
   

 

 
 

Agregacja Zamówień 
Uniwersalny moduł umożliwiający przeprowadzenie w pojedynczym i bezpiecznym kroku agregację 

wybranej grupy zamówień sprzedaży.  

Ponadto moduł posiada szereg mechanizmów umożliwiających zdefiniowanie logiki agregacji, która będzie 

dostarczała informacji biznesowej, aby zmaksymalizować adekwatność produktu do wymagań 

poszczególnego przedsiębiorstwa. Moduł został zaprojektowany w taki sposób, aby był elastyczny i mógł 

być bezpiecznie rozwijany zgodnie z wymaganiami stawianymi w trakcie użytkowania go przez klientów. 

 

Cechy: 

• zmniejszenie ilości niezbędnych dokumentów do obsługi zamówień dla tego samego kontrahenta w danym zakresie czasu, a tym samym 

zmniejszenie kosztów z tym związanych zarówno po stronie przedsiębiorstwa (czas pracy operatorów), a także klienta końcowego\partnera (koszty 
przesyłki, obsługi itp.).  

• Możliwość lepszej organizacji pracy użytkowników systemu zawierającego moduł agregacji, poprzez wykorzystanie uzyskanego czasu na inne, 

niezbędne czynności dla lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Opis funkcjonalności: 

• Agregacja wybranych zamówień sprzedaży do najnowszego (najwcześniejsza data wpłynięcia) zamówienia z tej grupy (przeniesienie wszystkich 

pozycji z agregowanych zamówień do zamówienia zagregowanego).  

• Możliwość zdefiniowania wielu logik agregacji (wszystko definiowalne poprzez specjalny moduł konfiguracyjny).  

• Definicja testów zgodności agregacji (możliwość podania informacji czy test jest krytyczny, jeśli tak, to agregacja będzie uniemożliwiona, jeśli nie, 

to agregacja pozwoli dla użytkownika zdecydować, jaka wartość elementu ma być umieszczona na zagregowanym zamówieniu,  

• Definicja akcji w procesie agregacji (możliwość zdefiniowania przez programistów danego przedsiębiorstwa, jakie akcje - fragmenty kodu, mają 

zostać wykonane w danych punktach czasowych agregacji), poprzez udostępnione API modułu,  

Wymagania: 

• System Comarch Altum – wersja aktualnie supportowana przez Comarch,  

• W przypadku niezgodności wersji wymaganych przez aplikację program ma prawo mieć błędy i nie podlegają one gwarancji,  

Licencjonowanie:  

Dostęp do aplikacji Cena dla klienta końcowego 

Agregacja Zamówień – licencja serwerowa 
 

5.000,00 PLN 

• Aplikacja posiada roczną gwarancję w terminie jednego roku od miesiąca zakupienia.  

• Przedłużenie gwarancji na aplikację:  

o 15% wartości Oprogramowania w przypadku zamówienia i opłacenia Gwarancji najpóźniej w dniu zakończenia Gwarancji, 

o 20% wartości Oprogramowania w przypadku zamówienia i opłacenia Gwarancji w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia Gwarancji,  

o 35% wartości Oprogramowania w przypadku zamówienia i opłacenia Gwarancji w ciągu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia Gwarancji,  

o 40%  wartości Oprogramowania w przypadku zamówienia i opłacenia Gwarancji w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia 
Gwarancji, 
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