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CC Menedżer Zwrotów
CC MENEDŻER ZWROTÓW to autorski program Computer Center automatyzujący wykonywanie zwrotów 
towarów. Aplikacja niezbędna w każdej branży, w której występuje duży poziom zwrotów towarów na przykład
w branży piekarniczej lub motoryzacyjnej. Program współpracuje z oprogramowaniem Comarch ERP Optima.

Korzyści i funkcje CC Menedżer Zwrotów
 Automatyzacja zwrotów      Oszczędność czasu
 Minimalizacja pomyłek        Integracja z Comarch ERP Optima
 Obsługa w 3 krokach            Prostota działania

Opis działania
Aplikacja pobiera z systemu Comarch ERP Optima z konkretnej ilości dni 
określonej w ustawieniach programu dokumenty WZ i po podaniu ilości 
zwracanego towaru automatycznie generuje dokumenty WZKOR. 
Użytkownik podaje całkowitą ilość zwracanego produktu, a program sam 
dobiera odpowiednie ilości, które może skorygować na danej WZ, aż do 
wykorzystania całkowitej ilości zwracanego towaru. W pierwszej kolejności 
korygowane są najstarsze dokumenty z wybranego w ustawieniach okresu. 
Użytkownik nie musi ręcznie korygować dokumentów WZ, liczyć ile jeszcze 
ma odjąć i z którego dokumentu WZ. Aplikacja w obrębie wybranego 
kontrahenta wszystkie opisane czynności robi automatycznie.

Dodatkowo po wygenerowaniu WZKOR istnieje możliwość stworzenia dokumentów RW i następnie PW
z wyznaczoną ceną zwrotu dla danego towaru (może być inna niż cena ewidencyjna/zakupu) oraz w wyznaczonym 
magazynie, na którym ma pojawić się towar. Taka funkcjonalność ma szczególne zastosowanie w branży
piekarniczej. Piekarnia tworzy zwrot (WZKOR) 10 bułek, następnie dokument RW i na końcu PW dla wskazanych
10 bułek, które są przyjmowane na magazyn np. „zwroty” po cenie zwrotu (różnej od ceny zakupu).

Algorytm działa automatycznie po kliknięciu jednego przycisku. Wybór magazynu i ceny na PW, a także ilości dni,
z których są pobierane dokumenty w pierwszym kroku są w pełni konfigurowalne pod potrzeby danej branży.

Dodatkowo na życzenie Klienta automatycznie tworzą się dokumenty RW i PW po określonych cenach zwrotu. 
Program idealnie nadaje się do firm pracujących na dokumentach WZ. Automatyzacja procesu zwrotu towaru 
znacznie upraszcza całą procedurę i pozwala na znaczące oszczędności czasu.

Przykład działania algorytmu

APLIKACJE AUTORSKIE COMPUTER CENTER
PROSPEKT INFORMACYJNY
CC MENEDŻER ZWROTÓW

COMPUTER CENTER
MENED   ER
ZWROTÓW

Kontrahent A

WZ1 – 3 bułki, 4 chleby
WZ2 – 4 bułki, 4 chleby,
WZ3 – 2 bułki, 4 chleby.

UWAGA: WZ muszą być zamknięte
(nie w buforze).

W programie dla kontrahenta A mamy 
możliwość zwrotów 9 bułek i 12 

chlebów. Zwracamy 4 bułki i 4 chleby. 
Aplikacja tworzy WZKOR1 na -3 bułki
i -4 chleby oraz WZKOR2 na -1 bułkę. 
Po kolei zdejmuje z najstarszych WZ 

odpowiednie ilości. Następnie 
aplikacja generuje RW na 4 bułki

i 4 chleby oraz PW na takie same ilości 
po cenie zwrotu (lub innej podanej)

na magazyn zwroty (lub inny podany
w ustawieniach).

Kolejny cykl dla tego kontrahenta
i zwrot 5 bułek. Aplikacja dopisuje do 
WZKOR2 jeszcze -3 bułki oraz tworzy 

WZKOR3 -2 bułki. RW i PW analogicznie 
jak wyżej. Ilość chlebów pozostaje bez 

zmiany, nadal mamy możliwość 
wykonania ich zwrotu w kolejnym 
cyklu. Bułek jest już 0, próba ich 

zwrotu zakończy się odpowiednim 
komunikatem dla użytkownika 

aplikacji.
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