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Najnowsza autorska aplikacja Computer Center!
CC PRODUKCJA – aplikacja wspomagająca procesy produkcyjne w Twojej Firmie. Dla użytkowników Comarch ERP 
XL aplikacja CC Produkcja jest prostszą i wydajniejszą alternatywą dla Produkcji znanej z Comarch ERP XL.  Dla 
użytkowników Comarch Optima jest to jedyna ścieżka do przeprowadzenia procesów produkcyjnych w swoim ERP 
bez przechodzenia na system Comarch ERP XL. 

Dzięki aplikacji możliwe jest tworzenie w naszym systemie technologii produkcyjnej, na podstawie wcześniej 
zdefiniowanych zasobów, gniazd, operacji i innych typów słownikowych. Kolejno na podstawie utworzonych 
technologii jest możliwość wygenerowania zlecenia produkcyjnego oraz realizacji go. Cały proces z rozbudowaną 
ewidencją czynności, zużycia materiałów i innych przydatnych informacji. Aplikacja w pełni współpracuje
z systemami ERP Comarch (XL lub Optima).

Zalety aplikacji CC Produkcja
 Produkcja Just in time
 Dla każdego rodzaju firm produkcyjnych:
    produkcja jednoetapowa
    produkcja wieloetapowa
    jednostkowa
    seryjna
 Aplikacja responsywna
 Możliwość pełnej konfiguracji aplikacji (ukrywan-
ie/pokazywanie opcji menu, przycisków i kolumn na 
tabelach
     dla danej grupy użytkowników)
 Program prosty w obsłudze, zlecenie na 1 ekranie
 Wpisuje się w idee Lean Production

Funkcjonalność CC Produkcja
CC PRODUKCJA umożliwia tworzenie dokumentów w tych systemach z poziomu naszej aplikacji. Dodatkowo 
możliwa jest pełna konfiguracja aplikacji. Nadawanie dowolnych uprawnień wybranym użytkownikom aplikacji, 
ukrywanie i pokazywanie wybranych elementów, zarządzanie użytkownikami i ewidencja ich pracy (kto, kiedy, co 
wykonał). Aplikacja umożliwia również niestandardowe rozwiązania zgłaszane przez naszych klientów, jak np. 
import technologii zapisanej w Excel oraz inne zautomatyzowane procesy wedle potrzeb klienta.

Dodatkowo:
 Możliwość ewidencjonowania kosztów – rejestracja kosztów i czasu wszystkich wykorzystanych zasobów
 Obsługa braków – generowanie zleceń produkcyjnych na ilości braków w wyrobie gotowym
 Wsparcie dla działu logistyki – zapotrzebowanie w systemach ERP Comarch
 Planowanie zasobów, surowców z dokładnością czasu/daty potrzeb produkcyjnych
 Generowanie zużycia surowców (RW) w ERP
 Generowanie przyjęć wyrobów gotowych (PW) w ERP
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