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IFS Applications 2003 - Instrukcja IV 
Zakupy i sprzedaż 
 

 
NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 – DYSTRYBUCJA 
 
ZAKUPY  
 
40. DOSTAWCA 
 
Zakupy → Dostawcy → Dostawca 
 
 
Utwórz dwóch nowych dostawców (id_firmy_D1, id_firmy_D2), 
uzupełnij ich dane adresowe oraz szczegóły dotyczące zakupów. 
 

Id dostawy Nazwa 
FR_D1 HURTOWNIA ADAM SŁODOWY & SYN 
FR_D2 HURTOWNIA STALI  

 
 
Poniżej zamieszczono jako przykład zrzuty ekranu  
z danymi dostawcy FR_D1 – HURTOWNIA ADAM SŁODOWY & SYN.  
 
Zakładka Ogólnie 

 
Zapisuj dane po uzupełnieniu każdej zakładki formularza! 
Po wybraniu kolejnej zakładki (rys. poniżej), należy wydać polecenie Nowy (F5). 
 
Zakładka Adres → Dane podstawowe adresu 
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Zakładka Adres → Dane zakupów 

 

Przed rozpoczęciem wprowadzania danych, należy wydać polecenie Nowy (F5). 

 
 
 
Zakładka Zakupy → Ogólnie 

 

Przed rozpoczęciem wprowadzania danych, należy wydać polecenie Nowy (F5). 

 
 
 
 

W analogiczny sposób wprowadź dane drugiego dostawcy  
tj. (FR_D2 - HURTOWNIA STALI).   
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41. POZYCJA ZAKUPOWA 
 
Zakupy → Pozycje zakupowe → Pozycja zakupowa 
 
Każda pozycja magazynowa typu Zakupy jest widoczna w systemie  
również jako tzw. Pozycja zakupowa.  
 
Należy wczytać (F2) istniejące w bazie dane pozycji zakupowych  
(tj. FR_PED, FR_BL2,5, FR_BL10, FR_S10, FR_S20) i uzupełnić je. 
 
Poniżej zamieszczono przykładowy zrzut ekranu dla pozycji zakupowej FR_PED. 
 

 
 

 
 
42. DOSTAWCA POZYCJI ZAKUPOWEJ 
 
Zakupy → Pozycje zakupowe → Dostawcy pozycji zakupowych 
 
Pozycja zakupowa może być dostarczana przez jednego lub kilku dostawców,  
stąd konieczność wprowadzenia danych o tzw. dostawcach pozycji zakupowych  

(tj. parach dostawca ↔ dostarczana część). 
 
Wprowadź dane o dostawcach pozycji zakupowych zgodnie z poniższą tabelką: 
 
Dostawca Nazwa Symbol części Nazwa części Cena w PLN 

FR_PED Pedał 5,0 

FR_S10 Śruba M10 0,5 FR_D1 HURTOWNIA  
ADAM SŁODOWY & SYN 

FR_S20 Śruba M20 1,5 

FR_BL2,5 Blacha 2,5 mm 27,5 
FR_D2 HURTOWNIA STALI 

FR_BL10 Blacha 10 mm 58,0 
 

W analogiczny sposób należy uzupełnić dane pozostałych pozycji zakupowych 
tj. (FR_BL2,5, FR_BL10, FR_S10, FR_S20). 
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Pole ”Głównydostawca” 
ma być aktywne 
(zaznaczone) ! 

Dodaj nowego Dostawcę pozycji zakupowej (F5),  
w polach Nr poz i Dostawca aktywne są listy wartości (F8). 
 
Poniżej zamieszczono przykładowe zrzuty ekranu dla pozycji zakupowej FR_PED. 
 
Zakładka Ogólnie 

 
 
Zakładka Informacja o K/J (Kontroli Jakości) 

 
 

 

W analogiczny sposób wprowadź dane o pozostałych dostawcach pozycji zakupowych. 
 
Zwróć uwagę na poprawną wartość w polu „Cena”. 

 
Zwróć uwagę na sposób kontroli jakości – odmienny % próbki  
podlega kontroli w przypadku części pochodzących od różnych dostawców: 

 

Dostawca Nazwa Symbol części Sposób KJ 
FR_PED 

FR_S10 FR_D1 
HURTOWNIA  

ADAM SŁODOWY & SYN 
FR_S20 

25 % 
PRÓBKI 

FR_BL2,5 
FR_D2 HURTOWNIA STALI 

FR_BL10 
5 % 

PRÓBKI 
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SPRZEDAŻ 
 
 
43.  POZYCJA SPRZEDAŻY 
 
Sprzedaż → Pozycje sprzedaży → Pozycja sprzedaży 
 
System wymaga zdefiniowania, które pozycje są pozycjami podlegającymi sprzedaży. Są to tzw. 
pozycje sprzedaży. System nie zezwoli na umieszczenie na zamówieniu klienta pozycji, która nie 
została uprzednio zarejestrowana jako pozycja sprzedaży.  
 
Jedyną pozycją sprzedaży w naszej fabryce jest ZESPÓŁ KORBY Z PEDAŁEM (FR_ZKP).  
 
Dodaj nową Pozycję sprzedaży (F5), w polu Nr poz. sprzedaży wprowadź symbol zespołu korby 
z pedałem; po przeniesieniu kursor do następnego pola system powinien automatycznie uzupełnić 
część danych pozycji o wprowadzonym symbolu. 
Uzupełnij cenę sprzedaży zespołu korby z pedałem, przyjmując że ma ona wynosić 65 zł.  
 
 
Zakładka Ogólnie 
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44.  KLIENT 
 
 
Sprzedaż  → Klienci → Klient 

 
Wprowadź dane nowego klienta nadając mu identyfikator wg wzoru: id_firmy_K1. 
 
 

Zakładka Ogólnie 

 

Zapisuj dane po uzupełnieniu każdej zakładki formularza! 
Po wybraniu kolejnej zakładki (rys. poniżej), należy wydać polecenie Nowy (F5). 
 
 
 
Zakładka Adres → Dane podstawowe adresu  
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Zakładka Adres → Dane sprzedaży 

 
 
Zakładka Faktury 

 
 

Zakładka Zamówienie →  Ogólnie 
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ZADANIA KONTROLNE:  
 
1.)  Zamieść zrzut ekranu z danymi dostawców danej firmy 
 

Zakupy → Dostawcy → Przegląd - Dostawcy 
 
Należy wydać zapytanie o dostawców o identyfikatorach rozpoczynających się od id własnej firmy. Poniżej 
zamieszczono odpowiedni zrzut dla przedsiębiorstwa „FR”.  

 

 
 
 
2.) Zamieść zrzut ekranu z danymi pozycji zakupowych należących do grupy pozycji 

zakupowych „ŚRUBY”. 
 

Zakupy → Pozycje zakupowe → Przegląd – Pozycje zakupowe 
 
Należy wydać zapytanie o pozycje zakupowe, które są przypisane do grupy pozycji zakupowych 
o identyfikatorze „id_firmy_SR”. Poniżej zamieszczono odpowiedni zrzut dla przedsiębiorstwa „FR”.  

 

 
 
3.) Zamieść zrzut ekranu z danymi o dostawcach pozycji zakupowych, tylko dla tych 

pozycji zakupowych, które są dostarczane przez dostawcę FR_D2. 
 

Zakupy → Pozycje zakupowe → Przegląd – Dostawcy pozycji zakupowych 
 

Należy wydać zapytanie o pozycje zakupowe, które są dostarczane przez dostawcę o identyfikatorze 
„id_firmy_D2”. Poniżej zamieszczono odpowiedni zrzut dla przedsiębiorstwa „FR”.  

 
 

 
 
4.) Zamieść zrzut ekranu z danymi pozycji sprzedaży, zwróć uwagę na sposób 

wyświetlania danych. 
 
Należy zażądać wyświetlania tylko wybranych pól – jak na poniższym zrzucie ekranu. 
 
Sprzedaż → Przegląd - Pozycje sprzedaży  

 

 


