
Zarządzanie kontraktami 
handlowymihandlowymi



Wstęp

System przeznaczony jest do przechowywania informacji 
o kontraktach zawartych z dostawcami, oraz automatycznego 
wystawiania faktur z nich wynikających. Zakres działania 
systemu zaczyna się od rejestrowania kontraktów, poprzez  
negocjowania warunków handlowych na kontrakcie, na 
fakturowaniu i raportowaniu kończąc. Dodatkowo system 
informuje o obrocie na kontrakcie, a także o poprawie lub 
pogorszeniu warunków kontraktu do lat ubiegłych.

System  zawsze dopasowywany jest w pełni do indywidualnych System  zawsze dopasowywany jest w pełni do indywidualnych 
wymagań biznesowych i funkcjonalnych naszego klienta. 



Cele systemu

Cel główny:

� Podniesienie jakości w rozliczeniach z dostawcami.

Cele biznesowe systemu:

� Tworzenie warunków które określają stałe zobowiązania –
kontrakty.

� Monitorowanie postępów w negocjacjach.

� Porównywanie warunków handlowych w kolejnych latach -� Porównywanie warunków handlowych w kolejnych latach -
wyliczanie „Poprawy”.

� Elastyczne fakturowanie i raportowanie.

� Rozbudowane zarządzanie uprawnieniami.



Kontrakty

� Definiowanie  kontraktów zawierających warunki handlowe.

� Przypisanie kontraktu do Kupca. 

� Automatyczne fakturowanie na podstawie warunków 
handlowych



Negocjacje

� Zarządzanie procesem negocjacji.

� Porównanie warunków handlowych w kolejnych latach 

� Wyliczanie „poprawy” na podstawie dowolnego algorytmu, 
porównując aktualne warunki kontraktu z latami ubiegłymi



Faktury

� Rejestracja faktur:

� związanych i niezwiązanych z kontraktem

� not obciążeniowych

� Korekt do faktur i not uznaniowych



Hurtowe wystawianie faktur

� Masowe wystawianie faktur na podstawie warunków zawartych 
w kontrakcie

� Proponowane faktury mogą być indywidualnie modyfikowane

� Wystawianie faktur niezwiązanych z kontraktem



Wydruk faktur

� Wydruk wszystkich wystawionych faktur lub przesyłanie 
kanałem EDI

� Hurtowy wydruk faktur – np. wg struktury, dostawcy.

� Wydruk duplikatów



Raporty

� Dowolne raportowanie na postawie danych zawartych w systemie

� Raporty ręczne, automatyczne co pewien okres, lub automatyczne w 
przypadku zaistnienia określonych warunków biznesowych



Administracja

� Zarządzanie uprawnieniami: 

� dostęp do danych

� dostęp do funkcji

� Zamykanie okresów rozliczeniowych

� Kontrola interfejsów



Cechy systemu

� Prosta i intuicyjna nawigacja za pomocą rozwijalnego menu.

� Maksymalnie skrócona ścieżka w nawigacji do często 
wykonywanych zadań. 

� Wykonanie systemu w technologii Apache – PHP – Oracle
która daje stabilność, szybkość i bezpieczeństwo.



Dziękuję za uwagę


