
FEPA Baza 
Dla nowicjuszy i przechodzących na nowy system
Zapewniamy Państwu niezbędną wiedzę technologiczną, metodolo-
giczną i organizacyjną oraz pokazujemy krok po kroku, jak korzy-
stać z systemu FEPA. Dla nowych pracowników w firmie, podstawo-
we szkolenie FEPA sprzyja szybkiemu i samodzielnemu zapoznaniu 
się z procesami występującymi w przedsiębiorstwie, nie przeszka-
dzając w codziennej pracy. Ale również wieloletni użytkownicy mogą 
skorzystać z tego szkolenia. Mogą oni nauczyć się nowych, bardziej 
efektywnych procedur dostosowanych do swoich własnych procesów 
oraz poznać dodatkowe możliwości, jakie ma do zaoferowania sys-
tem FEPA. Po szkoleniu będziesz lepiej rozumiał procesy, zależności 
i powiązania oraz będziesz mógł stale pracować ze standardowymi 
wypracowanymi procedurami.

Cel seminarium: 
Zrozumiesz strukturę i działanie systemu FEPA i będziesz w stanie 
wprowadzić i uaktualniać wszystkie istotne dane główne, podstawo-
we. Zostaną wyjaśnione zależności funkcjonalne w ogólnym prze-
biegu procesu poprzez moduły FEPA. Otrzymasz również wskazów-
ki i porady dotyczące codziennej pracy z systemem FEPA.

Treść
Struktura danych podstawowych

• Dane podstawowe firmy i adresy
• Artykuł podstawowy, struktura nr artykułu, itp.
• Grupa artykułowa
• Magazyn i miejsce składowe
• Stanowisko pracy/ zdolności produkcyjne
• Wykaz części
• Proces technologiczny

Przebieg zlecenia
• Zlecenie klienta
• Harmonogram zleceń produkcyjnych
• Dyspozycje materiałowe
• Zamówienia: przetwarzanie propozycji zamówień, tworzenie za-

mówień, odbiór towaru, faktura
• Produkcja: dokumenty warsztatowe, księgowanie materiałów i

czasu, realizacja zlecenia produkcyjnego
• Dostawa
• Faktura

Grupa celowa: 
Początkujący, nowi pracownicy i użytkow-
nicy

Wymóg: 
Znajomość procedur i procesów zarzą-
dzania przedsiębiorstwem jest zaletą.

Trwa
1 dzień od godziny 9:00 - 16:30

Koszt seminarium od osoby
580 € + VAT

Szkolenia w zakładzie
Wszystkie seminaria oferujemy również 
jako seminaria w zakładzie u klienta. 
Zaleta: Możesz sam ustalić swoje terminy.

Rejestracja
Rejestracja tylko w formie pisemnej. Masz 
następujące możliwości:
- formularz rejestracyjny online
- e-mail: elzbieta.krala@planat.pl
- Faks: +48 71 343-75-44
- pocztą

Osoba kontaktowa
Pytania odnośnie seminarium proszę  
kierować do:  
Elżbieta Krala
Tel. +48 71 343-75-46 
elzbieta.krala@planat.pl

Udział w seminarium obejmuje wyżywie-
nie i dokumentację seminarium. Podczas 
lunchu z reguły odbywa się ożywiona wy-
miana zdań z prelegentem, prowadzącym.
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