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W informatyce integracją systemów nazywamy łączenie programów tak, 
aby dane raz wprowadzone do jednego programu przechodziły w postaci 
elektronicznej do innego. Zaawansowana integracja pozwala przesyłać te 
dane dwustronnie, aby systemy wymieniały między sobą informacje.

Integrowanie 
branżowego softwaru

W
łaśnie taką formę integracji wy-

brała firma Biomedic Info Sp. z o.o. 

z Kielc, aby połączyć popularny 

wśród producentów okien system produk-

cji stolarki PVC WH OKNA i program Handel 

Forte przeznaczony do obsługi operacji ma-

gazynowych, zarządzania procesami zakupu, 

sprzedaży i rozliczeń dokumentów handlo-

wych oraz magazynowych.

Wybranie takiego łączącego rozwią-

zania pozwala korzystać z dobrodziejstw 

obu systemów, a mianowicie: dokładnego 

wyliczenia zużycia materiałów z programu 

konstrukcyjnego WH OKNA i wartościowe-

go wyliczenia kosztów produkcji z systemu 

Handel Forte.

Dzięki pracy Modułu Integracji zarząd fir-

my otrzymuje narzędzie do kalkulacji kosz-

tów wytworzenia nawet pojedynczego okna, 

zlecenia czy grupy zleceń, a  pracownicy 

mniej czasu poświęcają na przygotowywanie 

zamówienia i dokumentów magazynowych. 

Moduł ułatwia zarządzanie stanem zapasów 

materiałowych oraz zwiększa powtarzal-

ność i spójność danych. Dużym ułatwieniem 

jest także przyjmowanie gotowych okien z 

produkcji poprzez skanowanie kodów kre-

skowych na stanowiskach w magazynie 

wyrobów.

Przedstawmy pokrótce 

integrowane programy:

System WH OKNA %rmy Winkhaus Polska 

Sp. z o.o. (zwany dalej w skrócie WHO) pozwala 

tworzyć oferty dla klientów, przyjmować zlece-

nia produkcyjne, generować zamówienia do 

dostawców na materiały do produkcji, opty-

malizować grupy zleceń pod względem zuży-

cia materiału, a także pozwala na sterowanie 

maszynami do obróbki materiałów w procesie 

produkcji. Istotną cechą tego programu jest 

wspieranie procesu konstruowania wyrobu 

(np. okna, drzwi, rolety itp.) z uwzględnieniem 

zależności konstrukcyjnych, wymagań techno-

logicznych, wymiarowania, przeliczania i do-

bierania odpowiednich pozycji materiałowych 

dla wyrobu. 

System Symfonia® Handel Forte %rmy Sage 

Sp. z o.o. (zwany dalej w skrócie HMF) jest jed-

nym z elementów serii zintegrowanego opro-

gramowania klasy ERP o nazwie Forte, do któ-

rej poza nim należą: Finanse Księgowość Forte, 

Kadry Forte, Środki Trwałe Forte itd. Programy 

z tej serii pozwalają na kompleksową obsługę 

typowych obszarów funkcjonowania średniej 

wielkości przedsiębiorstwa.

Moduł Integracji WHO-HMF (zwany dalej 

MI) służy do zapewnienia współpracy sys-

temów WH OKNA i Handel Forte w zakresie 

obsługi kartoteki towarowej (materiały i wy-

roby), kartoteki kontrahentów oraz tworzenia 

odpowiednich dokumentów w systemie HMF 

w wyniku kierowania zleceń produkcyjnych 

w systemie WHO na ustalone etapy realizacji 

– dla zapewnienia zdefiniowanego obiegu 

dokumentów w przedsiębiorstwie. Funkcjono-

wanie MI w zdecydowany sposób obniża pra-

cochłonność przygotowywania dokumentów 

zamówieniowych i magazynowych, ułatwia 

zarządzanie stanem zapasów materiałowych 

oraz podwyższa powtarzalność i spójność 

danych wprowadzanych do systemu Handel 

Forte.

Moduł Integracji (poprzez rozbudowany 

zestaw parametrów) pozwala realizować kilka 

różnych wersji obiegu dokumentów genero-

wanych w systemie HMF. Podczas pracy MI 

tworzy w systemie Handel Forte następujące 

rodzaje dokumentów: 

Zamówienia obce

 - rezerwacje materiałów do produkcji 

pod zlecenia produkcyjne z WHO – po-

zwalają na zarezerwowanie odpowied-

niej ilości materiału pod wykonywane 

zlecenia

 - zamówienia na wyroby klientów dla 

zleceń produkcyjnych – na ich podsta-

wie (po wprowadzeniu na stan wyro-

bów) mogą być tworzone dokumenty 

wydania zewnętrznego lub faktury 

sprzedaży.

Zamówienia własne
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 - braki materiałowe dla zleceń produk-

cyjnych – dokumenty te są tworzone, 

gdy w trakcie rezerwacji materiału dla 

zlecenia produkcyjnego okaże się, że 

brak jest ich odpowiedniej ilości na 

magazynie.

Dokumenty magazynowe

 - przesunięcia międzymagazynowe 

z magazynu materiałów do magazynu 

produkcyjnego 

 - rozchody materiałów do produkcji 

– dokumenty te zawierają specy%ka-

cję materiałów użytych do produkcji 

poszczególnych wyrobów

 - przychody wyrobów z produkcji – do-

kumenty te są tworzone automatycznie 

po zeskanowaniu czytnikiem kodów 

kreskowych wyrobów tra%ających z 

produkcji na magazyn wyrobów. 

Do pracy Modułu Integracji WHO-HMF 

wykorzystano obieg dokumentów z WHO, 

którego wersję minimalną pokazuje poniższy 

schemat. Dotyczy on tylko obiegu zleceń pro-

dukcyjnych, bo Moduł Integracji WHO-HMF 

współpracuje z tym rodzajem dokumentu – 

w konkretnych zastosowaniach schemat ten 

może być uzupełniony o dodatkowe, potrzeb-

ne do funkcjonowania zakładu, etapy, zarów-

no zleceń produkcyjnych, jak i dla ofert.

Strzałki w kolorze czarnym oznaczają 

zmiany etapów zleceń wywoływane przez 

użytkowników systemu WHO, a strzałki w ko-

lorze czerwonym zmiany etapów zleceń doko-

nywane automatycznie przez Moduł Integracji 

WHO-HMF. 

Nowe zlecenie produkcyjne w systemie 

WHO może powstać na kilka różnych sposo-

bów: może zostać utworzone ręcznie przez 

wejście w opcję tworzenia nowego zlecenia, 

na postawie wcześniej przygotowanej oferty 

lub na podstawie zamówienia przysłanego 

od dealera.

Osoba obsługująca WHO i zajmująca się 

wprowadzaniem zleceń po utworzeniu nowe-

go zlecenia może skierować je na następujące 

etapy:

Do wstępnego przetworzenia – ta opcja 

jest wykorzystywana wtedy, gdy zlecenie 

będzie realizowane w późniejszym okre-

sie, ale już teraz istnieje potrzeba wysta-

wienia faktur zaliczkowych złotówkowych 

lub walutowych

Zlecenie do produkcji – skierowanie zle-

cenia do działu zajmującego się produkcją 

wyrobów do dalszego przetwarzania.

Zmiana etapu realizacji zlecenia odbywa 

się na planszy do przeglądania istniejących 

dokumentów po wybraniu zakładki „Nowe 

zlecenie”, zaznaczeniu interesującego nas 

zlecenia i wciśnięciu przycisku „zmień status 

dokumentu” – pokazuje to rysunek poniżej.

Etap wstępnego przetworzenia jest wyko-

rzystywany wtedy, gdy zlecenie będzie reali-

zowane w późniejszym okresie, ale już wcze-

śniej występuje potrzeba wystawienia faktur 

zaliczkowych. Gdy nowe zlecenie produkcyjne 

zostanie skierowane przez użytkownika do 

wstępnego przetworzenia, MI zakłada dla 

tego zlecenia w systemie Handel Forte nowe 

kody wyrobów w kartotece towarów, co jest 

pokazane na rysunku poniżej.

Ponadto dla zlecenia jest tworzony w Han-

del Forte dokument zamówienia obcego na 

wyroby. Dokument ten jest automatycznie 

tworzony na magazynie wyrobów - przykład  

takiego działania przedstawiony jest na zrzu-

cie ekranu poniżej.

Zamówienia na wyroby początkowo są 

tworzone w buforze, a %nalnie – po wprowa-

dzeniu wyrobów na stan – na dokumencie tym 

rezerwacje są uzupełniane, wtedy rezerwacja 

jest pełna, tj. gdy wszystkie wyroby ze zlecenia 

znajdą się na magazynie wyrobów, dokument 

zamówienia obcego na wyroby jest wystawia-

ny z bufora, a na podstawie tego dokumentu 

docelowo wystawiana jest faktura sprzedaży 

na wyroby. Dokumenty zamówień obcych na 

wyroby są tworzone z cenami sprzedaży netto 

po rabacie – wg wyceny z WHO. Natomiast 

ceny wyrobu w kartotece wyrobów (cena 

bazowa, A, B, C, D) zależnie od ustawień MI 

mogą być tą samą ceną sprzedaży netto po 

rabacie wg wyceny WHO lub ceną sprzedaży 

netto przed rabatem (A, B, C, D) przemnożonej 

dodatkowo przez stały parametr Modułu Inte-

gracji ustawiony w parametrach systemowych 

(cena bazowa). 

Po przetworzeniu przez MI zlecenia skiero-

wanego do wstępnego przetworzenia osoba 

obsługująca program WHO kieruje je do dal-

szego przetwarzania.

Moduł Integracji WHO-HMF przetwarza 

zlecenia, uruchamiając w tym celu specjalny 
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proces wykonywany co pewien odstęp czasu 

(ustalony w parametrach kon%guracyjnych) 

na serwerze bazy danych.

Etap zleceń do produkcji jest przeznaczo-

ny dla osób zajmujących się organizacją pro-

dukcji wyrobów. Decydują one o tym, kiedy 

i w jakiej kolejności dane zlecenie powinno 

być przygotowane do produkcji poprzez skie-

rowanie do rezerwacji materiałowej. Po skie-

rowaniu zlecenia na ten etap MI tworzy dla 

tego dokumentu w Handel Forte nowe kody 

wyrobów w kartotece towarów, uzupełnia w 

kartotece towarów również kody nowych ma-

teriałów pojawiających się na zleceniu w WHO, 

a następnie tworzy dokumenty rezerwacji ma-

teriału. Są to dokumenty zamówień obcych, 

umieszczane przez MI w rodzaju „Rezerwacja 

materiału do produkcji”. Gdy brakuje materiału 

na dokumentach rezerwacji, tworzone są do-

kumenty zamówień własnych w rodzaju „Braki 

materiałowe”. Dokumenty te są generowane w 

celu sygnalizowania braków i usuwane, gdy 

braki znikną.

Po skierowaniu zlecenia produkcyjnego 

do rezerwacji materiałowej MI tworzy na ma-

gazynie materiałów dokumenty zamówień 

obcych rodzaju „Rezerwacja materiału do 

produkcji”. 

W przypadku pełnej rezerwacji materiału 

do produkcji w HMF następuje automatyczna 

zmiana etapu realizacji zlecenia produkcyjne-

go na „Gotowe do optymalizacji”. Gdy wystą-

pią braki, etap jest zmieniany na „Rezerwacja 

niekompletna” i zlecenia te są okresowo prze-

glądane celem uzupełnienia rezerwacji. 

Gdy MI dokona pełnej rezerwacji mate-

riału do produkcji dla zlecenia, przenosi to 

zlecenie na etap „Gotowe do optymalizacji”. 

Zlecenie to można wtedy objąć optymalizacją 

w systemie WHO. Zlecenia na innych etapach 

nie pojawiają się na planszy do uruchamia-

nia optymalizacji. Przykładowy wygląd takiej 

planszy przedstawia rysunek poniżej.

Po uruchomieniu, wykonaniu i zakończe-

niu optymalizacji zlecenia produkcyjne pod-

ległe tej optymalizacji mają automatycznie 

zmieniane etapy na „Zlecenie po optymaliza-

cji”. Moduł Integracji WHO-HMF może (zależ-

nie od ustawień), tworzyć lub nie dokumenty 

magazynowe dla zakończonych optymalizacji. 

Gdy ustawienia parametrów systemowych 

wskazują na tworzenie dokumentów (zależ-

nie od kolejnych ustawień) tworzone mogą 

być dokumenty rozchodu wewnętrznego dla 

materiałów zawartych w specyfikacji mate-

riałowej danej optymalizacji lub też materiały 

te mogą być przesuwane dokumentem prze-

sunięcia międzymagazynowego z magazynu 

materiałów na magazyn produkcji.

Na stanowiskach w magazynie wyrobów 

do przyjmowania na stan wyrobów wchodzą-

cych z produkcji powinien być używany pod-

moduł skanowania. Stanowiska te powinny 

być wyposażone w skaner kodu kreskowego. 

Najlepiej, gdy jest to skaner laserowy, bez-

przewodowy – ułatwia to obsługę. Podczas 

odczytu etykiety program sprawdza popraw-

ność formatu etykiety, tzn. ilość odczytanych 

znaków powinna wynosić 14, wprowadzony 

kod powinien składać się wyłącznie z cyfr, 

a następnie odrzuca 5 ostatnich cyfr i dopi-

suje kod do listy. Gdy odczytany kod etykiety 

występuje już na liście, pozycja nie jest do-

pisywana, lecz zwiększana jest ilość danego 

wyrobu. 

W obiegu dokumentów możliwa jest wer-

sja, w której najpierw tworzone są dokumenty 

przyjęć wewnętrznych dla zeskanowanej li-

sty etykiet wyrobów, a gdy wszystkie wyro-

by z danego zlecenia są przyjęte na stan, to 

tworzone są dokumenty rozchodu wewnętrz-

nego na materiały. 

Wersja, w której przy przetwarzaniu pierw-

szej etykiety z danego zlecenia najpierw są 

tworzone dokumenty rozchodu wewnętrz-

nego na materiały, oddzielnie dla każdego 

wyrobu, a następnie tworzone są dokumenty 

przyjęcia wyrobów dla odczytanych etykiet, 

cena magazynowa wyrobu jest obliczana na 

podstawie jednego lub wielu dokumentów 

rozchodu stworzonego dla danego zlecenia 

lub dla danej pozycji zlecenia z uwzględnie-

niem współczynnika kosztów produkcji.

Moduł Integracji posiada także szereg 

raportów ułatwiających pracę w  firmach 

produkujących okna. Użytkownikom bardzo 

usprawnia pracę raport wczytujący dostawy 

(np. szkła) w formie elektronicznej.

Ostatnim etapem jest wystawienie faktury 

na podstawie zamówienia klienta. Oto przy-

kład takiej faktury. 
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