INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ
1. Zarejestrować zamówienie na 600 sztuk MIESZADŁA z terminem realizacji przesuniętym o 1
miesiąc od daty dzisiejszej.
2. Stworzyć zlecenie produkcyjne na bazie zamówienia.
3. Automatycznie zatwierdzić wszystkie zaplanowane zlecenia produkcyjne korzystając z opcji
„Bilansowanie i zatwierdzanie zleceń”.
4. Uruchomić zatwierdzone zlecenia na detale (tulejka, wałek, płaskownik) pomimo braku
niezbędnych materiałów. Zostaną wygenerowane dokumenty RW ze statusem „O” –
ODŁOŻONE. (menu Planowanie, Zlecenia zatwierdzone, Uruchom, Zakres: wybrane,...)
5. Przyjąć na magazyn dokumentem PZ materiały w ilości odpowiadającej dokumentom RW ze
statusem „Odłożone”. (menu Planowanie, Dokumenty, Rozchód wewnętrzny, Tabela, wybieramy
dokument RW, Zawartość).
6. Uruchomić odłożone dokumenty RW (menu Dokumenty, Rozchód wewnętrzny, Inne, Wykonaj).
7. Zaraportować produkcję wszystkich trzech zleceń w planowanych ilościach.
8. Sprawdzić czy po zakończeniu wszystkich zleceń, w magazynie jest:
a) 600 szt. tulejki
b) 600 szt. wałka
c) 1200 szt. płaskownika
9. Sprawdzić które ze zleceń ma przekroczony koszty materiałowe i o ile (menu Zestawienia,
Zlecenia, Wszystkie, wybieramy zlecenie, w opcji Koszy szukamy odpowiedzi).
10. Uruchomić i zaraportować produkcję mieszadła w ilości 600 szt. Sprawdzić czy koszty
materiałowe zlecenia na mieszadło nie zostały przekroczone.

MIESZADŁO
1 x TULEJKA
1 x WAŁEK
2 x PŁASKOWNIK

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ
11. Zarejestrować zamówienie na 600 sztuk MIESZADŁA z terminem realizacji przesuniętym o 1
miesiąc od daty dzisiejszej.
12. Stworzyć zlecenie produkcyjne na bazie zamówienia.
13. Automatycznie zatwierdzić wszystkie zaplanowane zlecenia produkcyjne korzystając z opcji
„Bilansowanie i zatwierdzanie zleceń”.
14. Uruchomić zatwierdzone zlecenia na detale (tulejka, wałek, płaskownik) pomimo braku
niezbędnych materiałów. Zostaną wygenerowane dokumenty RW ze statusem „O” –
ODŁOŻONE. (menu Planowanie, Zlecenia zatwierdzone, Uruchom, Zakres: wybrane,...)
15. Przyjąć na magazyn dokumentem PZ materiały w ilości odpowiadającej dokumentom RW ze
statusem „Odłożone”. (menu Planowanie, Dokumenty, Rozchód wewnętrzny, Tabela, wybieramy
dokument RW, Zawartość).
16. Uruchomić odłożone dokumenty RW (menu Dokumenty, Rozchód wewnętrzny, Inne, Wykonaj).
17. Zaraportować produkcję wszystkich trzech zleceń w planowanych ilościach.
18. Sprawdzić czy po zakończeniu wszystkich zleceń, w magazynie jest:
a) 600 szt. tulejki
b) 600 szt. wałka
c) 1200 szt. płaskownika
19. Sprawdzić które ze zleceń ma przekroczony koszty materiałowe i o ile (menu Zestawienia,
Zlecenia, Wszystkie, wybieramy zlecenie, w opcji Koszy szukamy odpowiedzi).
20. Uruchomić i zaraportować produkcję mieszadła w ilości 600 szt. Sprawdzić czy koszty
materiałowe zlecenia na mieszadło nie zostały przekroczone.

MIESZADŁO
1 x TULEJKA
1 x WAŁEK
2 x PŁASKOWNIK

