
Madar 7 a rentowność
Jednym z celów wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie jest wsparcie 
w rozliczeniu rentowności projektów, zleceń produkcyjnych, zadań czy działów.
W programie udostępniono szereg narzędzi pozwalających na planowanie i rozliczanie 
materiałów, poniesionych kosztów, czasu pracy czy wykonanych usług również poza 
„tradycyjnym” systemem księgowym.

Plan produkcji 

Pozwala na rozplanowanie produkcji w czasie, poprzez ustawienie kolejności 
zleceń produkcyjnych z uwzględnieniem daty realizacji, ilości surowców potrzebnych 
do produkcji, kontrahenta - a także przypisanie wydawanego materiału do 
konkretnego planowanego zlecenia poprzez dekretację dokumentów przyjęcia 
i wydania z magazynu.
Dostępnie są zestawienia stopnia realizacji planu, również w ujęciu procentowym.

Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji

Program umożliwia gromadzenie i wyliczanie zysku nie tylko na kontach 
księgowych, dostarcza również innych narzędzi do wyliczenia kosztów 
wyrobu gotowego – a co się z tym wiąże - kosztów wykonanego zlecenia, 
w szczególności obejmujące:

• materiały bezpośrednie: zużycie rzeczywiste i normatywne, 
• płace bezpośrednie: wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia,
• koszty wydziałowe: amortyzacja, pozostałe materiały, usługi obce, energia,
• koszty ogólne zarządu – w podziale według rozdzielnika kosztów.

Robocizna i koszty w kartach pracy

System kart pracy ma na celu zagwarantowanie kontroli opłacanej robocizny 
w zestawieniu z wykonaną produkcją. Karty pracy mogą być podstawą do:

• tworzenia rozdzielnika kosztów, 
• rejestrowania godzin z podziałem na miejsca pracy, według zadań, 

kontrahentów, zleceń, działu,
• nadzoru nad zleceniami wykonywanymi przez firmę,
• przesłania informacji do modułu Płace.

Można  również  prowadzić  rejestrację  czynności  za  pomocą  kodów 
kreskowych. 

Korzyści wdrożenia 
Madar 7
• zwiększenie kontroli 

zarządu nad rentownością 
poszczególnych 
produktów, działów, 
projektów,

• poprawa efektywności 
zaopatrzenia i gospodarki 
zapasami,

• identyfikacja zmian 
jakościowych surowców, 
maszyn i dostawców,

• automatyzacja 
pozyskiwania i skrócenie 
czasu na zebranie danych 
do analiz,

• uporządkowanie procesów 
w przedsiębiorstwie, 
optymalizacja czasu pracy 
personelu,

• integracja danych 
z działów: produkcji, 
gospodarki magazynowej, 
rachuby i księgowości.

Madar 7  
Internetowy System ERP

✔ Dedykowany dla firm do 
50 użytkowników

✔ Obsługa firm 
wieloodziałowych

✔ Księgowość, magazyn, 
płace-kadry, produkcja, 
CRM, sekretariat

✔ Możliwe szkolenie 
i wdrożenie on-line

✔ Obsługa za pomocą 
przeglądarki

✔ Obsługa w lokalnej sieci 
i przez internet
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