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LABORATORIUM 5 / 6 

Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją 

Qcadoo MES 

Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm.  

Pozwala na zarządzanie i monitorowanie produkcji. Jest rozwiązaniem, które łączy w sobie funkcje 

systemów klasy MES, ERP lub MRP specjalnie dostosowanym do obsługi Małych i Średnich Firm. 

Na tle innych systemów do zarządzania produkcją wyróżnia się łatwością użycia, prostotą 

dostosowywania, szybkim wdrożeniem i niekończącymi się możliwościami rozbudowy 1. 

1. ZAŁOŻENIE KONTA 

Pierwszym krokiem jaki trzeba wykonać jest przejście na stronę internetową rozwiązania 

http://qcadoo.com/pl/ i wybór opcji Wypróbuj qcadoo. 

Wprowadzenie danych w formularzu rejestracyjnym (wersja trial) 

1. Imię i nazwisko 

2. Nazwa firmy (wsb[numer z listy]; np.: wsb1) 

3. Adres e-mail 

4. Odznaczenie checkboxa „Załaduj przykładowe dane” 

W celu przesłania danych aktywacyjnych należy kliknąć button Uruchom 

 
Rys. 1 Formularz rejestracyjny – uruchomienie wersji Trial 
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 Źródło: http://dokumentacja.qcadoo.com/home 
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Po przesłaniu danych na wprowadzony w formularzu adres e-mail zostaną przekazane dane do 
logowania. 

 
Rys. 2 Dane do logowanie przesłane w wiadomości e-mail 

Po kliknięciu w link „Strona logowania Twojej firmy” należy zalogować się do systemu z 

wykorzystaniem otrzymanych danych. 

 

2. UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 

Należy utworzyć konto użytkownika systemu produkcyjnego. 

W tym celu należy wybrać opcję Profil i przejść do podzakładki Użytkownicy. 

Kolejnym krok jaki należy wykonać to wybór opcji Dodaj nowy. 

Po otwarciu formatki należy wprowadzić dane logowania zgodnie z poniższą formatką: 
 

 
Rys. 3 Wprowadzenie danych nowego użytkownika 

Po wprowadzeniu wszystkich danych trzeba zapisać profil nowego użytkownika systemu wybierając 

opcję Zapisz na pasku Menu. 

Po pomyślnym utworzeniu konta nowego użytkownika należy zalogować się do systemu z 

wykorzystaniem nowych danych. 
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Opis przypadku: 

Na zajęciach laboratoryjnych zrealizowany zostanie prosty przypadek konfiguracji systemu 

qcadoo MES dla procesu produkcji zabawkowych lokomotyw z drewna pod zlecenia produkcyjne 

otrzymane od dystrybutorów. 

Końcowymi produktami procesu produkcji są lokomotywy w kilku wariantach kolorystycznych: 

� Lokomotywa, korpus niebieski, koła bez pigmentu 

� Lokomotywa, korpus bez pigmentu, koła niebieskie 

� Lokomotywa, korpus bez pigmentu, koła bez pigmentu 2 
 

3. PRODUKTY 

W zakładce produkty należy wprowadzić wszystkie komponenty wykorzystywane w firmie. 

System umożliwia wprowadzanie surowców, półproduktów, gotowych produktów,  a także odpadów 

powstałych w procesie produkcji. Informację o produktach można uzupełnić o dane dot. m.in. 

jednostek w jakich dany produkt jest dostępny, kosztów związanych z wykorzystaniem/ 

wytworzeniem danego komponentu, technologii itd. 

Aby wprowadzić produkty do systemu należy przejść do zakładki Podstawowe, w górnym Menu 

wybrać podzakładkę Produkty i następnie skorzystać z opcji Dodaj nowy. 

Numer Nazwa Typ materiału Jednostka 

000001 Płyta drewniana Surowiec Sztuk 

000002 Pręt metalowy Surowiec Metr 

000003 Korpus lokomotywy, nielakierowany Półprodukt Sztuk 

000004 Koło, nielakierowane Półprodukt Sztuk 

000005 Ucięty pręt metalowy (5cm) Półprodukt Sztuk 

000006 Korpus lokomotywy, niebieski Półprodukt Sztuk 

000007 Korpus lokomotywy, bez pigmentu Półprodukt Sztuk 

000008 Koło, niebieskie Półprodukt Sztuk 

000009 Koło, bez pigmentu Półprodukt Sztuk 

000010 Ośka dla kół Półprodukt Sztuk 

000011 Lakier z niebieskim pigmentem Surowiec Litr 

000012 Lakier bez pigmentu Surowiec Litr 

000013 Lokomotywa, niebieski korpus, koła bez pigmentu Produkt Sztuk 

000014 Lokomotywa, korpus bez pigmentu, koła niebieskie Produkt Sztuk 

000015 Lokomotywa, korpus bez pigmentu, koła bez pigmentu Produkt Sztuk 

Po wprowadzeniu każdego komponentu lub gotowego produktu należy go zapisać wykorzystując 

opcję Zapisz (lub Zapisz i nowy). 

 

                                                           
2
 Źródło: https://qcadoo.atlassian.net/wiki/display/QCDMESUSRDOC/Produkcja+zabawek+oparta+na+zleceniach 
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4. OPERACJE 

Po wprowadzeniu do systemu komponentów potrzebnych do wytworzenia produktów należy 

zdefiniować operacje wykonywane na produkcji, np. piłowanie, malowanie itd. 

Każdą ze zdefiniowanych operacji można uzupełnić o dodatkowe dane: 

� normy kosztowe - umożliwiają wprowadzenie godzinowego i akordowego kosztu danej 

operacji; 

� normy czasowe - uwzględniają ile czasu trwa dana operacja (TPZ, TJ) oraz ile produktów 

wykonujemy w danym takcie (cyklu). 

Wpisanie tych danych nie jest wymagane, jednak podanie ich pozwoli na kalkulację kosztów, 

planowanie produkcji w czasie oraz pomoże obliczyć czas trwania (realizacji) danego zlecenia. 

Operację wykonywać może pracownik, pracownik przy wykorzystaniu maszyny, bądź sama maszyna. 

Istnieje możliwość dołączenia do każdej zdefiniowanej operacji pliku graficznego, np. ze schematem 

obsługi maszyny. Plik graficzny dołączamy w polu "Załącznik" 3. 

W celu wprowadzenia operacji, które należy wykonać, aby wytworzyć lokomotywy drewniane, należy 

przejść do zakładki Technologie, w górnym Menu wybrać podzakładkę Operacje i następnie 

skorzystać z opcji Dodaj nowy. 

Wprowadzenie operacji należy zatwierdzić wykorzystując opcję Zapisz (lub Zapisz i nowy). 

Numer Nazwa 

1 Wycinanie korpusu lokomotywy 

2 Wycinanie kół 

3 Cięcie prętu metalowego 

4 Lakierowanie korpusu lokomotywy z niebieskim pigmentem 

5 Lakierowanie korpusu lokomotywy bez pigmentu 

6 Lakierowanie kół z niebieskim pigmentem 

7 Lakierowanie kół bez pigmentu 

8 Przeróbka prętu na ośkę dla kół 

9 Montaż lokomotywy, korpus niebieski, koła bez pigmentu 

10 Montaż lokomotywy, korpus bez pigmentu, koła niebieskie 

11 Montaż lokomotywy, korpus bez pigmentu, koła bez pigmentu 
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 Źródło: http://dokumentacja.qcadoo.com/introduction/krok-3-operacje 
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5. TECHNOLOGIE 4 

Po zdefiniowaniu produktów, maszyn (opcjonalnie) i operacji, nadszedł czas na kolejny krok!  

Utworzenie technologii produkcji - modelu mówiącego o tym, jak operacja po operacji, z surowców i 

półproduktów powstaje gotowy produkt. 

Dla każdego produkowanego produktu (półproduktu) należy utworzyć osobną technologię. W tym 

celu trzeba wykonać następujące działania: 

� wybrać produkt, dla którego utworzona będzie technologia 

� wprowadzić numer i nazwę technologii 

� zapisać wprowadzone informacje 

W qcadoo Technologię buduje się w formie drzewa operacji - układając je od ostatniej 

(np. malowanie, lub pakowanie) do pierwszej (np. piłowanie, cięcie).  

Następnie dla każdej technologii należy wprowadzić używane w niej surowce (pole: produkty 

wejściowe) i produkt końcowy (pole: produkty wyjściowe). 

Przykład: 

Z deski nieheblowanej o wymiarach 1m/10 cm (produkt wejściowy) po operacji „piłowanie” otrzymujemy 
deskę nieheblowaną o wymiarach 50 cm/10 cm (produkt wyjściowy) w ilości 2 szt, następnie dwie deski 
nieheblowane o wymiarach 50 cm/10 cm (produkt wejściowy) po operacji „heblowanie” otrzymujemy 2 deski 
heblowane o wymiarach 50 cm/10 cm (produkt wyjściowy) itd. 

Aby wprowadzić nazwę nowej technologii należy przejść do zakładki Technologie, w górnym Menu 

wybrać podzakładkę Technologie i następnie skorzystać z opcji Dodaj nowy.  

Po wprowadzeniu numeru technologii (tabela poniżej) należy nadać jej nazwę oraz zdefiniować 

finalny produkt dla danej technologii. 

Utworzenie nowej technologii należy potwierdzić klikając opcję Zapisz. 

Po pomyślnym utworzeniu technologii należy zidentyfikować i dodać (w postaci drzewa) operacje 

składające się na wytworzenie produktu finalnego. Wybór operacji należy zatwierdzić poprzez opcję 

Zapisz. Aby powrócić do formularza tworzenia technologii należy wybrać opcję Powrót. 

Dla każdej z wprowadzonych operacji należy wprowadzić produkty wejściowe i wyjściowe oraz ich 

ilości. 

Wszelkie niezbędne dane znajdują się w szczegółowym diagramie produkcji dostępnym na stronie 

internetowej oraz w tabeli zamieszczonej na następnej stronie. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Źródło: http://dokumentacja.qcadoo.com/introduction/krok-4-technologie 

Produkcja korpusu lokomotywy, niebieski 

Lakierowanie korpusu lokomotywy Wycinanie korpusu lokomotywy z niebieskim pigmentem 

Płyta drewniana 1 szt. 

Korpus lokomotywy, nielakierowany 10 szt. Lakier z niebieskim pigmentem 0,1litra 

Korpus lokomotywy, nielakierowany 1 szt. 

Korpus lokomotywy, niebieski 1 szt. 
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Numer Nazwa (technologii) 

1 Produkcja korpusu lokomotywy, niebieski 

2 Produkcja korpusu lokomotywy, bez pigmentu 

3 Produkcja koła niebieskiego 

4 Produkcja koła bez pigmentu 

5 Produkcja ośki dla kół 

6 Produkcja lokomotywy, korpus niebieski, koła bez pigmentu 

7 Produkcja lokomotywy, korpus bez pigmentu, koła niebieskie 

8 Produkcja lokomotywy, korpus bez pigmentu, koła bez pigmentu 

 

 
Rys. 4 Diagram zależności technologicznych 

5
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 Źródło: https://qcadoo.atlassian.net/wiki/display/QCDMESUSRDOC/Produkcja+zabawek+oparta+na+zleceniach 
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Dla technologii numer 6, 7 i 8 należy zlecić dodatkową kontrolę jakości dla zleceń produkcyjnych: 

Sprawdzenie poprawności montażu kół. 

6. ZLECENIE PRODUKCYJNE 6 

Mając podstawy produkcji: surowce, maszyny (opcjonalnie) i zdefiniowaną technologię – można 

przyjąć i obsłużyć zlecenie produkcyjne. 

W tym celu należy wybrać z głównego menu opcję Planowanie, następnie Zlecenia produkcyjne z 

podmenu, i przycisk Dodaj nowy. 

Aby złożyć zlecenie produkcyjne należy wprowadzić numer zlecenia (Numer; lub system nada go 

automatycznie), wybrać produkt, którego dotyczy zamówienie (Produkt), następnie nadać nazwę 

wprowadzanemu zleceniu (Nazwa) i podać ilość planowanych do wyprodukowania sztuk towaru. 

Następnie kliknąć przycisk Zapisz, by zachować dane. 

Technologia powinna zostać wczytana przez system automatycznie (jeśli tak się nie stanie należy 

wybrać odpowiednią technologię z listy wprowadzonych technologii). 

UWAGA!!! 

Można utworzyć zlecenie produkcyjne tylko dla tego produktu, który posiada zdefiniowaną 

technologię. 

Numer Nazwa Produkt 

000001 Zlecenie na niebieską lokomotywę 
Lokomotywa, niebieski korpus, koła bez 
pigmentu 

Zaplanowana 

ilość produktu 
Rozpoczęcie Zakończenie 

60 10-03-2014 17-03-2014 

Następnie należy zaplanować zaopatrzenie materiałowe dla wprowadzonego zlecenia 

produkcyjnego, w związku z tym należy przejść do zakładki Zaopatrzenie i z podmenu wybrać opcję 

Zapotrzebowanie materiałowe oraz opcję Dodaj nowy. 

Numer zostanie automatycznie nadany przez system (można nadać inny numer, jeśli w firmie 

funkcjonuje inny ustandaryzowany system numeracji). Następnie należy nadać Nazwę dla 

zapotrzebowania materiałowego na wykonanie danego zlecenia produkcyjnego. Po nadaniu nazwy 

należy wybrać odpowiedni algorytm (produkty wej. wszystkich operacji). Po wprowadzeniu tych 

danych należy zapisać zapotrzebowanie materiałowe. 

Następnym krokiem, który należy wykonać jest wybór wprowadzonego zlecenia i wygenerowanie 

dokumentu zapotrzebowania na produkty wejściowe. 

 

                                                           
6
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Kolejnym zadaniem jest utworzenie karty pracy (Zakładka: Planowanie; Podazkładka: Karta pracy) 

dla zlecenia produkcyjnego na niebieską lokomotywę: 

Nazwa: Raport pracy dla niebieskiej lokomotywy 

Podział operacji względem: Produktu końcowego 

Po wprowadzeniu nazwy i wyborze opcji podziału operacji względem produktu końcowego należy 

zapisać kartę pracy.  

Następnie, po wyborze zlecenia, trzeba wygenerować dokument Karty pracy i pobrać go w formacie 

PDF. 

Po wykonaniu wszystkich czynności dokumenty zapotrzebowania materiałowego oraz kartę pracy 

należy przesłać na adres e-mail prowadzącego (w celu weryfikacji poprawności wykonania ćwiczenia). 

marcin.mos@anabiz.pl 

 

 


