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Podstawowe zadania modułu SD 

• nawiązywanie kontaktów

•przetwarzanie zapytań ofertowych

•przetwarzanie ofert

•przetwarzanie zleceń

•obsługa dostaw

•fakturowanie

•system informacyjny sprzedaży



Elementy organizacyjne tworzą swoistą podstawę 
obsługi operacji gospodarczych.

Do najczęściej używanych w module SD należą:
•Jednostka gospodarcza

•Obszar zbytu

•Dział sprzedaży

•Kanał dystrybucji

•Dziedzina

•Zakład

•Skład

•Punkt wysyłkowy

•Punkt planowania transportu



Jednostka gospodarcza

Jednostka gospodarcza reprezentuje 
samodzielnie bilansującą się jednostkę, np. 
przedsiębiorstwo w ramach grupy kapitałowej.

Na poziomie jednostki gospodarczej tworzone są 
bilanse oraz rachunek zysków i strat, które są 
wymagane przez ustawodawcę



Dział sprzedaży

Wykorzystywany jest w celu definiowania 
narodowych bądź międzynarodowych 
oddziałów sprzedaży. 

Każdy dział reprezentuje jednostkę sprzedającą 
w sensie prawnym, odpowiadając za jakość 
produktów oraz inne roszczenia klientów. 

Każda transakcja handlowa jest przetwarzana w 
ramach określonego działu sprzedaży.



Kanał dystrybucji

Służy do określania sposobu w jaki produkt 
dostarczany jest do klienta. 

Przykładami mogą być: hurt, detal, sprzedaż 
bezpośrednia. 

Klient może być obsługiwany przez kilka 
kanałów. 

Kanał może determinować różne ceny lub 
minimalną ilość zlecenia



Dziedzina

Jest ona linią produktów oferowanych klientowi. 

Dziedzina może również wpływać na cenę, ilość 
minimalną ilość zlecenia, bądź minimalną ilość 
dostarczenia.



Obszar Zbytu

Dane podstawowe istotne dla sprzedaży klienta 
zakładane są na poziomie obszaru zbytu. 
Dzięki temu można elastycznie różnicować 
potrzeby klienta w zależności od obszaru, w 
którym się znajduje.

Obszar zbytu jest kombinacją tylko jednego:

•Działu Sprzedaży,

•Kanału Dystrybucji,

•oraz jednej Dziedziny



Obszar Zbytu

Wrocław Warszawa Gdańsk

Hurt motocykle motocykle motocykle

rowery rowery

Detal motocykle motocykle

rowery



Biura sprzedaży, grupy sprzedawców i sprzedawcy



SD struktura cd.

• Zakład

Zakład produkuje, oferuje usługi lub przygotowuje produkty do 
dalszej dystrybucji. 

• Skład

Skład ‐miejsce składowania materiałów

• Punkt wysyłkowy

Punkt wysyłkowy jest miejscem, w którym odbywają się 
czynności związane z wysyłką.

• Punkt planowania transportu

Punkt planowania transportu jest miejscem, w planuje się 
transport wychodzący i przychodzący



Struktura organizacyjna SD: 
relacja zakład –dział sprzedaży

Jednostka gospodarcza 1 Jednostka gospodarcza 2

Zakład 1 Zakład 2 Zakład 3 Zakład 4 Zakład 5

Dział 
Sprzedaży 1

Dział 
sprzedaży 2

Dział 
sprzedaży 3



Standardowy proces sprzedaży

Aktywności przedsprzedażne
Przetwarzanie zlecenia
Dostawa
Faktura
Płatność



Dane podstawowe klienta

Dane podstawowe klienta służą w głównej 
mierze dwóm obszarom: FI i SD. 

Z tego względu podzielono je na 3 grupy:

•dane ogólne (do których odnoszą się zarówno 
SD i FI ),

•dane Jednostki Gospodarczej,

•dane Sprzedaży i Dystrybucji.



Funkcje partnerów



Dane podstawowe materiału

Rodzaj materiału HAWA

Wglądy

Warunki cenowe – zob. rysunek



Uzgodnienia klient ‐materiał



Przetwarzanie zlecenia sprzedaży klienta

Dokument zawierający następujące dane:

•Informacje dotyczące klientów

•Informacje dotyczące materiałów 

•Warunki ustalania cen pojedynczych pozycji

•Linie harmonogramu i informacje dotyczące 
dostawy

•Informacje istotne podczas fakturowania



Rodzaje dokumentów sprzedaży
Zlecenie sprzedaży

Sprzedaż gotówkowa

Zlecenie natychmiastowe 

Dostawa bezpłatna

Zwroty 

Uzupełnienie 
Konsygnacyjne

Żądanie faktury korygującej 
minus/plus



Struktura dokumentu sprzedaży
dzieli go na 3 grupy informacji:

Nagłówek-zawiera dane 
odnoszące się do klienta, 
dotyczące całego zlecenia. 

Pozycje-zawierają dane 
dotyczące materiału oraz 
zamówionych ilości. 

Linie harmonogramu-
zawierają informacje o 
dostawie, dostarczaną ilość 
oraz termin dostawy.



Kontrola dostępności

• odbywa się w zakładzie zdefiniowanym dla 
pozycji i jest przeprowadzana podczas 
tworzenia zlecenia, jeśli:

•Materiał wymaga kontroli zapasu;

•Dany scenariusz wymaga (została 
skonfigurowana w nim) kontrola dostępności.



Data dostępności

Data jest ustalana przez system, poprzez liczenie wstecz, 
rozpoczynając od żądanej przez klienta daty dostawy. 

System uwzględnia również czas potrzebny do pobrania, 
pakowania, załadunku i transportu towarów.

Data zlecenia

Data dostępności materiału

Organizacja transportu

Załadunek 

Wydanie towarów

Data dostawy



Harmonogramowanie wstecz

• System rozpoczyna odliczanie od żądanej daty 
dostawy, a następnie odlicza wstecz, 
uwzględniając czas pobrania/pakowania, 
załadunku i wstępny czas organizacji.

• Jeżeli materiał dla obliczonej daty jest 
dostępny, to żądana data dostawy może być 
dotrzymana.



Harmonogramowanie naprzód

• Jeżeli materiał nie jest dostępny w czasie 
określonym przez datę dostępności materiału, 
system próbuje ustalić inną datę dostępności 
materiału. Jest to nowa data dostępności 
materiału.

• System traktuje nową datę dostępności 
materiału jako punkt wyjściowy do 
ponownego harmonogramowania wysyłki w 
celu obliczenia nowej daty dostawy



Przetwarzanie dostawy

•Tworzenie dostaw

•Tworzenie wysyłek

•Pobranie ‐Tworzenie zleceń transportowych

•Pakowanie ‐jeżeli zaistnieje taka potrzeba

•Wydanie towarów



Struktura dokumentu dostawy



Zależności dostawy

• Dostawa kompletna

• Dostawa częściowa (zlecenie przekłada się na 
kilka dostaw)

• Łączenie zleceń (kilka zleceń w jednej 
dostawie)



Transfer danych
Zależności pomiędzy strukturą dokumentu 
zlecenia sprzedaży a dokumentem dostawy



Proces wysyłki

Zlecenia sprzedaży

Punkt wysyłkowy

Skład

Pakowanie

Drukowanie i wysyłanie 
dokumentów  dostaw

Wydawanie towarów

• Zlecenia sprzedaży

• Punkt wysyłkowy

• Skład

• Pakowanie

• Drukowanie i wysyłanie dokumentów  dostaw

• Wydawanie towarów



Pakowanie ‐środki pomocnicze

•Pudła

•Palety

•Skrzynie 

•Kartony

•Kontenery

•Ciężarówki

… i wiele innych



Wydawanie towarów
Księgowanie wydania towarów kompletuje wszelkie działania 

związane z wysyłką.

Odpowiedni dokument wydania towarów jest księgowany z 
rzeczywistą datą wydania towarów. Data bieżąca jest 
przyjmowana jako data wydania towarów, jeśli brak jest dla 
niej szczegółowych specyfikacji.

Wydanie towarów odnosi się do całej dostawy.

Ewentualne błędy (brak danych, niekompletne pobranie) są 
protokołowane



Skutki księgowania wydania towarów

• –Zapasy magazynowe zostaną zredukowane

• –Zmiana wartości zostanie zaktualizowana w 
księgowaniu materiałów na koncie zapasów

• –Zapotrzebowania dotyczące dostawy zostaną 
zredukowane

• –Obieg dokumentów dla dokumentów 
sprzedaży i wysyłki zostanie zaktualizowany

• –Utworzona zostanie robocza lista faktu



Faktura

• Tworzenie faktury dla pojedynczej dostawy lub 
dla pojedynczego zlecenia klienta.

• Sumowanie faktur za pomocą takich kryteriów 
wyboru, jak klient, data faktury i kraj docelowy 



Skutki fakturowania

• Interfejs rachunkowości

• Jeżeli faktura zostanie zapamiętana, system 
automatycznie tworzy dokument księgowy, za 
pomocą którego księgowane są konta KG.



Struktura faktury

• Nagłówek faktury – odnosi się do całego 
dokumentu

• Pozycje – odnoszą się do konkretnych 
materiałów w fakturze



Rodzaje faktur

•Faktura

•Faktura proforma 

•Sprzedaż gotówkowa 

•Transakcje zewnętrzne

•Lista faktur

•Stornowanie

•Faktura korygująca plus/minus

•Zwroty

•Fakturowanie wewnętrzne



Senkju wery macz ☺
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