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1 Wstęp 

Charakterystyka przedsiębiorstwa 

RISER.domy Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie jest generalnym wykonawcą inwestycji budowlanych.  

Obszarem działalności spółek jest teren całego Śląska oraz Małopolski. Celem działalności RISER.domy Sp. z 

o. o. jest kompleksowe wykonawstwo zadań inwestycyjnych z różnych obszarów budownictwa, a także 

nieustanny rozwój oraz zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług zgodnie z najnowszą wiedzą 

inżynierską. 

Profil działalności firm obejmuje kompleksową realizację projektów z zakresu: 

-mieszkaniowego,   

-jednorodzinnego, 

-wielorodzinnego.  

Prace prowadzone są na podstawie umów z Inwestorami korporacyjnymi, indywidulnymi oraz 

instytucjonalnymi.  

 

Główne cele projektu 

 
 

Głównym celem dokumentu, jest opisanie techniczne wdrażanego narzędzia informatycznego, które 

usprawni zarządzanie głównymi działaniami RISER.domy Sp. z o.o. jakimi jest realizacja projektów 

budowlanych, w szczególności:  

 Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy uczestnikami procesów  

 Systematyzacja i automatyzacja podstawowych procesów umożliwiających prowadzenie projektów: 

 Rejestracja dokumentów kosztowych i przychodowych, 

 Rejestracja i ewidencja Umów oraz Zleceń,  

 Rejestracja i ewidencja Protokołów odbioru,  

 Rejestracja i ewidencja Zapotrzebowania na materiały i usługi 

 Rejestracja i ewidencja czasu pracy pracowników budowlanych oraz sprzętu 

 Planowanie i realizacja budżetów poprzez: 

 Wprowadzenie we właściwej strukturze budżetu, 

 Wprowadzenie we właściwej strukturze drzewa projektu,  

 Bieżącą kontrolę kosztów realizowanych w stosunku do planowanych i do wykonanych prac, 
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 Porównanie poziomu poniesionych kosztów ze sprzedażą do inwestora, 

 Obsługa prowadzanych realizacji w zakresie zapotrzebowania na materiały i usługi 

 Możliwość przygotowywania według potrzeb raportów z różnych źródeł. 

W świetle powyższych informacji wdrażany w firmie RISER.domy Sp. z o. o. system informatyczny powinien 

być programem desktopowym, działającym pod systemem operacyjnym firmy Microsoft (Windows 8 

i nowsze). System powinien opierać się na bazie danych MsSql, zainstalowanej w sieci lokalnej firmy 

RISER.domy sp. z o. o. Dostęp do programu poza siedzibą firmy RISER.domy Sp. z o. o. powinien odbywać się 

przy użyciu połączenia pulpitu zdalnego (z imienną autoryzacją każdego użytkownika) z serwerem 

znajdującym się w sieci lokalnej firmy RISER.domy Sp. z o. o.  

 

Struktura dokumentu 

 
 
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie wiedzy zebranej podczas spotkań analitycznych. Jest on 

odzwierciedleniem potrzeb, jakie zostały przekazane przez pracowników konsultantom.  

W pierwszym rozdziale określona została charakterystyka przedsiębiorstwa oraz główne cele projektu.  

W drugim rozdziale opisane zostały procesy zachodzące w obrębie poszczególnych obszarów, które ujęte 

zostały w tabeli. Informacje dotyczące poszczególnych procesów poza ogólnym opisem i streszczeniem 

przebiegu zawierają szereg elementów dodatkowych, takich jak powiązania z innymi procesami, punkty styku 

z systemami informatycznymi, uczestników poszczególnych procesów.  

W kolejnym rozdziale zostały szczegółowo opisane poszczególne dokumenty i obiekty takie jak projekty, 

budżety, kosztorysy, raporty  pojawiające się w opisie procesów. W tabelach odpowiadających 

poszczególnym dokumentom i obiektom zostały zestawione takie informacje, jak opis,  zakres pól na 

formularzach, obieg pracy, akcje, wydruki oraz w przypadku raportów- ich zakres. 

Następnie zestawiono w osobnych tabelach informacje dotyczące niezbędnych wydruków i akcji.  

Ostatni rozdział jest zestawieniem słowników, których utworzenie jest niezbędne.  

2 Procesy 

2.1. Zarządzanie Zadaniem Budowlanym Numer procesu 1 

Opis procesu 
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Proces obejmuje zarządzanie kontraktami budowlanymi oraz dokumentacją z nimi powiązaną.   

Moduły systemu 
IWF 
IPM 
IDV 

Uczestnicy 
Zarząd, Kierownik Budowy, Dział 
Zamówień, Dział Księgowości, , Dział 
Kontrolingu, Sekretariat, Dział IT 

Integracja z systemami zewnętrznymi Procesy związane 

  

Charakterystyka procesu 

Proces zarządzania zadaniami budowlanymi złożony jest z podprocesów przedstawionych poniżej: 

 

Rejestracja dokumentu sprzedaży  

Proces obejmuje rejestrację Dokumentu Sprzedażowego. Jest to dokument w INTENSE służący do 

zarządzania relacjami z Klientami (CRM). Generowany jest z wysokości INBOXA. Ma jeden z trzech typów: 

sprzedaż indywidulana, sprzedaż korporacyjna, sprzedaż instytucjonalna/przetargi.  

Dokument sprzedaż może trafić do Archiwum, jeżeli przetarg jest przegrany lub do kosza jeżeli został 

założony w wyniku błędu.  

W przypadku jeżeli sprzedaż kończy się umową zakładany jest Projekt dla danego przedsięwzięcia 

budowlanego , pod który podpinany jest dokument sprzedaży ze wszystkimi załącznikami.   

 

Uwaga: Na istniejącym już w RISER dokumencie sprzedaży dodajemy nową zakładkę ‘Dokumenty 
powiązane’. Dodać pole na dokumencie: Przepływ do Operatora (lista Operatorów, domyślnie zalogowany 
Operator, możliwość wybrania innego) oraz ustawić to pole w Operatorach domyślnych. 
 
Dodana zostanie Tabela powiadomień: 
Zakładka ‘Tabela powiadomień’ o następujących polach:  

 

o Autor (zalogowany użytkownik); 

o Data przypomnienia (jest to data wskazująca kiedy ma zostać wysłany mail z systemu Agent z 

przypomnieniem);  

o Adresat (pole do wskazania adresata z listy użytkowników); 

o E-mail odbiorcy (emaila uzupełniany automatycznie po wyborze adresata lub możliwość 

wpisania maila innego adresata); 

o Typ dokumentu (lista dokumentów, możliwość wskazania dokumentu, którego mail dotyczy);  

o Tytuł wiadomości (pole tekstowe);  

o Treść wiadomości (pole tekstowe);  

 

Na podstawie informacji wprowadzonych do tabeli wysyłany będzie automatycznie e-mail z systemu Agent 

o wskazanej dacie przypomnienia (wiadomość spersonalizowana do wskazanego odbiorcy).  

 
 

 

 

Projekt zadania budowlanego 
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Projekt zadania budowlanego widoczny jest na obiekcie projekty na drzewie projektowym, gdzie 

gromadzone są informacje na temat dokumentów związanych z danym przedsięwzięciem takie jak: 

umowa, protokoły, faktury, zamówienia, korespondencja, zadania, a także kosztorys i budżet.  

 

Budżetowanie kontraktu 

W RISER Sp. z o.o.  oraz RISER Domy Sp. z o.o. przygotowywany jest Budżet zadania budowlanego na 

podstawie zatwierdzonego kosztorysu.  

Budżet służy do ewidencjonowania planowanych kosztów w podziale na etapy/zadania. Pozycje 

budżetowe są podstawą do przypisywania kosztów i przychodów do danego zadania budowlanego. Budżet 

robót budowlanych będzie utworzony akcją ‘Generowanie Budżetu Zadania Budowlanego z Kosztorysu z 

Normy’. 

 

1. Szablon Budżetu Kontraktu zostanie dodany w systemie Intense przez osobę z Działu IT, pozycja 

budżetowa zostanie ustawiona automatycznie na wysokości wskazanej przez osobę z Działu IT, z 

możliwością wprowadzenia zmian ręcznie.   

2. Budżet zostanie uzupełniony przez Kierownika Budowy o pozycje od.. do.. poprzez import i eksport 

na linii INTENSE – MS Excel. Po uzupełnieniu budżet wymaga akceptacji zarządu.  Po zatwierdzeniu budżet 

zadania budowlanego staje się aktywny.  

 

Szablon Budżetu Zadania Budowlanego będzie posiadał wiersze budżetowe przekopiowane z kosztorysu, 

dodatkowo na budżecie pojawią się takie pola nagłówkowe jak Koszty pośrednie, Zysk planowany, Zysk 

zakładany oraz kolumna Podwykonawstwo, pozycje te będą uzupełniane ręcznie, poza pozycją Koszt 

pośrednie, która wyliczy się jako różnica Narzutów RMS (z kosztorysu w NORMIE) i Zysku planowanego 

(wpisanego ręcznie). Koszt pośredni będzie nowym wierszem budżetu (nową pozycją budżetową). 

 

Protokoły odbioru prac dla Inwestora/ od Podwykonawcy  

 

Protokół odbioru prac dla Inwestora jest wystawiany przez Kierownika Budowy z poziomu Inboxa. Protokół 

jest dokumentem w INTENSE, na który zaczerpnięte są wszystkie pozycje budżetowe na podstawie 

wybranego Projektu lub umowy z Podwykonawcą. Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora 

protokołu odbioru tworzona jest Faktura sprzedaży w INTENSE, a następnie Dział Księgowości wystawia 

Fakturę sprzedaży w ERP XL, którą dołącza jako PDF do faktury w Intensie. 

 

Protokół odbioru od Podwykonawcy powstaje w INTENSE na podstawie protokołu dostarczonego przez 

Podwykonawcę. Jeżeli Protokół odbioru jest zatwierdzony w INTENSE przez Kierownika Budowy faktura 

kosztowa od podwykonawcy biegnie skróconym obiegiem od razu do akceptacji Zarządu.  

 

Zapotrzebowanie/Zamówienie 

Proces obejmuje wypełnienie formularza Zapotrzebowania Materiałowego / Zapotrzebowania na Usługę 

przez Kierownika Budowy lub jego inżyniera, przesłanie dokumentu do działu zamówień.  
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Kierownik budowy na formularzu określa, czy chce zobaczyć oferty Dostawców/Podwykonawców, może 

wskazać preferowanego kontrahenta. W zależności od wskazań Kierownika Budowy dokument może mieć 

dwa różne obiegi. Jeżeli Kierownik budowy chce zobaczyć oferty, zapotrzebowanie wysyłane jest 

przepływem  ‘Zbieranie ofert’ , dział zamówień przesyła zapytania ofertowe do Kontrahentów, następnie 

po zebraniu ofert Kierownik Budowy wybiera jednego Kontrahenta, do którego Dział Zamówień kieruje 

zamówienie na materiał/usługę. 

 Jeżeli kierownik nie chce zobaczyć ofert wskazuje Kontrahenta i bez zbierania ofert przesyłane jest 

zamówienie na materiał (przepływ Zapotrzebowanie). Jeżeli kierownik nie chce zobaczyć ofert i nie 

wskazuje Kontrahenta, dział zamówień sam wyszukuje oferty i sam decyduje, u kogo zamówić towar 

(przepływ Wyszukanie Ofert). W przypadku zamówienia o wartości netto powyżej 5.000,00 zł zamówienie 

wymaga zaakceptowania przez Zarząd (zamówienie na materiał o wartości netto powyżej 5.000,00 zł przed 

przesłaniem do Dostawcy idzie do akceptacji Zarządu).  

Kierownik potwierdza odbiór materiału w INTENSE poprzez wpisanie w kolumnie ‘‘Dostarczono’ ilości 

materiału, która faktycznie została dostarczona na budowę, jeżeli  zamówienie  uznane jest za zrealizowane 

to kierownik budowy zaznacza na dokumencie flagę ‘Dostarczono’ i dopiero po zaznaczeniu tej flagi 

możliwa jest archiwizacja dokumentu. 

Na podstawie nr zamówienia, które kontrahent ma obowiązek umieścić na fakturze kosztowej sekretariat 

wiąże dostarczoną fakturę z zamówieniem. Faktura kosztowa może mieć w tym miejscu dwa obiegi. Jeżeli 

sekretariat nie wprowadzi zmian na fakturze kosztowej w zakresie wartości netto faktury, którą INTENSE 

uzupełnia na podstawie zamówienia to faktura idzie skróconym obiegiem do akceptacji Zarządu. 

Sekretariat może natomiast uzupełnić pola nie wpływające na wartość netto faktury, jak podatek VAT, co 

nie ma wpływu na wybór przepływu. To samo rozwiązanie dotyczy sytuacji, w której przychodzi faktura za 

usługi podwykonawcy razem z protokołem. 

Natomiast w sytuacji jeżeli sekretariat wprowadza zmiany na Fakturze Kosztowej w INTENSE (czyli wartości 

na fakturze papierowej dostarczonej przez Dostawcę i wartości wprowadzone przez Kierownika Budowy) 

są rozbieżne to faktura idzie normalnym obiegiem.  

Na podstawie zapotrzebowania na usługę generowana jest Umowa z podwykonawcą lub zlecenia dla 

Podwykonawcy.  

Z zapotrzebowania na usługi można także wygenerować aneks do umowy z podwykonawcą.  

 

Obiekty 

Dokumenty:   

 Umowa/Zlecenie z Inwestorem/Podwykonawcą/Aneks do Umowy  

 Zlecenie dla Podwykonawcy 

 Zamówienie dla Dostawcy 

 Protokół odbioru prac dla Inwestora/od Podwykonawcy  

 Zapotrzebowanie na materiał/usługę 

 Karta obłożenia dziennego  

 Karta pracy maszyny 

 Faktura Sprzedaży 
 
Raporty: 

 Raport z czasu pracy pracowników budowlanych  
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 Raport z czasu pracy sprzętu 

 Raport o realizacji kosztów projektu 

 Raport plan i realizacja budżetu  

 Raport obłożenia dziennego zbiorczo 

 Raport przepływów (Cash Flow) 
 

Budżety i Kosztorysy: Budżet zadania budowlanego, Kosztorys, Harmonogram 

 

Akcje:  

 Akcja uzupełniająca pozycje protokołu na podstawie aktywnego  budżetu (pozycji budżetowych), 

od.., do… (Umowa, Zlecenie) 

 Akcja uzupełniająca wartości z poprzednich protokołów powiązanych z danym projektem  

 Automatyczne uzupełnianie pól w generowanym protokole na podstawie Umowy, której dotyczy 

(termin płatności faktury, %zatrzymania (dotyczy całości wartości brutto), cena jednostkowa, 

jednostka, pozycja budżetowa, której dotyczy protokół) 

 Automatyczne uzupełnianie pozycji i pól faktury kosztowej powiązanej z zamówieniem.  

 Akcja generująca  Fakturę Sprzedaży na podstawie Protokołu odbioru Prac 

 Akcja uzupełniająca pozycje protokołu na podstawie Umowy z Podwykonawcą oraz aneksu 

(protokół uzupełniany o nowe pozycje dodatkowe)   

 Automatyczne podpowiadanie się stopni zaawansowania prac odpowiednich dla danego okresu 

przerobowego  

 Akcja generująca protokół odbioru wykonanych prac w zależności od tego czy wszystkie pozycje 

zostały wprowadzone w wyniku umowy, czy są również pozycje ze Zlecenia  

 Automatyczne uzupełnianie się danych na Fakturze Kosztowej na podstawie podpiętego 

protokołu, takich jak: Kontrahent, Termin płatności, Zadanie budowlane, opis analityczny, % 

zatrzymania 

 Automatyczne uzupełnienie na fakturze kosztowej danych  z zamówienia (ilość z kolumny 

‘Dostarczono’) 

 Akcja generująca zapotrzebowanie na materiał z poziomu budżetu (zaznaczanie pozycji budżetu 

lub innego wiersza) 

 Akcja generująca zapotrzebowanie na usługę z poziomu budżetu (zaznaczanie pozycji budżetu 

lub innego wiersza) 

 Akcja Generująca zapytanie ogólne ( Zapytanie ogólne jako wiadomość spersonalizowana do 

Działu Zamówień z treścią zapytania, tabelą pozycji ) 

 Akcja generująca zapytanie dla kontrahentów Zapytanie ogólne jako wiadomość 

spersonalizowana do Działu Zamówień z treścią zapytania, tabelą pozycji i mailami wybranych 

kontrahentów) 

 Akcja generująca ‘Zamówienie’ z ‘Zapotrzebowania’ z możliwością generowania do PDF  

 Akcja , ‘Generuj zlecenie’ z zapotrzebowania   

 Akcja ‘Generuj Umowę dla Podwykonawcy ze zlecenia’ 

 Akcja ‘Generuj aneks do umowy’ z umowy dla podwykonawcy /z Umowy z Inwestorem  
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 Akcja generująca Kartę Dziennego obłożenia na podstawie Karty z poprzedniego dnia   

 Akcja generowania budżetu z kosztorysu  

 Akcja – wybieranie poziomu zagłębienia pozycji budżetowej 

 Akcja- uzupełniane kolumny pozycja budżetowa 

 Akcja- dodanie nowej pozycji do budżetu Koszty pośrednie 

 

Wydruki: 

 

 Wydruk protokołu dla Inwestora/ od Podwykonawcy 

 Wydruk Zlecenia dla Podwykonawcy/Zamówienia dla Dostawcy 

 Wydruk Umowy z Podwykonawcą 

 Wydruk Zlecenia dla Podwykonawcy  

 Wydruk Zlecenia od Inwestora 

 

 

 

3 Dokumenty i obiekty  

 
 

Umowa 

 
Dokument Umowa zostanie utworzony jako jeden dokument z różnymi typami:  

 z Inwestorem, (skrót: UzI) 
o aneks do umowy  
o zlecenie od Inwestora  

 z Podwykonawcą, (skrót: UzP) 
o aneks do Umowy  

Inne. (skrót: UIn) 
 

Dodatkowo w INTENSE zostanie utworzony osobny dokument:  
 

 Zlecenie od Inwestora  
  

Zakres dostępnych pól na dokumencie może być zależny od wybranego typu Umowy. 
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3.1.1 Umowa z Inwestorem/ z Podwykonawcą/Aneks do 

umowy/Zlecenie od Inwestora/Inne 
Typ Dokument 

Opis obiektu 

Dokument służy do rejestracji najważniejszych informacji zawartych w Umowie z Inwestorem/ 

Podwykonawcą oraz innych umów, a także Zlecenia od Inwestora. W zakładce ‘Załączniki’ będzie 

możliwość podpinania aneksów do umowy.  

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Zadaniem 

Budowlanym 
Uczestnicy IT, Dział zamówień 

Zawartość 

Pola: 

 Firma 

 Numerator; (numer kolejny/miesiąc z daty utworzenia/rok z daty utworzenia/skrót) 

 Inwestor lub Podwykonawca (z listy kontrahentów lub możliwość dodania nowego); 

 Rodzaj klienta (Indywidualny, korporacyjny, przetargowy) 

 Rodzaj umowy (Umowa z Inwestorem, Umowa z podwykonawcą, Zlecenie od Inwestora, 

Inne) 

 Zadanie budowlane; 

 Typ umowy (Ryczałt, Obmiar); 

 Data utworzenia; 

 Data umowy; 

 Flaga: Aneks do umowy; 

 Flaga podpisana 

 Aneks do: możliwość wskazania Umowy (pole zawężone do umów z danych 

inwestorem/podwykonawcy) 

 Data aneksu; jeśli zaznaczona flaga ‘Aneks do umowy’ 

 Osoba zatwierdzająca; 

 Data zatwierdzenia; 

 Termin rozpoczęcia; 

 Termin zakończenia; 

 Termin płatności; 

 Wartość kary umownej; 

 Okres gwarancji; 

 Obiekt; 

 Budowa;  

 Zadanie; 

 Przedstawiciele stron – po naszej stronie i partnera 

 Tabela pozycji: (W tabeli będzie możliwość wpisania kwoty ryczałtowej za zamówienie 

wtedy .j.m=kpl. , ilość =1) 

 Flaga na dokumencie ‘Wynagrodzenie ryczałtowe’ 
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o Pozycja budżetowa; 

o Kwota (jeśli wynagrodzenie ryczałtowe)  

o Pozycja 

o Ilość jednostek  

o Jednostka  

o Cena jednostkowa  

 Wartość umowy netto  

 Wartość umowy brutto 

 VAT  

 % zabezpieczenia (zatrzymania) 

 Kierownik – uzupełniane domyślnie na kierownika powiązanego z zadaniem budowlanym; 

 Pole opisowe (ewentualny komentarz); 

 Zakładka ‘Aneksy do umowy’  

 Lista zleceń podpiętych do danej umowy  

 Zakładka dokumenty powiązane: Protokół/Faktura/Zamówienie  

 Załączniki 

 

Akcje i wydruki 

1. Generowanie Umowy z podwykonawcą na podstawie Zlecenia na Usługi . Z umowy możemy 

podnieść zapotrzebowanie na podstawie którego została ona wygenerowana.  

2. Generowanie Aneksu do Umowy z poziomu Umowy z Podwykonawcą /z Inwestorem. 

3.  Wydruk  Umowy z Podwykonawcą/ Zlecenia od Inwestora  

Obieg pracy 

1. Skan podpisanej umowy z Inwestorem wraz z załącznikami (w szczególności kosztorysem) trafia 

do Działu IT.  

2. Dział IT na podstawie podpisanej umowy zakłada projekt dla danego zadania budowlanego.  

3. Dział IT podpina umowę pod dany projekt zadania budowlanego oraz wypełnia wszystkie pola 

Umowy.  

4. Umowa z Inwestorem jest archiwizowana.  

5. Umowa z Podwykonawcą generowana będzie przez Dział Zamówień na podstawie 

zaakceptowanego przez Zarząd Zlecenia przez Dział Zamówień. 

6. Umowa podpinana jest pod dany projekt przez Dział Zamówień (kierownik składa 

zapotrzebowanie na usługi obce, dział zamówień zbiera oferty i doprowadza do podpisania 

umowy) 

7. Umowa jest archiwizowana.  

8.  Z Umowy z podwykonawcą/inwestorem może zostać wygenerowany aneks do umowy. Aneks 

zawierał będzie nowe pozycje budżetowe (zarówno zwiększające jak i zmniejszające). 

9. Na podstawie Zlecenia od Inwestora do budżetu dodawane są kolejne pozycje, które oznaczane są 

w kolumnie ‘Zlecenie’ nr zlecenia. 

Umowy Inne- obieg rejestracja->archiwizacja (pola takie jak dla Umowy z Podwykonawcą) 

Kryteria odbioru 
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1. Możliwość dodania dokumentu Umowa z Inwestorem/Podwykonawcą/Zlecenie od Inwestora/Inne. 

2. Możliwość przesłania dokumentu do odpowiednich osób wg zdefiniowanego obiegu. 

3. Możliwość zarchiwizowania dokumentu. 

4. Możliwość wygenerowania aneksu do umowy  

5. Możliwość wydruku umowy z Podwykonawcą  

6. Możliwość wydruku Zlecenie od Inwestora  

 
 
 
 
 

Protokół Odbioru Prac dla Inwestora/Od Podwykonawcy 

 
 

Protokół odbioru prac będzie jednym dokumentem z możliwością wybrania odpowiedniego typu:  

 Protokół odbioru prac dla Inwestora 
o Rzeczowo-finansowy; 
o Rzeczowy;  

 Protokół odbioru prac od Podwykonawcy. 
  
Zakres dostępnych pól na dokumencie może być zależny od wybranego typu protokołu. 

 

3.1.2 Protokół rzeczowo-finansowy odbioru prac dla 

Inwestora/Protokół rzeczowy odbioru prac dla 

Inwestora  

Typ Dokument 

Opis obiektu 

Dokument stanowi odzwierciedlenie w wersji elektronicznej Protokołu dla Inwestora. Na jego podstawie 

będzie można wygenerować wydruk do podpisania przez Inwestora oraz dokument elektroniczny Faktura 

Sprzedaży. Protokół odbioru prac dla Inwestora będzie dokumentem o dwóch typach:  

- protokół rzeczowy,  

-protokół rzeczowo-finansowy .  

 

Na protokole dla inwestora będą wszystkie pozycje budżetowe zgodnie z Umową i Aneksem, na zleceniu 

zaś pozycje budżetowe zgodnie z nr zlecenia uzupełnionym w  kolumnie Zlecenie w budżecie. 

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Zadaniem 

Budowlanym 
Uczestnicy Kierownik budowy, Księgowość  

Zawartość 

Pola na dokumencie protokół rzeczowo-finansowy: 

 Typ: Umowa/Zlecenie 

 Umowa, Zlecenie (wybór odpowiedniego dokumentu);  

 Zadanie budowlane; 
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 Budowa; 

 Obiekt;  

 Zadanie budowlane; 

 Nagłówek: ‘PROTOKÓŁ RZECZOWO-FINANSOWY ODBIORU WYKONANYCH PRAC’ ; 

 W okresie od dnia… do dnia… ; 

 Sporządzony dnia ; 

 Przy udziale przedstawicieli;  

 Inwestora ; 

 Generalnego wykonawcy ; 

 Podwykonawcy ; (pole na potrzeby wydruku, opcjonalnie) 

 Innych członków ; (pole na potrzeby wydruku, opcjonalnie) 

Komisja stwierdza, co następuje; (pole techniczne w Protokole, na potrzeby wydruku) 

 ‘Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami 

w księdze obmiaru’ (pole techniczne o wartości domyślnej, z możliwością edycji, 

na potrzeby wydruku, na zakładce ‘pola techniczne’) ; 

 Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót; 

 Tabela; 

 Nr; 

 Nazwa rodzaju robót lub asortymentu;(Zadanie budowlane) 

 Wartość wg kosztorysu wykonawczego; (suma z pozycji w bieżącym okresie 

rozliczeniowym) 

 Potrącono w kosztorysie z tytułu wad trwałych; (pole tylko na wydruku, nie 

ma w dokumencie) 

 Jakość wykonanych robót;  

 Uwagi zastrzeżenia stron;  

 ‘Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1-5 zostały wykonane zgodnie z 

umową(projektem i kosztorysem)(pole o wartości domyślnej, z możliwością 

edycji, na potrzeby wydruku, na zakładce pola techniczne); 

 ‘Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu 

określa zestawienie wartości wykonanych od początku budowy. Podane w ust. 

5’(pole o wartości domyślnej, z możliwością edycji, na potrzeby wydruku, na 

zakładce pola techniczne); 

 Tabela; 

 

 L.p. ; 

 Rodzaje robót, asortymenty, elementy (w zależności od Typu protokołu 

(Umowa/Zlecenie) zaciągnięte wszystkie pozycje budżetowe, również te 

dodane do budżetu w wyniku aneksu do umowy, bez oznaczenia Z lub tylko Z, 

jeżeli do budżetu dodane zostaną pozycje w wyniku zlecenia to możliwe 

będzie wygenerowanie osobnego protokołu tylko dla tych pozycji);  
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 Wartość robót wg kosztorysu umownego lub zestawienie kosztów robót 

(wartość pozycji z budżetu);  

 Wartość pozostała do zafakturowania (różnica wartości robót wg kosztorysu i 

wartości robót od początku budowy);  

 % zaawansowania robót (wartość robót od początku budowy/wartość robót 

wg kosztorysu umownego);  

 Wartość robót od początku budowy (wartość wyliczana na podstawie 

bieżącego protokołu i poprzednich protokołów) ;  

 Wartość robót wykonanych wg poprzednich protokołów (suma wartości 

protokołów wystawionych dla danego zadania budowlanego (projektu);  

 Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym;  (Wartość będzie się 

podpowiadać na podstawie aktywnego budżetu wg dat) 

 Status (Przekroczono/OK)= Wartość pozostała do zafakturowania- Wartość 

robót wykonanych w okresie rozliczeniowym (pole pomocnicze/techniczne 

dla osoby wystawiającej protokół) 

 Uwagi; 

 Razem I; 

 Potrącenia z tytułu wad trwałych; 

 Potrącenia z tytułu nie dotrzymania terminu;  

 Razem II;  

 Ogółem; 

 Dnia; 

 Miejsca na podpisy; (pola na wydruku) 

 Historia;  

 Załączniki;  

 

Pola na dokumencie Protokół rzeczowy: 

 Typ: Umowa/Zlecenie 

 Umowa, Zlecenie (wybór odpowiedniego dokumentu);  

 Zadanie Budowlane  

 Budowa; 

 Obiekt;  

 Zadanie budowlane; 

 Nagłówek: ‘PROTOKÓŁ RZECZOWY ODBIORU WYKONANYCH PRAC’ ; 

 W okresie od dnia… do dnia… ; 

 Sporządzony dnia ; 

 Wykonany zakres robót (do wpisania ręcznie na wydruku);  

 Przy udziale przedstawicieli;  

 Inwestora ; 

 Generalnego wykonawcy ; 
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 Podwykonawcy ; (pole na potrzeby wydruku, opcjonalnie, na zakładce ‘pola 

techniczne’) 

 Innych członków ; (pole na potrzeby wydruku, opcjonalnie, na zakładce ‘pola 

techniczne’) 
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Obieg pracy 

Protokół Rzeczowo-Finansowy Odbioru Prac dla Inwestora będzie generowany przez Kierownika budowy  

na podstawie wszystkich pozycji budżetowych i poprzednich protokołów. 

 

1. Protokół będzie dodawany z poziomu Inboxa przez Kierownika Budowy.   

2. Po uzupełnieniu protokołu, Kierownik drukuje dokument i przekazuje do podpisania Inwestorowi. 

3. Skan podpisanego protokołu podpinany jest pod dokument Protokół w INTENSE. Na podstawie 

Protokołu Kierownik generuje Fakturę Sprzedaży, która od razu trafia do Działu Księgowości.  

4. Księgowość w ustalonym terminie wystawia na podstawie faktury INTENSE fakturę w Comarch ERP 

XL oraz drukuje w celu przekazania do Inwestora. 

5. Po wygenerowaniu Faktury Sprzedaży, Protokół jest archiwizowany. 

 

Na protokole będzie utworzony link do faktury oraz na fakturze link do Protokołu. 

Na protokół rzeczowo-finansowy będą się kopiować wszystkie pozycje budżetowe. 

Wartość do fakturowania w bieżącym okresie rozliczeniowym będzie się uzupełniała na protokole 

rzeczowo-finansowym na podstawie daty (miesiąca) z osi czasu, rozdzielonej według dat na budżecie Od.., 

Do.. 

Wartości na osi czasu będą rozdzielane zgodnie z uzupełnionymi datami Od… Do, proporcjonalnie do ilości 

dni roboczych w danym okresie (na etapie wystawiania protokołu na daną pozycję budżetową będzie się 

zatem podpowiadała wartość proporcjonalna do czasu). Kierownik ma możliwość ręcznego ustalania 

(zmieniania) stopnia zaawansowania według swojego uznania. 

 

Protokół rzeczowy będzie dodawany i archiwizowany. 
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Automatyczne akcje i wydruki 

 Akcja uzupełniająca pozycje protokołu na podstawie aktywnego  budżetu (pozycji budżetowych), 

od…, do… 

 Akcja uzupełniająca wartości z poprzednich protokołów. 

 Walidacje sprawdzające przekroczenie pozycji protokołu do pozycji budżetu oraz wykonania z 

poprzednich protokołów 

 Automatyczne uzupełnianie pól w generowanym protokole na podstawie Umowy, której dotyczy 

(termin płatności faktury, %zatrzymania, cena jednostkowa, jednostka, Kontrahent) 

 Automatyczne podpowiadanie się wartości prac odpowiednich dla danego okresu przerobowego.  

 Wydruk Protokołu Rzeczowo-Finansowego Odbioru Prac dla Inwestora 

 Wydruk protokołu Rzeczowego Odbioru Prac dla Inwestora 

 Generowanie dokumentu Faktura Sprzedaży na podstawie Protokołu odbioru Prac 

Kryteria odbioru 

1. Możliwość wprowadzenia Protokołu odbioru prac do systemu INTENSE. 

2. Możliwość wykonania przepływów wg zdefiniowanego w analizie przebiegu procesu.  

3. Możliwość wygenerowania i dołączenia Faktury Sprzedaży. (przekopiowanie pozycji i pól, +Opis 

analityczny). 

4. Prawidłowo działająca akcja wyliczająca wartości na podstawie poprzednich protokołów. 

5. Możliwość zarchiwizowania Protokołu odbioru prac.  

6. Wydruk protokołu rzeczowo-finansowego  

7. Wydruk protokołu rzeczowego  

 
 

3.1.3 Protokół Odbioru Prac od Podwykonawcy Typ Dokument 

Opis obiektu 

Dokument stanowi odzwierciedlenie w wersji elektronicznej Protokołu od Podwykonawcy. Na jego 

podstawie można wygenerować wydruk dla Podwykonawcy (dla podwykonawcy będą te pozycje 

budżetowe, na które została podpisana umowa). 

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Zadaniem 

Budowlanym  
Uczestnicy Kierownik Budowy 

Zawartość 

Pola na dokumencie: 

 Zadanie budowlane  

 Budowa; 

 Obiekt;  

 Protokół wystawiony na podstawie: (Umowa/Zlecenie) 

 Nagłówek: ‘PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH PRAC’ ; 

 W okresie od dnia… do dnia… ; 

 Sporządzony dnia ; 
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 Przy udziale przedstawicieli;  

 Generalnego wykonawcy ; 

 Podwykonawcy ;  

 Innych członków (pole opcjonalne) ; 

Komisja stwierdza, co następuje; (pole techniczne na potrzeby wydruku, w zakładce 

Pola techniczne, o wartości domyślnej, edytowalne ) 

 ‘Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami 

w księdze obmiaru’ ; 

 Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót; 

 Tabela; 

 Nr; 

 Nazwa rodzaju robót lub asortymentu; (zadanie budowlane) 

 Wartość wg kosztorysu wykonawczego; (suma z pozycji w bieżącym okresie 

rozliczeniowym) 

 Potrącono w kosztorysie z tytułu wad trwałych; 

 Jakość wykonanych robót;  

 Uwagi zastrzeżenia stron;  

 niniejszy protokół uprawnia do wystawienia faktury zgodnie z 
umową/zleceniem nr {nr_umowy/zlecenia}, tj. termin płatności {ilość_dni} 
który płynie z dniem złożenia prawidłowo złożonej faktury wraz z protokołem 
w siedzibie firmy (pole techniczne, edytowalne, wartość domyślna na 
potrzeby wydruku na zakładce ‘Pola techniczne’, dane w tekście będą się 
uzupełniały automatycznie z pól technicznych na protokole)  

 Na fakturze należy zamieścić nr protokołu(pole techniczne wartość domyślna, 

edytowalne na potrzeby wydruku,  na zakładce ‘Pola techniczne’);  

‘ 

 Tabela; 

 

 L.p. ; 

 Rodzaje robót, asortymenty, elementy;  (pozycje z umowy z podwykonawcą 

lub zleceniem; uzupełniane na podstawie pola Protokół wystawiony na 

podstawie:  ) 

 Wartość robót wg kosztorysu umownego lub zestawienie kosztów robót; 

(Wartości pozycji z umowy z podwykonawcą/zlecenia)  

 Wartość pozostała do zafakturowania;  (Różnica wartość robót wg umowy– 

wartość robót od początku budowy) 

 % zaawansowania robót;  (Wartość robót od początku budowy/Wartość robót 

wg kosztorysu umownego) 

 Wartość robót od początku budowy;  (Wartość pola będzie wyliczana na 

podstawie bieżącego protokołu i poprzednich protokołów) 

 Wartość robót wykonanych wg poprzednich protokołów;  

 Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym;  



  

 
 

 
 Analiza przedwdrożeniowa   Strona 21 z 57 

 

 Uwagi; 

 Razem I; 

 Potrącenia z tytułu wad trwałych; 

 Potrącenia z tytułu nie dotrzymania terminu;  

 Razem II;  

 Ogółem; 

 Dnia; 

 Miejsca na podpisy; (pole na wydruku) 

 Historia;  

 Załączniki;  

 

Automatyczne akcje i wydruki 

o Akcja uzupełniająca pozycje protokołu na podstawie Umowy lub Zlecenia dla Podwykonawcy  

o Akcja uzupełniająca wartości z poprzednich protokołów. 

o Automatyczne uzupełnianie pól w generowanym protokole na podstawie Umowy, której dotyczy 

(termin płatności faktury, %zatrzymania (całej kwoty brutto), cena jednostkowa, jednostka, 

pozycja budżetowa, której dotyczy protokół) 

o Automatyczne uzupełnianie się danych na Fakturze Kosztowej na podstawie podpiętego 

protokołu, takich jak: Kontrahent, Termin płatności, Zadanie budowlane, opis analityczny, % 

zatrzymania  

o Walidacje sprawdzające przekroczenie pozycji protokołu do pozycji umowy oraz wykonanie z 

poprzednich protokołów a także sprawdzają czy nie przekroczono założeń pozycji budżetowej na 

dany okres. 

o Wydruk Protokołu Odbioru Prac od Podwykonawcy 

o Warunki na definiowaniu przepływu w zależności od tego, czy dane na fakturze kosztowej są 

tożsame z danymi na protokole w INTENSE.  

o Generowanie protokołu zależne od tego, czy dodatkowe pozycje wprowadzone zostały na 

podstawie aneksu czy umowy (możliwość generowania osobnego protokołu dla pozycji 

wprowadzonych w wyniku Zlecenia) 

 

Obieg pracy 

1. Kierownik budowy na podstawie otrzymanego od Podwykonawcy protokołu wprowadza dane do 

dokumentu Protokół Odbioru, typ ‘Od Podwykonawcy’. 

2. Kierownik budowy drukuje wygenerowany protokół i daje do podpisania Podwykonawcy, na 

dokumencie elektronicznym zaznacza flagę ‘Zaakceptowany Protokół’, po czym przesyła dokument 

do Archiwum. 

3. Podpisany protokół Podwykonawca dołącza do faktury.  

4. Faktura wraz z protokołem w wersji papierowej lub elektronicznej trafia do Sekretariatu. Na 

dokumencie Faktura Kosztowa będzie odnośnik do protokołów odbioru zaakceptowanych przez 
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Kierownika. Z wybranego przez Operatora protokołu kopiują się dane potrzebne do formularza 

faktury kosztowej. 

5. Jeżeli dane z faktury kosztowej  w INTENSE zgadzają się z tymi z protokołu w INTENSE (czyli 

sekretariat nie wprowadza zmian (Kwota netto protokołu z Kwotą netto Faktury) na podstawie 

faktury kosztowej dostarczonej przez podwykonawcę) to faktura idzie dalej skróconym obiegiem, 

czyli od razu do akceptacji Zarządu, w przeciwnym przypadku faktura idzie normalnym obiegiem.  

 

Uwaga:  

Należy zmodyfikować obieg faktury kosztowej, tj. jeśli jest podpięty protokół i zachodzi zgodność pomiędzy 

tymi dokumentami to obieg skrócony (uzależnienie wykonania przepływu od spełnienia warunku 

zgodności kwot).  

Dodać pole ‘Na podstawie protokołu’ na Fakturze Kosztowej z ograniczeniem do zaakceptowanych 

protokołów.  (Jeśli nie ma zmian, to idzie skróconym obiegiem do zarządu, jeśli są zmiany to idzie 

wydłużonym obiegiem). 

 

Aneks tylko na dodatkowe pozycje. Zlecenie na Zadanie budowlane nie wchodzi do protokołu razem z 

pozycjami budżetowymi z umowy i aneksu, ma to być osobne generowanie. Dla każdego zlecenia ma być 

możliwość wygenerowania osobnego protokołu. Na budżecie dodać kolumnę zlecenie, aby oznaczać 

numery zleceń przy nowych pozycjach budżetowych. Czyli:   

- jak mamy nowe  pozycje ze zlecenia to protokoły dla danego zadania nie powiększają swojej wartości o 
wartość zleceń, bo na zlecenia mamy osobny protokół,  
- jak dodajemy pozycje w wyniku podpisania aneksu do umowy to nowe pozycje dodają się na protokół dla 

całego zadania budowalnego. 

Kryteria odbioru 

1. Możliwość wprowadzenia Protokołu odbioru prac do systemu INTENSE. 

2. Możliwość wykonania przepływów wg zdefiniowanego w analizie przebiegu procesu.  

3. Możliwość dołączenia do Faktury Kosztowej. 

4. Prawidłowo działająca akcja wyliczająca wartości na podstawie poprzednich protokołów. 

5. Walidacja wartości wystawionego protokołu z pozycją umowy.  

6. Możliwość zarchiwizowania Protokołu odbioru prac.  

7. Możliwość wydruku protokołu prac od Podwykonawcy  

 
 
 

Faktura sprzedaży  

 
 

3.1.4 Faktura Sprzedaży  Typ Dokument 

Opis obiektu 
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Dokument umożliwia rejestrację przychodów z Protokołów odbioru Prac dla Inwestora. Dokumenty 

elektroniczne Faktura sprzedaży są wystawiane przez Kierowników budowy i przesyłane do 

Księgowości. 

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Zadaniem 

Budowlanym 
Uczestnicy Księgowość, Kierownicy Budów 

Zawartość 

Pola: 

 Numerator; 

 Kontrahent (słownik); 

 Firma; 

 Flaga ‘Korekta Faktura’; 

 Data wprowadzenia (automatycznie uzupełniana data bieżąca); data utworzenia 

 Nr własny, (z Comarch ERP XL); (w przypadku eksportu faktury z poziomu Intense do Comarch 

ERP XL może być automatycznie przenoszony do Intense, wówczas też z poziomu Intense 

można otworzyć taką fakturę w Comarch ERP XL) 

 Data wystawienia; 

 Data sprzedaży; 

 Zadanie budowlane;  

 

Tabela pozycji faktury:   

o Nazwa pozycji, 

o Cena, 

o Ilość,  

o J.m. 

o Kwota netto, 

o VAT, 

o Kwota brutto; -W systemie INTENSE istnieje możliwość określenia walidacji na 

kontrolkach, która będzie sprawdzała poprawność wprowadzonych danych pod względem 

określonych warunków. Mechanizm ten może być wykorzystywany do kontrolowania 

zgodności wartości netto, stawki VAT oraz wartości brutto. 

o Opis. 

o Opis analityczny: (Do zastanowienia czy Opis analityczny będzie eksportowany do Comarch 

ERP XL, i czy w ogóle musi być Opis analityczny na fakturze sprzedaży-ewentualne dodanie 

Opisu na podstawie Protokołu) 

o Zadanie budowlane, 

o Pozycja budżetowa. 

 

 Termin płatności, (uzupełniany w oparciu o informacje z Umowy/zlecenia domyślny termin 

płatności’  

 Forma płatności; 

 Waluta (domyślnie PLN); 
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 Rodzaj faktury (słownik, np. projektowa, budowlana, pozostałe); 

 Flaga ‘Wysłano do podpisu’; 

 Data wysłania; 

 Data podpisania faktury; 

 Flaga ‘Podpisana faktura’; 

 Pole opisowe (ewentualny komentarz); 

 Załączniki; 

 Historia. 

 

Automatyczne akcje i wydruki 

 Akcja: Generuj Korektę – generowanie Korekty Sprzedaży z dokumentu Faktura Sprzedaży 

 Wiadomość spersonalizowana- tabela powiadomień  

Obieg pracy 

1. Kierownik Budowy generuje Fakturę Sprzedaży z Protokołu. Na fakturę przenoszą się wszystkie 

możliwe wartości, takie jak: kontrahent, zadanie budowlane, wartość netto, brutto, VAT, termin 

płatności. Po sprawdzeniu poprawności Faktury, przesyła ją do Księgowości. 

2. Księgowość uzupełnia dane księgowe (np. rejestr VAT, seria) i eksportuje fakturę do Comarch ERP 

XL lub ręcznie wprowadza dane z faktury do Comarch ERP XL. Następnie generuje papierowy 

wydruk  z poziomu Comarch ERP XL zaś dokument elektroniczny archiwizuje.  

Rejestr i Seria mogą być zlinkowane ze słownikiem Rejestr i Seria w Comarch ERP XL. Informacje 

te mogą być uzupełniane z poziomu Intense, przy eksporcie Faktury Sprzedaży zostaną 

automatycznie uzupełnione w Comarch ERP XL. 

 

Uwaga: Z poziomu Intense możliwy jest tylko eksport do Comarch ERP XL dokumentu Faktura 

Sprzedaży. Korekta faktury sprzedaży nie może być eksportowana, można jedynie zaewidencjonować 

dokument o takim typie. Skan podpisanej faktury sprzedażowej będzie dołączony do dokumentu 

Intense w kontrolce Załączniki. 

Kryteria odbioru 

1. Możliwość wprowadzenia faktury sprzedaży do systemu INTENSE z odpowiednimi pozycjami 

wyszczególnionymi na dokumencie Faktury Sprzedaży. 

2. Możliwość wykonania przepływów wg zdefiniowanego w analizie przebiegu procesu.  

3. Możliwość zarchiwizowania Faktury Sprzedaży. 

 
 
 

Zapotrzebowanie materiałowe/ Zapotrzebowanie na  

usługi  
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3.1.5 Zapotrzebowanie materiałowe/ 

Zapotrzebowanie na usługi  
Typ Dokument  

Opis obiektu 

Dokument służy do wygenerowania zapotrzebowania na usługi lub materiały z pozycji budżetu. 

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Zadaniem 

Budowlanym 
Uczestnicy 

Kierownik Budowy, Dział Zamówień, 

Zarząd, Inżynierowie 

Zawartość 

Pola:  

 Nagłówek; (tekst dynamiczny w zależności od przepływów Zapotrzebowanie, Zbieranie Ofert, 

Wybór Oferty)  

 

ZAKŁADKA OGÓLNE 

 Numer zapotrzebowania; (skrót ZAP/nr kolejny/rokmiesiąc/Typ(MAT lub UB)) – identyfikator 

zamówienia,  

 Typ: materiałowe/usługi 

 Zadanie budowlane; (wypełnia się automatycznie chyba, że dodajemy z inboxa, wtedy 

wybieramy ręcznie) ; 

 Data wystawienia; (wypełnia się automatycznie, nieedytowalne) 

 Umowa; (link do Umów per Kontrahent, per Zadanie budowlane) – podpina Dział Zamówień  

 Nazwa dokumentu; pole edytowalne, Wartość wyliczana, podstawia się nazwa pozycji, 

pierwsza niepusta nazwa) 

 Opis; pole edytowalne 

 Data (Termin) dostawy; pole edytowalne 

 Miejsce dostawy; 

 Komentarz (pole tekstowe na potrzeby wpisania treści maila z zapytaniem ofertowym); 

 Sugerowany dostawca; (słownik kontrahentów)  

 Osoba odpowiedzialna z Działu Zamówień (słownik pracowników, z którego wybieramy osobę, 

która będzie realizować zamówienie) 

 Kontakt na budowie (przenoszone na zamówienie) 

 

Zakładka pozycje: 

 Tabela pozycji z kolumnami, Z OPISEM ANALITYCZNYM: 

 

o L.p.  

o Nazwa materiału/Usługi; (E) 

o J.m. ; (E) 

o Ilość  (czyli ilość jednostek zgłaszana przez kierownika do zamówienia) (E) 

o Cena jednostkowa z budżetu (wartość pobierana z kosztorysu)  

o Wartość netto  z budżetu (cena x ilość) 

o Planowano w Budżecie (ilość całego materiału z kosztorysu, nieedytowalne) 
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o Kontrahent (pole wyboru, z którego wybieramy firmę, do której chcemy 

złożyć zamówienie) 

o Dotychczas zamówiono, (suma Ilości  ze wszystkich dokumentów Zamówienie 

gdzie nie ma jeszcze uzupełnionej wartości Dostarczono, per Pozycja 

budżetowa i podpozycja budżetowa), nieedytowalne  + suma z kolumny 

Dostarczono (wtedy nie bierzemy pod uwagę zamówiono)-> różnica ta nie 

powinna uwzględniać Ilości z dokumentu na którym obecnie się znajduję. Jest 

to pole występujące w przypadku Zapotrzebowania na materiały) 

o Dotychczas zlecono, (suma Ilości  ze wszystkich dokumentów Zlecenie, gdzie 

nie ma jeszcze uzupełnionej wartości Wykonano, per Pozycja budżetowa i 

podpozycja budżetowa), nieedytowalne  + suma z kolumny Wykonano (wtedy 

nie bierzemy pod uwagę zamówiono)-> różnica ta nie powinna uwzględniać 

Ilości z dokumentu na którym obecnie się znajduję.  

 

[MW Intense] prace wykonywane własnymi siłami nie będą rejestrowane 

 

 

 

o Opis analityczny;  

 Zadanie budowlane; 

 Pozycja budżetowa;  

 Podpozycja budżetowa;  

 Zakładka oferty 

 Tabela z kolumnami 

o Kontrahent;  

o Mail; (pole techniczne, pobierane z karty kontrahenta) 

o Data wysłania; 

o Data odpowiedzi; 

o Cena netto; 

o Oferta wybrana; (flaga); 

o Termin płatności. 

 Generuj zapytanie dla kontrahentów;  (Wiadomość 

spersonalizowana do Działu Zamówień, a następnie DZ przesyła 

do dostawców, do wiadomości spersonalizowanej dodać maile 

kontrahentów, Kolumny w wiadomości mailowej) 

 Nazwa materiału/usługi, J.m., Ilość, Wartość netto, Termin 

płatności (puste pole do uzupełnienia przez kontrahentów) 

 W mailu do DZ, wykaz maili wybranych kontrahentów 

 Generuj ogólne zapytanie; generowane z wysokości zakładki oferty  

(MG: Jest tylko zapytanie ogólne, które wychodzi mailem, nie ma 
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zapytania spersonalizowanego, spersonalizowane jest już 

zamówienie/zlecenie) 

 Generuj zamówienia/zlecenia; (generuje zamówienie/zlecenie wg 

kontrahenta/kontrahentów, który ma zaznaczony check ‘wybrana oferta’)- Dział zamówień, 

przenoszą się pozycje z zakładki Oferta per Kontrahent, podłączenie numeru zapotrzebowania 

wg zlecenia/zamówienia).  Generowane z wysokości zakładki pozycje zapotrzebowania. Przed 

wygenerowaniem zamówienia DZ w każdym wierszu pozycji wybiera kontrahenta, który 

będzie realizował zamówienie. Edytują też cenę jednostkową na tą, którą zaoferował 

kontrahent. Po wywołaniu akcji generuj zamówienie system grupuje wiersze pozycji po 

wybranym kontrahencie i tworzy dokument zamówienie.  

 Historia 

 Załączniki 

 Z poziomu zapotrzebowania możliwość utworzenia Umowy (pola: Kontrahent, Zadanie 

budowlane, dane z zakładki Oferta) 

Akcje i Wydruki 

 Akcja generująca zapotrzebowanie na materiał z poziomu budżetu (zaznaczanie pozycji budżetu) 

 Akcja generująca zapotrzebowanie na usługę z poziomu budżetu (zaznaczanie pozycji budżetu) 

 Akcja Generująca zapytanie ogólne (wiadomość spersonalizowana do DZ) 

 Akcja generująca zapytanie dla kontrahentów (wiadomość spersonalizowana do DZ) 

 Akcja generująca Zlecenie na Usługę lub Umowę z Podwykonawcą lub Zamówienie na podstawie 

zapotrzebowania  na materiał.  

 Archiwizacja Zapotrzebowania  po wprowadzeniu do systemu Zlecenia dla Podwykonawcy/ 

Zamówienia dla Dostawcy (po wygenerowaniu zlecenia/zamówienia z zapotrzebowania, 

zapotrzebowanie jest archiwizowane)  

 Możliwość generowania zapotrzebowania z zarówno wysokości pozycji budżetowej jak i z 

wysokości RMS (daje to możliwość podpinania pod pozycję zamówień, które obejmują środki nie 

ujęte w kosztorysie) 

 Lista zapotrzebowania/ Stan realizacji dostępne  dla Kierowników Budowy i Działu Zamówień- > 

Status dokumentu (przepływ) na Liście dokumentów i Inboxie.  

 Wydruk Zlecenia 

 Wydruk Zamówienia  

 

Obieg pracy 

1. Kierownik budowy  wypełnia Dokument Zapotrzebowanie z poziomu aktywnego budżetu lub z 

poziomu INBOXA (tylko w przypadku, gdy zamawiany materiał/usługa nie jest składową budżetu). 

2. Przy wygenerowaniu zapotrzebowania z budżetu, nowy dokument ląduje w inboxie kierownika z 

uzupełnionymi danymi jak: numer zapotrzebowania, nazwa zadania budowlanego, data 

utworzenia (data + godzina), typ zapotrzebowania (materiał/usługa) 

3. Jeśli kierownik złoży zapotrzebowanie z wysokości nakładu M lub R to uzupełnia na pozycjach ilość 

materiału, jaką chce zamówić (bo nazwa mu się przekleja z budżetu), ewentualnie dopisuje nowe 
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pozycje. Jeśli składa zapotrzebowanie z wysokości pozycji budżetowej to musi jeszcze sam 

uzupełnić nazwę. 

4. Uzupełniony Formularz Zapotrzebowania trafia do (wszystkich) Działu Zamówień. Kierownik 

wysyła dokument do wszystkich w dziale zamówień (obecnie 3 osoby). W Dziale Zamówień zapada 

decyzja, kto będzie odpowiedzialny za zamówienie. Następnie w zależności od potrzeb zbierane są 

Oferty na dane zapotrzebowanie, lub wysyłane jest Zamówienie do określonego 

Dostawcy/Podwykonawcy. (przepływ Zapotrzebowanie). Zapotrzebowania wisi w inboaxach 

wszystkich tych osób, ale ma przydzielonego opiekuna (tylko informacja wewnętrzna, kto jest 

Opiekunem). 

5. Dział zamówień wysyła mailem zapytanie ofertowe dotyczące zgłoszonego zapotrzebowania do 

wybranych kontrahentów. Intense na podstawie bazy danych i wskazanych kontrahentów 

generuje wiadomość spersonalizowaną z zapytaniem ofertowym Intense na zapytanie przenosi 

dane z zakładki pozycje, tj. nazwa, jednostka miary, ilość oraz z zakładki ogólne, tj. miejsce 

dostawy, data dostawy. Generowany jest mail przez agenta na adres działu zamówień, w treści 

którego są adresy dostawców. Dział zamówień przekleja adresy do udw i wysyła lub jeżeli 

generujemy zapytanie ogólne do Działu Zamówień trafia wiadomość spersonalizowana bez danych 

kontrahenta. 

6. Jeżeli zbierane są oferty, to po zebraniu przesyłane są do Kierownika budowy w celu wybrania 

jednej.  

7. Na podstawie wskazań Kierownika Dział Zamówień generuje Zamówienie/Zlecenie (nowe 

dokumenty), które trafia do akceptacji Zarządu jeśli jego wartość netto przekracza 5.000,00 zł, a 

następnie do Dostawcy, Podwykonawcy lub bezpośrednio do Dostawcy, Podwykonawcy jeżeli 

jego wartość jest poniżej 5.000, 00 zł. Wygenerowanie zamówienia/zlecenia archiwizuje 

zapotrzebowanie  

8. Zamówienie trafia do Kierownika w celu potwierdzenia odbioru materiału na budowie. 

9. Kierownik potwierdza odbiór materiału na budowie poprzez wpisanie odpowiedniej ilości 

odebranego materiału, zaznaczenie flagi ‘Dostarczono’ i wysyła Zamówienie do archiwum.  

10. Na podstawie potwierdzonego odbioru materiału i unikatowego nr zamówienia zamieszczonego 

również na fakturze kosztowej dostarczonej oraz na polu ‘Powiązane z zamówieniem’ na fakturze 

kosztowej w INTENSE przez Dostawcę sekretariat wiąże fakturę z zamówieniem. Na opisie faktury 

(zakładka ogólne) wypełniają się dane zaczerpnięte z Umowy/Zlecenia lub zakładki „Warunki 

współpracy” z słownika kontrahenci, tj. forma płatności, termin płatności, płatność od daty 

wystawienia/wpływu. Sekretariat uzupełnia pozostałe pola (np. data wystawienia faktur), 

uzupełnia stawki VAT. Jeśli sekretariat nie wprowadził zmian w zakładce pozycje dotyczących 

wartości netto faktury, to idzie ona  skróconym obiegiem przesyła do akceptacji Zarządu. Jeśli 

wprowadził zmiany zmieniające wartość netto faktury to faktura idzie obiegiem normalnym. 

11. Dla zapotrzebowania na usługi, po wybraniu kontrahentów może być wygenerowane zlecenie, a 

następnie  umowa (generowana ze zlecenia). Wówczas dokument Zapotrzebowania jest 

archiwizowany. 
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Faktura kosztowa dostarczona przez zleceniobiorcę wiązana będzie z protokołem odbioru 

utworzonym w INTENSE przez Kierownika Budowy i na podstawie powiązania faktura idzie 

skróconym obiegiem.  

Faktura kosztowa dostarczona przez Dostawcę wiązana będzie z dokumentem Zamówienia z 

potwierdzeniem Dostarczonej ilości przez Kierownika Budowy.  

Jeżeli sekretariat wprowadza zmiany faktura idzie normalnym obiegiem.    

 

 

Po wygenerowaniu umowy/zlecenia/aneksu to  zlecenie jest archiwizowane. Wykonanie 

umowy/zlecenia/aneksu potwierdza kierownik protokołem odbioru. 

Kryteria odbioru 

1. Możliwość generowania Formularza Zapotrzebowania z poziomu Budżetu lub dodawania z INBOXA.  

2. Automatyczne przypisanie Opisu analitycznego do pozycji z budżetu oraz cen i ilości.  

3. Akcja generująca zamówienie/zlecenie  z zapotrzebowania do formatu PDF z możliwością wydruku 

4. Prawidłowo działające akcje: Generuj Zapotrzebowanie na Usługi/Materiały z aktywnego budżetu  

5. Możliwość generowania wiadomości Spersonalizowanej z zapytaniem ogólnym (odbiorcą wiadomości 

Dział Zamówień) 

6. Możliwość generowania wiadomości spersonalizowanej z zapytaniem do Kontrahentów  (Odbiorcą 

wiadomości Dział Zamówień) 

 
 
 
 
 
 
 

Zlecenie dla Podwykonawcy i Zamówienie na materiał 

Są to dwa osobne dokumenty generowane z zapotrzebowania.  
 
 

3.1.6 Zlecenie  Typ Dokument 

Opis obiektu 

Dokument służy wystawianiu zleceń dla Podwykonawcy na podstawie Zapotrzebowania na usługę (po 

wyborze Ofert i akceptacji Zarządu jeżeli wartość zlecenia przekracza 5.000,00 zł netto.) 

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Zadaniem 

Budowlanym 
Uczestnicy 

Dział zamówień, Kierownik budowy, 

Zarząd  

Zawartość 

Pola: 

o Nagłówek ‘Zlecenie’  

o Nr zapotrzebowania z którego generujemy Zlecenie  
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o Numerator (ZL /nr kolejny/rokmiesiąc/UB) nr ten ma się przenosić na wydruk dla kontrahenta, 

na jego podstawie wiązane będzie zamówienie z fakturą);  

o Kontrahent; 

o Zadanie budowlane; 

o Zleceniodawca (RISER); 

o Zleceniobiorca (słownik kontrahentów); 

o Miejsce realizacji zadania; 

o Flaga ‘Zaakceptowano przez Zarząd’  

o Tabela pozycji z kolumnami (Dane do  tabeli zaczerpnięte z zapotrzebowania na usługi), Z 

OPISEM ANALITYCZNYM: 

o L.p.  

o Nazwa Usługi; (E) 

o J.m. ; (E) 

o Ilość  (czyli ilość jednostek zgłaszana przez kierownika do zamówienia) (E) 

o Cena jednostkowa; (E)  

o Wartość netto   (cena x ilość) 

o Planowano w Budżecie (ilość z kosztorysu, nieedytowalne, pole widoczne tylko dla 

pracowników RISER ) 

o Dotychczas zlecono 

(suma Ilości  ze wszystkich dokumentów Zlecenie, gdzie nie ma jeszcze uzupełnionej 

wartości Wykonano, per Pozycja budżetowa i podpozycja budżetowa), nieedytowalne  + 

suma z kolumny Wykonano (wtedy nie bierzemy pod uwagę zamówiono)-> różnica ta nie 

powinna uwzględniać Ilości z dokumentu na którym obecnie się znajduję. 

 

o Wykonano (pole o domyślnej wartości z kolumny ‘Ilość’ z możliwością edycji, służy 

wskazaniu przez kierownika budowy ilości ze zlecenia, która faktycznie została wykonana na 

budowie)  

 

o Flaga ‘Wykonano’, Data i Operator- tylko informacyjnie, na edycji pola  a nie na formularzu; 

 

 

Poniższe zestawienie wskazuje pola , które znajdą się na wydruku. Wartości pobierane z pól wyżej: 

o Tabela pozycji:  

o L.p. ; 

o Przedmiot zlecenia; 

o Ilość; 

o J.m. ; 

o Cena jednostkowa netto; 

o Wartość całości zlecenia netto (zł): ……….. 

o Data realizacji;  

o Warunki płatności; (z Karty Kontrahenta) 
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o Gwarancja;  

o Warunki inne; (pole tekstowe do ręcznego wypełnienia)  

o Podpis i pieczęć Zleceniodawcy; (pola na wydruku) 

o Podpis i pieczęć Zleceniobiorcy; (pola na wydruku) 

 

Akcje i wydruki 

 Generowanie Zlecenia z Zapotrzebowania na Usługi z możliwością wydruku  

 Generowanie Umowy z Podwykonawcą z zaakceptowanego przez Zarząd ‘Zlecenia’   

Obieg pracy 

1. Do Działu Zamówień trafia Zapotrzebowanie na Usługi wystawione przez Kierownika Budowy.  

2. Na podstawie Zapotrzebowania na Usługi i wskazania przez Kierownika Budowy preferowanego 

Kontrahenta lub na podstawie wybranej oferty generowane jest Zlecenie. W przypadku Zleceń o 

wartości powyżej 5.000,00 zł netto dokument Zlecenie musi zostać zaakceptowany przez Zarząd 

zanim trafi do zleceniobiorcy lub ze Zlecenia zostanie z niego wygenerowana umowa.  

3. Po podpisaniu zlecenia/umowy przez strony dokument jest archiwizowany. W przypadku gdy jest 

tylko zlecenie możliwe będzie wystawienie protokołu od Podwykonawcy ze zlecenia i możliwość 

wskazania numeru protokołu na fakturze kosztowej. 

Kryteria odbioru 

1.  Możliwość dodania dokumentu Zlecenie. 

2. Możliwość przesłania dokumentu do odpowiednich osób wg zdefiniowanego obiegu. 

3. Możliwość zarchiwizowania dokumentu. 

4. Możliwość wydruku dokumentu Zlecenie.  

 
 
 

 

3.1.7 Zamówienie Typ Dokument 

Opis obiektu 

Dokument służy wystawianiu zamówień dla dostawcy na podstawie zgłoszonego przez Kierownika Budowy 

Zapotrzebowania na materiał.  

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Zadaniem 

Budowlanym 
Uczestnicy 

Dział zamówień, Kierownik budowy, 

Zarząd  

Zawartość 

Pola: 

o Nagłówek ‘Zamówienie’ 

o Nr zapotrzebowania z którego generujemy zamówienie/Zlecenie  

 Numerator (ZAM /nr kolejny/rokmiesiąc/MAT)) nr ten ma się przenosić na wydruk dla 

kontrahenta, na jego podstawie wiązane będzie zamówienie z fakturą);  

 

o Kontrahent; 



  

 
 

 
 Analiza przedwdrożeniowa   Strona 32 z 57 

 

o Zadanie budowlane; 

o Zleceniodawca (RISER); 

o Zleceniobiorca (słownik kontrahentów); 

o Miejsce dostawy; 

o Flaga ‘Zaakceptowano przez Zarząd’  

o Tabela pozycji z kolumnami (Dane do  tabeli zaczerpnięte z zapotrzebowania na materiał), Z 

OPISEM ANALITYCZNYM: 

o L.p.  

o Nazwa materiału; (E) 

o J.m. ; (E) 

o Ilość  (czyli ilość jednostek zgłaszana przez kierownika do zamówienia) (E) 

o Cena jednostkowa; (E)  

o Wartość netto   (cena x ilość) 

o Planowano w Budżecie (ilość całego materiału z kosztorysu, nieedytowalne, pole widoczne 

tylko dla pracowników RISER ) 

o Dotychczas zamówiono 

(suma Ilości  ze wszystkich dokumentów Zamówienie gdzie nie ma jeszcze 

uzupełnionej wartości Dostarczono, per Pozycja budżetowa i podpozycja 

budżetowa (czyli tam gdzie nie ma zaznaczonej flagi ‘Dostarczono’ oraz 

suma wszystkich zamówień, na których zaznaczona jest flaga 

dostarczono), nieedytowalne  - suma z kolumny Dostarczono (wtedy nie 

bierzemy pod uwagę zamówiono, dokument w archiwum)-> różnica ta 

nie powinna uwzględniać Ilości z dokumentu na którym obecnie się 

znajduje.  

o Dostarczono (pole o domyślnej wartości z kolumny ‘Ilość’ z możliwością edycji, służy 

wskazaniu przez kierownika budowy ilości z zamówienia, która faktycznie została 

dostarczona na budowę, to pole jest brane do kopiowania całego opisu z zamówienia na 

fakturę); 

o Flaga dostarczono (oznaczenie, że zamówienie jest w pełni zrealizowane, zaznaczenie flagi 

‘Dostarczono’ umożliwia przesłanie zamówienia do archiwum), Kierownik wypełniając pole 

Dostarczono wszystkie inne kontrolki ma zablokowane, jest to pole na podstawie którego 

system będzie obliczał wartość dotychczas zamówiono;   

 

Flaga ‘Dostarczono’, Data i Operator- tylko informacyjnie, na edycji pola  a nie na formularzu; 

 

 

Poniższe zestawienie wskazuje pola , które znajdą się na wydruku. Wartości pobierane z pól wyżej: 

o Tabela pozycji:  

o L.p. ; 

o Przedmiot zlecenia; 

o Ilość; 
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o J.m. ; 

o Cena jednostkowa netto; 

o Wartość całości zlecenia netto (zł): ……….. 

o Data realizacji;  

o Warunki płatności; (z Karty Kontrahenta) 

o Gwarancja;  

o Warunki inne; (pole tekstowe do ręcznego wypełnienia)  

o Podpis i pieczęć Zleceniodawcy; (pola na wydruku) 

o Podpis i pieczęć Zleceniobiorcy; (pola na wydruku) 

 

Akcje i wydruki 

 Generowanie Zamówienia z Zapotrzebowania na materiał 

 Możliwość wydruku Zamówienia na materiał  

Obieg pracy 

4. Do Działu Zamówień trafia Zapotrzebowanie na Materiały wystawione przez Kierownika Budowy.  

5. Na podstawie Zapotrzebowania na Materiały i wskazania przez Kierownika Budowy 

preferowanego Kontrahenta lub na podstawie wybranej oferty generowane jest Zamówienie na 

materiał dla konkretnego Dostawcy. W przypadku Zamówień powyżej 5.000,00 zł netto dokument 

Zamówienie musi zostać zaakceptowany przez Zarząd zanim trafi do Dostawcy. 

6. Dokument Zamówienia jest archiwizowany po zaznaczeniu przez Kierownika Budowy flagi 

‘Dostarczono’, i pole Dostarczono. (inne pola nieedytowalne na tym etapie obiegu) 

7. Faktura Kosztowa dostarczona przez Dostawcę jest wiązana z zamówieniem na podstawie numeru 

nadanego zamówieniu. W zależności od zgodności obu dokumentów faktura idzie skróconym lub 

normalnym obiegiem.  

Kryteria odbioru 

1.  Możliwość dodania dokumentu Zamówienie. 

2. Możliwość przesłania dokumentu do odpowiednich osób wg zdefiniowanego obiegu. 

3. Możliwość zarchiwizowania dokumentu. 

4. Możliwość wydruku dokumentu zamówienie.  
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Karta dziennego obłożenia/ Raport czasu pracy pracowników 

budowlanych/Raport pracy sprzętu  

 

3.1.8 Karta dziennego obłożenia  Typ Dokument 

Opis obiektu 

Dokument służy rejestrowaniu przez Kierowników Budów obecności pracowników na placu budowy.  

Dokument jest uzupełniany pod dane Zadanie budowlane.  

Jest to dokument, w którym w godzinach porannych rejestrowane jest tylko obłożenie, nie jest natomiast 

podawany czas pracy, ani pozycja budżetowa.  

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Zadaniem 

budowlanym 
Uczestnicy Kierownik budowy, Sekretariat 

Zawartość 

o Numerator: Nr kolejny/ Dzień/Zadanie budowlanego 

o Firma; 

o Utworzony przez (zalogowany operator);  

o Zadanie budowlane; (pole wymagane), lista wyboru spośród zadań, których kierownikiem budowy 

jest osoba zalogowana 

o Dzień; (pole wymagane), domyślnie bieżąca data 

o Imię i nazwisko (pracownik własny, słownik pracowników, Lista pracowników, ograniczenie do np. 

Pracowników budowlanych);  

o Imię i nazwisko (pracownik buforowy, słownik Pracownicy buforowi, otwarta lista wartości); 

o Firma buforowa (słownik Pracownicy buforowi; słownik Firm buforowych); uzupełniane 

automatycznie po wybraniu Pracownika buforowego.  

o Status pracownika (słownik statusów: Na budowie, NN, NU, Wolne); 

o Flaga ‘Baza’ Czy dany pracownik zjeżdża na bazę (TAK/NIE); 

o Robota; 

o Pozycja budżetowa 

o Uwagi; 

o Inne; 

 

 

Uwaga: możliwość wskazania pracownika w jednym wierszu Riser lub Pracownika buforowego. 

Walidacja: nie można dodać dwóch takich samych pracowników. 

Obieg pracy 

1. Dokument Karta dziennego obłożenia jest wypełniany przez Kierownika Budowy w godzinach 

porannych po rozpoczęciu pracy na danej budowie. Kierownikowi podpowiada się obłożenie z 

poprzedniego dnia (per zadanie budowlane, akcja kopiująca dane obłożenie z możliwością edycji).  

2. Kierownik budowy po wypełnieniu Karty dziennego obłożenia przesyła ją do sekretariatu.  
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3. Z kilku kart dziennego obłożenia (bo są one tworzone codziennie dla różnych Zadań budowlanych) 

tworzony jest Raport dziennego obłożenia w firmie (dostępny w module Raporty), który następnie 

Sekretariat, analizuje, ewentualnie poprawia i eksportuje do Excela. 

4. Następnie Karta dziennego obłożenia idzie do archiwum (to by miało działać na takiej zasadzie, że 

na listę wszystkich pracowników budowlanych firmy RISER zaciągają się statusy z Kart dziennego 

obłożenia, wtedy widać którzy pracownicy są nieprzypisani). Karta dziennego obłożenia może być 

także dodana z INBOXA.  

Automatyczne akcje i wydruki 

 Raport ze wszystkich Kart dziennego obłożenia  

 Automatyczne podpowiadanie się listy pracowników na podstawie Karty z poprzedniego dnia 

(akcja kopiująca dane obłożenie z możliwością edycji, per zadanie budowlane) 

Kryteria odbioru 

1. Możliwość dodania dokumentu.  

2. Możliwość wykonania obiegu zgodnie z powyższym opisem. 

3. Możliwość zarchiwizowania dokumentu. 

 
 
 
 
 

3.1.9 Raport czasu pracy - Pracownik (Karta czasu pracy)  Typ Dokument 

Opis obiektu 

 Dokument jest generowany na podstawie przesłanego przez Kierownika Budowy dziennego obłożenia dla 

danego zadania budowlanego. Dokument służy zarejestrowaniu czasu pracy pracowników oraz 

realizowanej w tym czasie pozycji budżetowej.  

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Projektem 

budowlanym 
Uczestnicy 

Kierownik budowy, Sekretariat, 

Dyrektor 

Zawartość 

o Numerator: Nr kolejny/ Dzień/Projekt 

o Zadanie budowlane; 

o Dzień; 

o Imię i nazwisko (pracownik własny, słownik pracowników, Lista pracowników); 

o Imię i nazwisko (pracownik buforowy, słownik Pracownicy buforowi, otwarta lista wartości); 

o Firma buforowa (słownik Pracownicy buforowi); uzupełniane automatycznie po wybraniu 

Pracownika buforowego.  

o Czas pracy (od… do…);  

o Liczba przepracowanych godzin  

o Pozycja budżetowa; (Podpowiada się na podstawie powiązania budżet –Karta czasu pracy pozycji 

z danego budżetu / per zadanie budowlane) 
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o Karta dziennego obłożenia (Nr dokumentu, z którego został wygenerowany raport)  

Obieg pracy 

1. Do sekretariatu/kierownika  trafia Karta Czasu Pracy w formie papierowej wypełniony przez majstra. 

Na tej podstawie Sekretariat wprowadza na Kartę Czasu Pracy w INTENSE takie dane jak czas pracy. 

Karta czasu pracy może być wygenerowana z obłożenia lub dodana z INBOXA. Wypełniona karta trafia 

do kierownika danej budowy, który uzupełnia ją o pozycje budżetowe. Uzupełniona karta trafia do 

Dyrektora, który ją akceptuje i archiwizuje. Pozycja budżetowa podpowiada się taka sama jak z raportu 

dnia poprzedniego (czyli system podpowiada, że pracownik robił dzisiaj to samo co wczoraj). 

2. Kadrowa ma dostęp do raportu pokazującego ile godzin dany pracownik przepracował na jakiej 

budowie i na tej podstawie może ustalić wynagrodzenie dla pracowników.  

3. Kadrowa na podstawie wynagrodzeń liczy globalny koszt pracy w danym miesiącu i wprowadza 

średnią godzinową stawkę do INTENSE (do słownika globalnych stawek). Na tej podstawie system 

przelicza ilość przepracowanych godzin na koszt tej pracy i obciąża tym kosztem odpowiednie pozycje 

budżetowe, dzięki temu na raporcie budżetu zadania budowlanego plan-wykonanie widzimy jaka jest 

założona wartość robocizny a jaka już została wykorzystana.  

 

Automatyczne akcje i wydruki 

Generowanie z Karty dziennego obłożenia 

Kryteria odbioru 

1. Możliwość dodania dokumentu.  

2. Możliwość wykonania obiegu zgodnie z powyższym opisem. 

3. Możliwość zarchiwizowania dokumentu. 

 

3.1.10 Raport Pracy Sprzętu (Karta pracy sprzętu)   Typ Dokument 

Opis obiektu 

Dokument służy rejestrowaniu czasu pracy sprzętu, przejazdów między budowami oraz  tankowań.  

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Projektem 

budowlanym 
Uczestnicy 

Kierownik budowy, Sekretariat, 

Zarząd 

Zawartość 

Informacje ogólne: 

 Maszyna (słownik sprzętu); 

 Dzień;  

Tankowanie: 

 Miejsce tankowania; (słownik, z otwartą listą wartości) 

 Ilość; 

 Stan licznika (automatem suma z pozycji od …. do…); dostępne pole na Liście 

dokumentów 

 Uwagi; 
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 Przeglądy; 

 Usterki; 

 Operator; (słownik Pracowników) 

 Suma godzin pracy (wylicza się z różnicy stanów licznika mtg);  

 

Zakładka pozycje:  

 Nazwa czynności (domyślnie : ‘Praca maszyny’); 

 Stan licznika Od.. do .. 

 Ilość mtg (obliczane z od.. do…) 

 Zadanie budowlane (słownik projektów); 

 Pozycja budżetowa (zawężone do wybranego projektu); 

 

 

Ze wszystkich Raportów obłożeń maszyny ma być dostępny Zbiorczy Raport pracy sprzętu.  

 

Na raporcie dla danej maszyny (czyli zbiorczym z raportów czasu pracy danego sprzętu) musi się być 

kontrola czy się nie zazębiają, oraz czy nie są rozbieżne. Status Błąd (Do z pozycji wyżej ma się przepisywać 

na pozycję Od pozycji niżej, błąd jeśli się nie zazębiają- do sprawdzenia czy da się ustawić taką walidację; 

jeśli nie to -makro). 

 

Obieg pracy 

 Do sekretariatu trafia Karta czasu pracy sprzętu dostarczona przez operatora w formie papierowej. Na tej 

podstawie sekretariat wprowadza dane do Karty czasu pracy sprzętu w INTENSE. Następnie dokument jest 

archiwizowany. 

Automatyczne akcje i wydruki 

Raport pracy danej maszyny  

Kryteria odbioru 

1. Możliwość dodania dokumentu.  

2. Możliwość wykonania obiegu zgodnie z powyższym opisem. 

3. Możliwość zarchiwizowania dokumentu. 
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Projekty 

 
Projekty ewidencjonowane są w module IPM (INTENSE Project Manager), gdzie można utworzyć własne 

projekty z drzewiastą strukturą obiektów z nimi związanych. W module IPM możliwe jest również tworzenie 
rozbudowanych kosztorysów oraz budżetów, pozwalających na planowanie wartości i kontrolę wykonania 
danego projektu. 

 
 

3.1.11 Karta Zadania budowlanego Typ - 

Opis obiektu 

Karta Zadania budowlanego zawiera podstawowe informacje o Zadaniu budowlanym 

Na kartę ręcznie wpisywane jest konto zadania budowlanego z Comarch ERP XL.  

 

Na Liście projektów Zostanie utworzony filtr na podstawie, którego będą widoczne tylko projekty 

powiązane z firmą, do której użytkownik jest zalogowany.  

 

Na karcie zadania budowlanego znajdować się będą takie pola jak: 

 Numerator (Nr kolejny/Rodzaj projektu) 

 Dokument sprzedaży (podłączenie Dokumentu sprzedaży) 

 Rodzaj projektu (korporacyjny, instytucjonalny, indywidulany); 

 Nazwa zadania budowlanego; 

 Obiekt; 

 Budowa; 

 Zadanie 

 Adres projektu; 

 Zamawiający; 

 Data utworzenia;  

 Utworzony przez; 

 Umowa (na podstawie); 

 Numer konta; z Comarch ERP XL 

 Kierownik budowy; 

 Cykl fakturowania; (miesięczny, do określenia) 

 Przedstawiciel Inwestora; 

 Data odbioru końcowego; 

 Wartość kontraktu; Netto, stawka vat, brutto 
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 Dokumenty powiązane. 

 Status Aktywny 

 

 

Zakładka ‘Tabela powiadomień’ o następujących polach:  

 

o Autor (zalogowany użytkownik); 

o Data przypomnienia (jest to data wskazująca kiedy ma zostać wysłany mail z systemu 

Agent z przypomnieniem);  

o Adresat (pole do wskazania adresata z listy użytkowników); 

o E-mail odbiorcy (emaila uzupełniany automatycznie po wyborze adresata lub możliwość 

wpisania maila innego adresata); 

o Typ dokumentu (lista dokumentów, możliwość wskazania dokumentu, którego mail 

dotyczy);  

o Tytuł wiadomości (pole tekstowe);  

o Treść wiadomości (pole tekstowe);  

 

Na podstawie informacji wprowadzonych do tabeli wysyłany będzie automatycznie e-mail z systemu 

Agent o wskazanej dacie przypomnienia (wiadomość spersonalizowana do wskazanego odbiorcy).  

 

 

Na podstawie danych z pola ‘Cykl fakturowania ‘ oraz danych z osi czasu wysyłana będzie wiadomość 

spersonalizowana z systemu Agent do Księgowości i Zarządu o terminie wystawienia faktury na tydzień 

przed terminem oraz planowej kwocie faktury. 

Występuje w 

procesach 

Rejestracja 

Projektów/Zleceń 
Uczestnicy Dział IT  

Zawartość 

 

Akcje i wydruki 

Generowanie nowego projektu z poziomu dokumentu Oferta sprzedaży (jeśli zakończyło się wygraną) 

Wiadomość spersonalizowana – Tabela powiadomień  

Obieg pracy 

Nie dotyczy 

Kryteria odbioru 

Nie dotyczy 

 
 

 

3.1.12 Drzewo projektowe Typ - 

Opis obiektu 
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Drzewo projektowe jest strukturą dzięki której w łatwy i czytelny sposób można uporządkować obiekty 

związane z danym projektem. Po opisaniu dokumentu danym projektem, automatycznie przypina się 

on do danej lokalizacji w drzewie. Skupia powiązaną dokumentację, posegregowaną w zdefiniowanych 

podkatalogach. Drzewo będzie miało taką samą strukturę zarówno dla RISER Sp. z o.o. jak i dla RISER 

Domy Sp. z o.o. 

Drzewo projektu będzie miało następującą strukturę:  

 

1. Klienci korporacyjni (wszystkie budowy o tym typie) 

2. Klienci instytucjonalni (j/w) 

2.1. PRJ/1/072015 Budowa domu (numer i nazwa projektu) 

2.1.1. Umowa + zlecenia 

2.1.1.1. Inwestor 

2.1.1.2. Podwykonawca 

a. Umowy 

b. Zlecenia bez umowy  

c. Inne  

2.1.2. Kosztorys 

2.1.3. Budżet 

2.1.4. Zamówienia 

2.1.5.  Protokoły 

2.1.5.1. Inwestor 

2.1.5.2. Podwykonawca 

2.1.6.  Faktury 

2.1.6.1. Zakupowo-kosztowe 

2.1.6.2. Sprzedażowe 

2.1.6.3. Korekcyjne 

2.1.7. Korespondencja  

2.1.7.1. Pisma wychodzące 

2.1.7.2. Pisma przychodzące 

2.1.7.3. Maile 

2.1.8. Zadania 

3. Klienci indywidulani (Zakres pól taki sam jak przy Kl. Instyt. I korporacyjnym ) 
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Zakres pól na Karcie zadania budowlanego  o typie klienci instytucjonalni, korporacyjny taki sam.  

 

Występuje w 

procesach 

Zarządzanie Projektem 

budowlanym 
Uczestnicy Kierownicy Budów, Zarząd 

Zawartość 

Struktura drzewa projektów budowlanych (od Klienta) 

Obieg pracy 

Nie dotyczy 

Kryteria odbioru 

Nie dotyczy 

 

 

Kosztorysy i budżety 

 

3.1.13 Kosztorys Zadania Budowlanego Typ Kosztorys 

Opis obiektu 

Dokument Kosztorys prezentuje wartość planowanych kosztów Zadania budowlanego. Sporządzony dla robót 

budowlanych kosztorys będzie wczytywany z programu Norma Pro w postaci pliku .txt w odpowiednim formacie z 

podziałem na określone działy i pozycje.  

Występuje w 

procesach 
 Uczestnicy Kierownicy Budów, Zarząd 

Zawartość 

W ramach procesu Kosztorysowanie może być tworzony kosztorys importowany przez Dział IT w układzie zgodnym 

z programem Norma Pro, i z rozbudowanym poziomem szczegółowości.  

 

Przebieg procesu: 

 

Kosztorys z Normy 

1. Dodanie w systemie Intense dokumentu Kosztorys z Normy, przez Dział IT.  

2. Pobranie kosztorysu z pliku .txt wyeksportowanego z systemu Norma Pro lub z pliku Excel w podziale na 

etapy/zadania i w podziale na RMS/RMS-y + narzuty (zgodne z pozycjami dostępnymi w Normie Pro). 

3. Wygenerowanie Budżetu Projektu z Kosztorysu z Normy. 

4. Na dokumencie wyświetlać się będzie tabelka z globalnymi wartościami celem porównania przez pracownika 

poprawności eksportu Norma - INTENSE 

 

 

Kosztorys zawierać będzie podstawowe informacje takie jak:  

 Numerator; 
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 Projekt; (słownik) 

 Nazwa kosztorysu; 

 Utworzony przez; (słownik) 

 Data utworzenia; 

 Kontrahent (słownik) 

 Data zatwierdzenia;  

 Opis; 

 

 
Pozycje dla Kosztorysu z Normy- Układ zgodny z zaczytanym plikiem .txt  

 Standardowe pozycje zaczytywane z pliku .txt wyeksportowanego z systemu Norma Pro: 

o „Lp” 

o „Typ” 

o „Nazwa” 

o „Indeks” 

o „Ilość” 

o „Obmiar” 

o „Cena” Koszt jednostkowy 

o „Jednostka miary” 

o „Wartość” 

o „Robocizna” 

o „Materiały” 

o „Sprzęt” 

o „Wartość z narzutami” 

o „Robocizna z narzutami” 

o „Materiały z narzutami” 

o „Sprzęt z narzutami” 

 

 

Klient otrzyma instrukcję, w jaki sposób powinien być eksportowany kosztorys z Normy Pro, aby został poprawnie 

zaczytany do systemu Intense. 

Akcje 

 

Kryteria odbioru 

1. Możliwość zaczytania kosztorysu z pliku .txt  

2. Możliwość modyfikacji kosztorysu. 

 

 

3.1.14 Budżet Zadania Budowlanego Typ Budżet 

Opis obiektu 
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Na karcie budżetu znajdują się podstawowe informacje dotyczące budżetu i zadania budowlanego, którego budżet 

dotyczy.  Budżet służy do ewidencjonowania planowanych kosztów w podziale na etapy/zadania. Pozycje 

budżetowe są podstawą do przypisywania kosztów i przychodów do danego zadania budowlanego. Budżet robót 

budowlanych będzie utworzony akcją ‘Generowanie Budżetu Zadania Budowlanego z Kosztorysu z Normy’. 

Występuje w 

procesach 
 Uczestnicy Kierownicy Budów, Zarząd 

Zawartość 

1. Generowanie budżetu na podstawie Kosztorysu z Normy przez Dział IT z możliwością automatycznego 

ustawienia pozycji budżetowej na danej wysokości i później ręcznego zmieniania wysokości pozycji 

budżetowej.  

2. Uzupełnienie przez Kierownika Budowy zakładki Harmonogram rzeczowo-finansowy o terminy 

rozpoczęcia i zakończenia pozycji budżetowych (eksport Excela z nazwą pozycji, pozycji budżetowej oraz 

dat od do, następnie możliwość importu przez Użytkownika). 

3. Po zaznaczeniu pola ‘Uzupełnione daty na budżecie’’ z agenta generowany jest alert (mail) do Zarządu o 

budżecie do zaakceptowania. Dodatkowo generowany jest cykliczny mail przypominający o budżetach 

czekających na zaakceptowanie.  

4. Bieżące opisywanie dokumentów kosztowych i dokumentów przychodowych pozycjami budżetowymi 

wynikającymi z aktywnego budżetu danego projektu. 

5. Dodanie w budżecie dodatkowej kolumny Podwykonawstwo oraz kolumny Zlecenie (nr zlecenia) 

6. Dodanie pól na nagłówku: Koszty pośrednie (oraz nowy wiersz na budżecie ), Zysk planowany z kosztorysu, 

Zysk zakładany wg zarządu. 

7. Zmiany na budżecie wynikające z podpisanego aneksu z Inwestorem lub przyjęcia dodatkowego Zlecenia 

w ramach jednego zadania budowlanego będą wprowadzane ręcznie. W wyniku wprowadzenia pozycji 

wynikających ze zlecenia, jak i z aneksu do umowy zostanie odpowiednio zmieniona wartość całego 

budżetu. Dla pozycji ze zlecenia możliwe będzie generowanie osobnego protokołu na podstawie kolumny 

‘Zlecenie’ (wpisany nr Zlecenia nadany przez Intense). 

8. Na jeden budżet może składać się kilka kosztorysów. 

 

 

Proces budżetowania ma na celu przygotowanie danych planowanych niezbędnych w procesie monitorowania 

i raportowania przebiegu inwestycji. Dane o realizacji projektów budowlanych, które będą umożliwiały 

porównanie planu wynikającego z budżetu z realizacją, pobierane będą w następujący sposób: 

1. Robocizna  - obliczana będzie per pozycja budżetowa, per projekt na podstawie Raportu czasu pracy i 

globalnej stawki godzinowej wprowadzanej do słownika stawek globalnych. Ustalamy flagę na 

pracownikach, którzy nie mają podlegać pod iloczyn ze średnią stawką. Na tych pracowników 

najprawdopodobniej przyjdzie faktura, którą opisem analitycznym zepniemy z pozycją budżetową . 

2. Koszty materiałowe – Faktury kosztowe opisane projektem i pozycją budżetową, Typ: M; system INTENSE 

3. Koszty sprzętu – Faktury kosztowe opisane projektem i pozycją budżetową, Typ: S; oraz na podstawie 

raportów pracy sprzętu, z uwzględnieniem globalnej stawki;  

4. Usługi - Faktury kosztowe, Kolumna Usługi; system INTENSE 
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5. Koszty pośrednie-  Faktury kosztowe, dokumenty opisane projektem i pozycją budżetową, Typ: K 

pośrednie; system INTENSE oraz koszty pośrednie z odpowiednich kont z Comarch ERP XL (do określenia 

konta): Koszty działu kierowników, koszty magazynu, remonty koparek jest rozksięgowane kluczem w XL 

na budowy,  

6. Przychody - Faktury sprzedaży opisane projektem i pozycją budżetową. 

 

 

Budżet zawierać będzie podstawowe informacje takie jak:  

 Numerator:  

 Projekt; (słownik) 

 Nazwa budżetu; 

 Utworzony przez; (słownik) 

 Data utworzenia; 

 Zatwierdzony przez; (słownik) 

 Data zatwierdzenia;  

 Flaga ‘Zatwierdzony’; Operator 

 Flaga ‘Aktywny budżet’; Operator, Data aktywowania 

 Budżet projektu na okres: Od ... Do… 

 Flaga ‘Uzupełnione daty na budżecie’, Operator, Data 

 Opis; 

 Pozycje dla budżetu:  

o Numer pozycji budżetowej; 

o Pozycja budżetowa; 

o Podstawa KNR 

o  Typ 

o  Indeks 

o Ilość 

o Cena Koszt jednostkowy 

o Jednostka miary 

o Wartość 

o Robocizna 

o Materiały 

o Sprzęt 

o Narzut R 

o Narzut M 

o Narzut S 

o RMS 

o Narzut RMS 

o Wartość z narzutami (RMS+Narzut RMS) 

o Robocizna z narzutami 

o Materiały z narzutami 
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o Sprzęt z narzutami 

o Data rozpoczęcia 

o Data zakończenia 

o Podwykonawca 

o Zlecenie (odniesienie do dokumentu) 

 

 Załączniki; 

 Historia. 

 

Pozycje budżetowe skopiują się na odpowiednim zagłębieniu  z Kosztorysu z Normy, możliwe będzie ręczne 

zmienienie wysokości pozycji budżetowej. 

Na budżecie dodatkowo pojawią się pola wypełniane ręcznie takie jak: 

 Zysk planowany; ( z podpowiedzią, co oznacza to pole) 

 Zysk przewidywany; (z podpowiedzią, co oznacza to pole) 

 Koszty pośrednie (liczone jako różnica Narzutów RMS z kosztorysu i Zysku planowanego wprowadzonego 

ręcznie na odpowiednie pole;  

 Kolumna Zlecenie (jest to kolumna służąca rozróżnieniu pozycji objętych umową oraz tych ze zlecenia, na 

podstawie tego rozróżnienia mogą być generowane osobne protokoły dla pozycji objętych zleceniem, Nr 

zlecenia)  

 Na budżecie utworzony widok Harmonogram  rzeczowo- finansowy uzupełniony przez Kierownika Budowy 

o daty rozpoczęcia i daty zakończenia pozycji budżetowych. Harmonogram będzie można importować i 

eksportować na linii INTENSE- MS Excel.  (Pozycja budżetowa, Data rozpoczęcia, Data zakończenia). 

Budżet po uzupełnieniu Dat rozpoczęcia i zakończenia przez Kierownika budowy wymaga akceptacji przez 

Zarząd. W tym celu będzie uruchomiony Alert z systemu Agenta (mail do Zarządu, wiadomość zostanie 

wysłana po zaznaczeniu przez Kierownika flagi ‘Uzupełniony daty na budżecie’) oraz cykliczny mail do 

Zarządu ‘ Budżety czekające na zaakceptowanie’.  

Budżet staje się aktywny po akceptacji Zarządu.  

 

Akcje i Wydruki 

 Akcja Generowanie budżetu z kosztorysu 

 Akcja – wybieranie poziomu zagłębienia pozycji budżetowej 

 Akcja- uzupełniane kolumny pozycja budżetowa 

 Akcja- dodanie nowej pozycji do budżetu Koszty pośrednie 

 

 

Utworzenie nowych wymiarów na Fakturze Kosztowej oraz w Comarch ERP XL: Pozycja Budżetowa, Typ kosztu (R, 

M, S, U, KP (Koszty pośrednie)), Podpozycja do pozycji budżetowej 

Kryteria odbioru 
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1. Możliwość wygenerowanie budżetu projektu budowlanego z kosztorysu (Akcja ‘Generowanie Budżetu 

Projektu z Kosztorysu z Normy’) 

2. Możliwość ręcznego zmienienia wysokości pozycji budżetowej.  

3. Alert z agenta do Zarządu o budżecie do zaakceptowania.  

4. Cykliczny alert do Zarządu o budżetach czekających na zatwierdzenie.  

 

 

 

 

 
 

Raporty 

 

3.1.15 Raport o realizacji kosztów projektu Typ Raport SQL 

Opis obiektu 

Raport prezentuje porównanie wartości planowanych kosztów z wartościami rzeczywistymi, w 

podziale na projekt. W przypadku Zadań budowlanych przedstawiona została informacja o realizacji 

kosztów w podziale na R, M, S, U, Koszty Pośrednie. Źródłem raportu będą aktywne budżety, faktury 

kosztowe i sprzedażowe, oraz inne dokumenty kosztowe wprowadzone w systemie INTENSE opisane 

analitycznie. 

Występuje w 

procesach 
- Uczestnicy  

Zawartość 

Raport zawiera następujące elementy:  

 Zadanie budowlane; 

 Kierownik projektu; 

 Pozycja budżetowa; 

 Podpozycja pozycji budżetowej; 

 Typ kosztu; 

 J.m.  

 Cena planowana; 

 Cena rzeczywista; 

 Ilość planowana, 

 Ilość rzeczywista; 

 R planowane, (R) 

 M planowane, (M) 

 S planowane, (S) 

 U planowane, (Podwykonawcy) 

 KP planowane, (KP planowane) 
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 R rzeczywiste, 

 M rzeczywiste, 

 S rzeczywiste, 

 U rzeczywiste, 

 KP rzeczywiste, 

 R odchylenie, 

 M odchylenie, 

 S odchylenie, 

 U odchylenie, 

 KP odchylenie, 

 Czas.Miesiac; Czas.Rok. (dla Dokumentów kosztowych z daty wpływu; Dla 
dokumentów sprzedażowych z Daty sprzedaży, Data planowana z harmonogramu z 
Osi czasu, Wpisanie wartości tych kontrolek pozwoli na zastosowanie filtra dla 
danych jeżeli chodzi o zakres czasowy raportu.  

 Przychody rzeczywiste 

 % zaawansowania (wartość z faktur sprzedaży/wartość kosztorysowa *100) 

 Kontrahent, 

 Nr dokumentu Intense, 

 Nr dokumentu Comarch ERP XL 

Kryteria odbioru 

1. Utworzenie raportu na podstawie budżetów oraz dokumentów wprowadzonych w INTENSE. 

2. Udostępnienie raportu wskazanym użytkownikom. 

 

 

3.1.16 Raport plan i realizacja budżetu Typ Raport SQL 

Opis obiektu 

Raport prezentuje porównanie wartości rzeczywistych kosztów i przychodów z wartościami 

zaplanowanymi na obiekcie Budżet. Źródłem raportu będą budżety, faktury i inne dokumenty 

wprowadzone w systemie INTENSE opisane analitycznie. 

Występuje w 

procesach 
- Uczestnicy  

Zawartość 

Raport zawiera następujące elementy:  

 Zadanie budowlane; 

 Kierownik projektu; 

 Pozycja budżetowa; 

 Rzeczywiste koszty; 

 Przychody rzeczywiste; 

 Odchylenie Koszty: Planowane koszty–Rzeczywiste koszty 
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 Czas.Miesiac; Czas.Rok. (dla Dokumentów kosztowych z daty wystawienia; Dla 

dokumentów sprzedażowych z Daty sprzedaży, Data planowana z harmonogramu z 

Osi czasu); 

 % zaawansowania (wartość z faktur sprzedaży/wartość kosztorysowa *100) 

 Typ kosztu; 

 Nr dokumentu INTENSE (faktura sprzedaży, faktura kosztowa) 

 Nr ERP XL 

 Kontrahent  

Obieg pracy 

Raport będzie generowany według potrzeb na postawie budżetów kosztowo- przychodowych, faktur 

kosztowych, faktur sprzedaży oraz dokumentów kosztowych wprowadzonych do systemu INTENSE.   

Kryteria odbioru 

1. Utworzenie raportu na postawie budżetów projektów, faktur kosztowych, faktur sprzedaży oraz 

dokumentów kosztowych wprowadzonych do systemu INTENSE. 

2. Udostępnienie raportu wskazanym użytkownikom.   

 

 

 

3.1.17 Raport z dziennego obłożenia zbiorczo  Typ Raport SQL 

Opis obiektu 

Raport prezentuje dzienne obłożenie dla wszystkich pracowników RISER.  

Występuje w 

procesach 
- Uczestnicy  

Zawartość 

Raport zawiera następujące elementy:  

 Zadanie budowlane; 

 Numer dokumentu Karta dziennego obłożenia; 

 Imię i nazwisko (pracownik własny, słownik pracowników, Lista pracowników, 

ograniczenie do np. Pracowników budowlanych);  

 Imię i nazwisko (pracownik tymczasowy, słownik Pracownicy tymczasowi, otwarta 

lista wartości); 

 Firma tymczasowa (słownik Pracownicy tymczasowi; słownik Firm tymczasowych); 

uzupełniane automatycznie po wybraniu Pracownika tymczasowego.  

 Status pracownika (słownik statusów: Na budowie, NN, NU, Wolne); 

 Flaga ‘Baza’ Czy dany pracownik zjeżdża na bazę (TAK/NIE); 

 Robota; 

 Uwagi; 

 Inne; 
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Obieg pracy 

Raport będzie generowany według potrzeb na podstawie dokumentów Karta dziennego obłożenia. 

 

Utworzenie subskrypcji  

Kryteria odbioru 

1. Utworzenie raportu na podstawie dokumentów Karta dziennego obłożenia. 

2. Udostępnienie raportu wskazanym użytkownikom.   

 

 

 

3.1.18 Raport czasu pracy pracowników budowlanych 
zbiorczo.   

Typ Raport SQL 

Opis obiektu 

Raport prezentuje listę pracowników budowlanych RISER oraz czas pracy jaki przepracowali. Raport 

generowany na podstawie Kart czasu pracy (Raportu czasu pracy)  

Występuje w 

procesach 
- Uczestnicy  

Zawartość 

Raport zawiera następujące elementy:  

o Numerator: Nr kolejny/ Dzień/Zadanie budowlane 

o Zadanie budowlane; 

o Dzień; 

o Imię i nazwisko (pracownik własny, słownik pracowników, Lista pracowników); 

o Imię i nazwisko (pracownik tymczasowy, słownik Pracownicy tymczasowi, otwarta lista wartości); 

o Firma tymczasowa (słownik Pracownicy tymczasowi); uzupełniane automatycznie po wybraniu 

Pracownika tymczasowego.  

o Czas pracy (od… do…);  

o Liczba przepracowanych godzin  

o Pozycja budżetowa; (Podpowiada się na podstawie powiązania budżet –Karta czasu pracy pozycji 

z danego budżetu / per projekt) 

 

Obieg pracy 

Raport będzie generowany według potrzeb na podstawie dokumentów Karta czasu pracy.  

Wzór: 
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Utworzenie subskrypcji 

Kryteria odbioru 

1. Utworzenie raportu na podstawie dokumentów Karta dziennego obłożenia. 

2. Udostępnienie raportu wskazanym użytkownikom.   

 

 

3.1.19 Raport sprzętu Typ Raport SQL 

Opis obiektu 

Raport pracy sprzętu prezentuje listę maszyn RISER wraz z informacjami o czasie pracy dla danej pozycji 

budżetowej, danego projektu, tankowniach, operatorach sprzętu.  

Występuje w 

procesach 
- Uczestnicy  

Zawartość 

Raport zawiera następujące elementy:  

 Maszyna (słownik sprzętu); 

 Dzień;  

Tankowanie: 

 Miejsce;  

 Ilość; 

 Uwagi; 

 Przeglądy; 

 Usterki; 

 Operator;  

 Nazwa czynności  

 Stan licznika Od.. do .. 

 Ilość mtg  

 Projekt  
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 Pozycja budżetowa  

 

Obieg pracy 

Raport będzie generowany według potrzeb na postawie dokumentu Raport obłożenie – Sprzęt (Karta 

pracy sprzętu) .   

 

Wzór raportu: 

 

 
Kryteria odbioru 

1. Utworzenie raportu na postawie dokumentu Raport obłożenie – Sprzęt (Karta pracy sprzętu)   

2. Udostępnienie raportu wskazanym użytkownikom.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.20 Raport Cash Flow Typ Raport 

Opis obiektu 

Raport tworzony od daty wygenerowania raportu do końca przyszłego miesiąca. 
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Raport opiera się na danych słownikowych (Stan środków pieniężnych, Podatki, Wynagrodzenia, ZUS) oraz 
Fakturach Zakupowo-Kosztowych (Wartość brutto, faktura przelewowa, status płatności: niezapłacona) i 
Fakturach Sprzedażowych. 

Występuje w 
procesach 

 Uczestnicy Zarząd, Księgowość 

Zawartość 

 Miary: 
o Środki pieniężne 
o Należności (wartość z faktur sprzedaży) z uwzględnieniem terminu płatności 
o Zobowiązania (wartość brutto z faktur zakupowo-kosztowych) z uwzględnieniem 

terminu płatności 
o Wynagrodzenie 
o ZUS 
o Podatki (PIT + VAT) 
o Saldo końcowe= Środki pieniężne+ Należności- Zobowiązania- Wynagrodzenie-ZUS-

Podatki 
 

 Wymiary: 
o Czas- Dzień (data bieżąca) 
o Firma (Riser, Riser domy) 

 

 Parametr: Data bieżąca 

Opis: 

Pobieranie wartości Faktur kosztowych: 

 Jeśli termin płatności> daty wygenerowania raportu, to wstawiamy koszty w dacie Terminu 
płatności 

 Jeśli Termin płatności<Daty wygenerowania, to wstawiamy koszty w Dacie bieżącej 
Pobieranie wartości  Faktur Sprzedażowe: 

 Jeśli termin płatności> daty wygenerowania raportu, to wstawiamy przychody w dacie Terminu 
płatności 

 Jeśli Termin płatności<Daty wygenerowania, to wstawiamy przychody w Dacie bieżącej 
 

Podatki, Wynagrodzenia, ZUS będą wprowadzane w Słowniku ‘Dane do Cash flow’, na podstawie 
wprowadzonych tam informacji. 

 
Uwaga: Wprowadzane dane nie będą archiwizowane i nie będzie zachowana historia. Osoba 
wprowadzająca dane będzie usuwać poprzednie dane i wprowadzać aktualne. 

 
Przykładowy raport: 

 

 ŚR CZ PT SO N 

 22-lip 23-lip 24-lip 25-lip 26-lip 

środki 
pieniężne        

należności        

zobowiązania         

wynagrodzenie        
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zus        

podatki           

saldo 
końcowe    0,00 0,00 

 

 
 
 
 
 
 

4 Wydruki i akcje 

 

4.1.1 Wydruki  Typ Wydruk 

Opis obiektu 

Wydruki dokumentów w oparciu o informacje uzupełnione w Intense. Poniżej zdefiniowano wszystkie 

wydruki określone podczas spotkań analitycznych. 

Występuje w 

procesach 
 Uczestnicy Wg zdefiniowanych procesów 

Zawartość 

1. Wydruk protokołu dla Inwestora/ od Podwykonawcy (wg przesłanego załącznika) 

2. Wydruk Zlecenia dla Podwykonawcy/Zamówienia dla Dostawcy (wg przesłanego załącznika) 

3. Wydruk Zlecenia od Inwestora  

4. Wydruk Zlecenie dla Podwykonawcy  

5. Wydruk Umowy dla Podwykonawcy  

 
 
 
 
 

4.1.2 Akcje  Typ Akcja  

Opis obiektu 

Poniżej zdefiniowano wszystkie akcje automatyczne określone podczas spotkań analitycznych. 

Występuje w 

procesach 
 Uczestnicy Wg zdefiniowanych procesów 

Zawartość 

 

1. Akcja uzupełniająca pozycje protokołu na podstawie aktywnego  budżetu (pozycji budżetowych), 

od.., do… 
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2. Akcja uzupełniająca wartości z poprzednich protokołów powiązanych z danym projektem  

3. Automatyczne uzupełnianie pól w generowanym protokole na podstawie Umowy, której dotyczy 

(termin płatności faktury, %zatrzymania (dotyczy całości wartości brutto), cena jednostkowa, 

jednostka, pozycja budżetowa, której dotyczy protokół) 

4. Automatyczne uzupełnianie faktury kosztowej powiązanej z zamówieniem.  

5. Akcja generująca  Fakturę Sprzedaży na podstawie Protokołu odbioru Prac 

6. Akcja uzupełniająca pozycje protokołu na podstawie Umowy z Podwykonawcą oraz aneksu 

(protokół uzupełniany o nowe pozycje dodatkowe)   

7. Automatyczne podpowiadanie się stopni zaawansowania prac odpowiednich dla danego okresu 

przerobowego  

8. Akcja generująca protokół odbioru wykonanych prac w zależności od tego czy wszystkie pozycje 

zostały wprowadzone w wyniku umowy, czy są również pozycje ze Zlecenia  

9. Automatyczne uzupełnianie się danych na Fakturze Kosztowej na podstawie podpiętego 

protokołu, takich jak: Kontrahent, Termin płatności, Projekt, opis analityczny, % zatrzymania 

10. Automatyczne uzupełnienie na fakturze kosztowej danych  z zamówienia (ilość z kolumny 

‘Dostarczono’) 

11. Akcja generująca zapotrzebowanie na materiał z poziomu budżetu (zaznaczanie pozycji budżetu 

lub innego wiersza) 

12. Akcja generująca zapotrzebowanie na usługę z poziomu budżetu (zaznaczanie pozycji budżetu 

lub innego wiersza) 

13. Akcja Generująca zapytanie ogólne ( Zapytanie ogólne jako wiadomość spersonalizowana do 

Działu Zamówień z treścią zapytania, tabelą pozycji ) 

14. Akcja generująca zapytanie dla kontrahentów Zapytanie ogólne jako wiadomość 

spersonalizowana do Działu Zamówień z treścią zapytania, tabelą pozycji i mailami wybranych 

kontrahentów) 

15. Akcja generująca ‘Zamówienie’ z ‘Zapotrzebowania’ z możliwością generowania do PDF  

16. Akcja , ‘Generuj zlecenie’ z zapotrzebowania   

17. Akcja ‘Generuj Umowę dla Podwykonawcy ze zlecenia’ 

18. Akcja ‘Generuj aneks do umowy’ z umowy dla podwykonawcy /z Umowy z Inwestorem  

19. Akcja generująca Kartę Dziennego obłożenia na podstawie Karty z poprzedniego dnia   

20. Akcja generowania budżetu z kosztorysu  

21. Akcja – wybieranie poziomu zagłębienia pozycji budżetowej 

22. Akcja- uzupełniane kolumny pozycja budżetowa 

23. Akcja- dodanie nowej pozycji do budżetu Koszty pośrednie 
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5 Słowniki 

 

5.1.1 Słownik Kontrahentów  Typ Słownik 

Opis obiektu 

Słownik zawiera informacje dotyczące Kontrahentów.  

Na istniejącym już słowniku Kontrahentów dodajemy zakładkę: ‘Warunki współpracy’ . Informacje te będą 

automatycznie uzupełniane (po wybraniu kontrahenta)   na dokumentach: zapotrzebowanie, zamówienie, 

faktura kosztowa. 

Występuje w 

procesach 
 Uczestnicy Dział Zamówień, Administrator 

Zawartość 

Dodatkowa zakładka: ‘Warunki współpracy’: 

o Nazwa;  

o Adres;  

o Forma płatności (gotówka, przelew); 

o Termin płatności; 

o Płatność liczona od (data wpływu, data wystawienia);  

o Ilość dnia na odbiór palet;  

o zakładka pokazująca wszystkie dokumenty, do których kontrahent jest podpięty, takie jak 

umowy, zlecenia, aneksy, protokoły 

o Specjalizacja kontrahenta-Pole multi select (umożliwia wybranie kontrahenta, do którego 

przypisany jest konkretny materiał, usługa- słownik ‘Specjalizacji kontrahenta’); 

o Załączniki; 

 
 
 
 
 

5.1.2 Słownik Specjalizacji Kontrahentów  Typ Słownik 

Opis obiektu 

Słownik zawiera informacje dotyczące specjalizacji kontrahentów 

Występuje w 

procesach 
 Uczestnicy Dział Zamówień, Administrator 

Zawartość 

o Kategoria: materiał/usługi  

o Specjalizacja  
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5.1.3 Słownik pracowników  buforowych Typ Słownik 

Opis obiektu 

Słownik zawiera informacje dotyczące Pracowników tymczasowych.  

Występuje w 

procesach 
 Uczestnicy Wszyscy Operatorzy 

Zawartość 

Pola na formularzu: 

o Nazwisko; 

o Imię; 

o Opis; 

o Stanowisko; 

o Firma buforowa (słownik Kontrahentów); 

o Podlega rozliczeniu wg stawki rbh (0/1) 

 
 
 
 

5.1.4 Słownik sprzętu  Typ Słownik 

Opis obiektu 

Słownik zawiera informacje dotyczące maszyn.   

Występuje w 

procesach 
 Uczestnicy Wszyscy Operatorzy 

Zawartość 

Pola na formularzu: 

 Firma 

 Nazwa Maszyny 

 Opis 

 Nr rejestracyjny 

 Stawki miesięczne: 

o Miesiąc; 

o Stawka zł/mth. 
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5.1.5 Słownik stawek globalnych  Typ Słownik 

Opis obiektu 

Słownik zawiera informacje dotyczące Pracowników buforowych.  

Występuje w 

procesach 
 Uczestnicy Księgowość  

Zawartość 

Pola na formularzu: 

o Stawka 

o Firma (RISER, RISER Domy) 

 
 
 
 
 

5.1.6 Słownik Dane do Cash Flow  Typ Słownik 

Opis obiektu 

Słownik zawiera informacje o kosztach na potrzeby raportu Cash Flow.  

Występuje w 

procesach 
 Uczestnicy Księgowość  

Zawartość 

Pola na formularzu: 

o Wynagrodzenie 
o ZUS 
o PIT 
o VAT 
o Firma (RISER, RISER Domy) 

 
 
 
 

 


