie w systemie Exact 
Globe zapewniają dostęp do najważniejszych 
wskaźników firmy w czasie rzeczywistym.

Możesz w łatwy sposób tworzyć raporty, 
przeciągając pola w wybrane miejsce 
i zapisywać je. Dostępne są standardowe opcje 
raportowania, takie jak:

 + Kokpit menadżerski sprzedaży, oferujący dane 
dotyczące obrotów, wgląd w fakturowanie  
i marże

 + Raporty ABC na potrzeby analizy niewielkiej 
części asortymentu mającej największy udział 
w obrotach

 + Raportowanie stanów magazynowych – szybki 
wgląd w terminowość dostaw i wysyłek, kwoty 
i pozycje zamówień

 + Kokpit menadżerski inwentaryzacji zawierający  
rotacje, zaleganie zapasów oraz wartość 
zapasów dla każdej grupy produktów.

Program Excel jest w pełni zintegrowany 
z oprogramowaniem Exact. Można 
wyeksportować raporty do programu Excel, 
a następnie dostosować je do potrzeb 
użytkowników. Dzięki możliwościom oferowanym 
przez dodatek add-in dla programu Excel można 
w łatwy sposób tworzyć własne raporty.
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Exact inspiruje średnie i duże firmy. One wspierają gospodarkę, a my 
im w tym pomagamy. Podobnie jak przedsiębiorcy, Exact nie boi się 
nieznanego. Jesteśmy ambitni i chcemy być najlepsi. Widzimy nowe 
wyzwania i tworzymy oprogramowanie, dzięki któremu można im sprostać. 
Nasze innowacyjne rozwiązania skupiają się na potrzebach biznesowych 
naszych klientów. Exact oferuje średnim firmom dobry przegląd sytuacji 
bieżącej i wgląd w przyszłe trendy. W ten sposób pomagamy naszym 
klientom na całym świecie.

Exact. Cloud business software.
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