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Moduł Opakowania służy do prowadzenia ewidencji obrotu opakowaniami zwrotnymi. Umożliwia modelowanie procesu obrotu 
opakowaniami z różnymi odbiorcami firmy. Może funkcjonować oddzielnie, ale zasadniczo współpracuje z modułem Magazyn i 
Sprzedaż. 
 
 
Modelowanie procesu obrotu opakowaniami  
 Wymaga wydzielenia magazynu opakowań zwrotnych, 

który funkcjonuje jako osobny magazyn, 
 Zdefiniowania  powiązań pomiędzy sprzedawanym 

asortymentem (np. napoje) a opakowaniami 
jednostkowymi i zbiorczymi ( butelki, skrzynki). Jeśli 
asortyment ma zadeklarowane te opakowania  to z jego 
obrotem następuje obrót opakowań z przeliczeniem na 
opakowania jednostkowe i zbiorcze.   

 Zdefiniowania dokumentów obrotu opakowaniami, ich 
zachowania w Systemie i powiązania z dokumentami 
magazynowymi i sprzedaży. 

 
Automatyzacja obrotu opakowaniami  
 Można zautomatyzować wystawianie dokumentów dla 

opakowań w oparciu o wystawiane dokumenty 
magazynowe.  

 Opakowania działają niejako „w tle”. Przy wystawianiu 
dokumentu magazynowego z pozycjami asortymentów 
(np. piwo), które mają zadeklarowane opakowania 
powstaje dokument opakowaniowy skojarzony z 
dokumentem magazynowym. Następuje aktualizacja stanu 
opakowań jednostkowych i zbiorczych w kartotece 
opakowań magazynu i kartotece opakowań u kontrahenta. 
Zapisywane są powiązania pomiędzy skojarzonymi 
dokumentami. 

 Obrót opakowaniami może być powiązany z rezerwacją dla 
kontrahenta. 

 Przy wydruku dokumentu WZ lub faktury drukowany jest 
skojarzony dokument obrotu opakowaniem. Dokument 
zawiera gotowy formularz zwrotu opakowań, mogą w nim 
znajdować się wolne rubryki do których kierowca wpisze 
ilość przyjmowanych opakowań. 

Zwracane przez odbiorcę opakowania są wprowadzane 
dokumentem zwrotu opakowań aktualizując kartoteki 
opakowań w magazynie i u odbiorcy. 
 
Automatyzacja sprzedaży opakowań    
Przy sprzedaży opakowań poza magazynem handlowym lub 
rozliczeniu odbiorcy za opakowania zwrotne do dokumentu 
sprzedaży można pobierać pozycje z dokumentu obrotu 
opakowaniem, za które odbiorca jest obciążany. Przy zapisie 
faktury są zapamiętywane powiązania pomiędzy 
dokumentami. 
 
Rodzaje  dokumentów opakowaniowych  
Można zdefiniować wiele rodzajów dokumentów obrotu 
opakowaniami (Przychód zewnętrzny, Przyjęcie opakowań z 
produkcji, Sprzedaż opakowań, Wydanie opakowań 
kontrahentowi, Zwrot opakowań od kontrahenta). Można 
definiować rodzaj dokumentu szczegółowiej dla grupy 
odbiorców. Można wskazać magazyny przy których 
dodatkowo potwierdzane jest  wystawianie dokumentu. 
 
Wygląd dokumentów  
Definiowalny wygląd graficzny i zawartość informacyjna 
dokumentu dla drukarki graficznej i igłowej. PI Rol-Tech 
dostarcza podstawowe szablony dokumentów 
opakowaniowych. Użytkownik w dowolnej chwili może 

zmienić  wybrane elementy graficzne i zawartość 
informacyjną dokumentu opakowaniowego lub na jego bazie 
stworzyć nowy wzór dokumentu. 
 
Powiązania z dokumentami magazynowymi  
Powiązania obu dokumentów ustala się przy definicji 
dokumentu magazynowego. Jeśli powiązanie występuje to 
przy wystawianiu dokumentu magazynowego automatycznie 
powstaje dokument opakowaniowy ( z aktualizacją stanów w 
kartotece magazynu opakowań i kartotece opakowań u 
kontrahenta). Na życzenie dokument opakowaniowy może 
być drukowany przy księgowaniu dokumentu 
magazynowego. 
 
Powiązania z dokumentami Sprzedaży   
Powiązanie pozwala przyśpieszać wystawianie faktury 
poprzez pobranie pozycji z jednego lub wielu dokumentów 
opakowaniowych, za które odbiorca jest obciążony. 
 
Kartoteka opakowań w magazynie  
Z poziomu kartoteki opakowań dla przedsiębiorstwa można 
przeglądać kartoteki opakowań na magazynach.  
 
Kartoteka opakowań kontrahenta  
Jej układ  w wygodny sposób dostarcza danych  o stanie i 
obrocie opakowań z kontrahentem. Szybko można  uzgodnić 
i wyjaśnić potrzebne informacje dostępne w kartotece w 
kilku układach. 
 
Zestawienia  
Można wykonać szereg zestawień  o stanie opakowań w 
magazynach przedsiębiorstwa i u poszczególnych 
kontrahentów.  
  Jeśli użytkownik posiada dostęp do pakietu Microsoft Excel 
to każde zestawienie może być wykonane bezpośrednio do 
arkusza Excel’a i przeglądane na ekranie lub włączone do 
innych analiz. 
 
Korzyści  
 Znany jest stan opakowań należących do majątku firmy a 

znajdujących się u kontrahenta oraz ilości opakowań 
zwrotnych w firmie. 

 Kontrola nad stanem opakowań powoduje zmniejszenie 
stanu zapasów i uniknięcie braków podczas pakowania 
materiału. Zmniejsza ilość błędów w dokumentach – 
równolegle z dokumentem dla magazynu handlowego 
automatycznie tworzony jest dokument opakowań 
zwrotnych. 


