
Umowa Licencyjna 
 

 
§ 1 

Strony Umowy Licencyjnej 
 

Umowa Licencyjna (zwana dalej Umową) została zawarta pomiędzy Stronami: 

HOST Sp. z o. o, z siedzibą w Koninie, 62-510 Konin, ul. Poznańska 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000081417, kapitał zakładowy 155.000,00 zł, 
posiadająca NIP: 665-25-74-960, reprezentowaną przez Marka Łuczyńskiego – Prezesa Zarządu zwaną dalej HOST, z jednej 
Strony, 

a  
 
XXXXXX, z siedzibą w XXXXXX, XX-XXX XXXXXX, ul. XXXXXX, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym w XXXXXX pod numerem XXXXXX, kapitał zakładowy XXXXXX zł, posiadająca NIP: XXXXXX, 
reprezentowaną przez XXXXXX – Prezesa Zarządu zwaną dalej Nabywcą. 

 
§ 2 

Przedmiot Umowy Licencyjnej 
 

Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Nabywcy niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej na osoby 
trzecie, licencji na użytkowanie oprogramowania HAL APS (zwanym dalej Oprogramowaniem). 

 
§ 3 

Zobowiązania HOST 
 

1. HOST posiadając prawo do udzielania licencji na użytkowanie Oprogramowania udzieli Nabywcy za wynagrodzeniem 
określonym niżej, licencji niewyłącznej, niezbywalnej i nieprzenoszalnej (na osoby trzecie), obejmującej prawo 
zainstalowania i użytkowania Oprogramowania  na terytorium Unii Europejskiej. 
 

2. Wyżej wymienione licencje zostaną udzielone na czas nieokreślony. 

 
3. Nabywca będzie miał prawo:  

a. instalacji (wprowadzenie do pamięci komputera) na jednym serwerze; 
b. korzystanie z jednej kopii Oprogramowania udostępnianej dla zakupionej liczby Obiektów APS;  
c. Nabywca może dokonać przeniesienia oprogramowania HAL APS objętego treścią Umowy Licencyjnej na inny 

serwer pod warunkiem, że użytkowanie takiego oprogramowania na pierwotnym serwerze zostanie zakończone;  
 

4. Niniejsza Umowa Licencyjna nie przenosi na Nabywcę prawa własności Oprogramowania objętego treścią Umowy, w 
tym prawa własności do kodu źródłowego, ani praw niematerialnych do Oprogramowania oraz jego kopii. 
 

5. HOST udostępnia dokumentację Oprogramowania w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
https://aps.host.pl/pl_pl/elearning/ i w związku z powyższym upoważnia Nabywcę do korzystania z dokumentacji. Dostęp 
do strony wymaga założenia konta. 

 

  



§ 4 
Udostępnienie Oprogramowania do instalacji 

 
1. HOST udostępni Nabywcy Oprogramowanie objęte treścią niniejszej Umowy. 

 
2. W przypadku instalacji Oprogramowania, zostanie ona dokonana zgodnie z postanowieniami Umowy Wdrożeniowej. 

 
3. HOST oświadcza, że Oprogramowanie będzie, co do jego podstawowych zasad działania, funkcjonować zgodnie z 

opisami zawartymi w dokumentacji. HOST nie będzie zobowiązany do zapewnienia spełnienia przez 
Oprogramowanie funkcji innych niż opisane w Załączniku nr 1. 

 
§ 5 

Wyłączenie odpowiedzialności HOST 
 
HOST nie będzie ponosić odpowiedzialności za: 

a) czasową niemożność użytkowania Oprogramowania objętego treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, jeżeli przerwa 
w użytkowaniu nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie HOST; 

b) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Oprogramowania przez Nabywcę; 
c) szkody wywołane wykorzystywaniem Oprogramowania przez Nabywcę w sposób niezgodny z udzielanymi przez 

HOST udokumentowanymi instrukcjami lub konsultacjami albo niezastosowanie się Nabywcy do udzielonych 
instrukcji i konsultacji. 

 
 

§ 6 
Zobowiązania Nabywcy 

 
1. Nabywca zobowiązuje się: 

a) do użytkowania oprogramowania będącego przedmiotem Umowy Licencyjnej wyłącznie dla własnych potrzeb w 
granicach udzielonej licencji; 

b) do nie udostępniania oprogramowania będącego treścią Umowy Licencyjnej w jakiejkolwiek postaci osobom 
trzecim; 

c) do nie odtwarzania, dekompilowania lub deasemblowania, uzyskiwania lub zmieniania kodu źródłowego;  
d) korzystania z Oprogramowania w celu przetwarzania danych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.  
e) sporządzania kopii Oprogramowania z tym zastrzeżeniem, że jednoczesne użytkowanie Oprogramowania oraz jego 

kopii dla celów produkcyjnego przetwarzania danych rzeczywistych Użytkownika jest niedozwolone.   
 

2. W wypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej przez Nabywcę, w zakresie użytkowania 
oprogramowania, HOST przysługiwać będzie prawo wyznaczenia Nabywcy terminu na zaprzestanie użytkowania 
oprogramowania niezgodnie z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej.  

 
3. Termin powyższy nie może być krótszy niż 7 dni. W wypadku, gdy Nabywca w wyznaczonym terminie nie 

zaprzestanie użytkowania oprogramowania niezgodnego z treścią Umowy Licencyjnej, począwszy od dnia 
następnego po dniu wyznaczonym, HOST będzie przysługiwało prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 
10% wartości udzielonej licencji, której warunki zostały naruszone, za każdy dzień użytkowania niezgodnego z 
treścią licencji. Niezależnie od powyższego, HOST może dochodzić odszkodowania za wynikłe w związku z tym 
szkody przewyższające wysokość otrzymanej kary umownej. 
 

4. W wypadku, gdy naruszenie warunków licencji jest istotne, a w szczególności polega na udostępnieniu 
oprogramowania lub dokumentacji osobom trzecim, HOST zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.  
 

  



§ 7 
Przekroczenie liczby wykorzystywanych Obiektów APS 

 
 

1. W przypadku przekroczenia wykorzystania Obiektów APS wynikających z Umowy Licencyjnej, Nabywca 
zobowiązany jest do zakupu kolejnego pakietu rozszerzającego. Z tego tytułu HOST uprawniony jest do wystawienia 
dodatkowej fakturę z datą przekroczenia. 
 

 
§ 8 

Wynagrodzenie za udzielane licencje, moment udzielenia licencji i płatności 
 

1. Wynagrodzenie z tytułu udzielanej licencji na Oprogramowanie HAL APS wynosi zgodnie z poniższą tabelą PLN 
netto.  

 
HAL APS On Premise Ilość Cena netto 
HAL APS On Premise – Pakiet Podstawowy 10.000 Obiektów APS  108.000 
HAL APS On Premise – Rozszerzenie o dodatkowe 10.000 Obiektów APS  50.000 

 
 

2. W momencie udzielenia licencji zostanie wystawiony przez HOST faktura PROFORMA na pełną kwotę. 
 

3. W momencie wpływu 100% środków pieniężnych na konto HOST, HOST Wystawi Fakturę VAT   która staje się 
dokumentem potwierdzający udzielenie licencji. 
 

4. Termin płatności kwot określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu wynosi 14 dni.  

 
§ 8 

Prawa autorskie 
 

1. HOST oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania prawa te nie są w żaden 
sposób ograniczone. 
 

2. HOST gwarantuje, że Oprogramowanie wolne jest od wad prawnych. W przypadku wystąpienia osób trzecich                  z 
roszczeniami przeciwko Nabywcy opartymi na zarzutach, że korzystanie z Oprogramowania w sposób uprawniony na 
podstawie niniejszej umowy narusza autorskie prawa majątkowe osoby trzeciej, HOST zobowiązuje się na swój koszt 
przejąć obronę Nabywcy przed takimi zarzutami oraz ponieść zasądzone odszkodowanie z tego tytułu.  

 
3. Postanowienia niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie pod warunkiem, że Nabywca niezwłocznie, lecz nie później 

niż w terminie 30 dni od daty powzięcia takiej informacji zawiadomi HOST o takich roszczeniach oraz udzieli HOST 
pełnomocnictwa niezbędnego do prowadzenia sprawy. 
 

 § 9 
Oświadczenia stron 

 
1. Listę funkcjonalności Oprogramowania określona jest w Załączniku nr 1. 

 
2. Kod Źródłowy oraz struktura baz danych Oprogramowania stanowią tajemnicę HOST oraz Know How.  
 

 
§ 10 

Gwarancja 
 

1. HOST gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działało zgodnie z dokumentacją.  
2. Postanowienie punktu 1 wyłącza się w przypadku: 



2.1. dokonania tłumaczenia (dekompilacji) kodu wynikowego Oprogramowania przez inne osoby aniżeli osoby 
upoważnione przez HOST, 

2.2. dokonania zmiany Kodu Źródłowego Oprogramowania przez inne osoby aniżeli osoby upoważnione przez HOST, 
2.3. zastosowania Oprogramowania w środowisku technicznym, które nie spełnia wymogów określonych                        w 

załączniku nr 2. 
 

 
 § 11 

Kontrola korzystania z Oprogramowania 
 

1. HOST uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez Nabywcę z Oprogramowania z niniejszą Umową 
Licencyjną, a w szczególności: 

a. przy pomocy zdalnego dostępu do systemu informatycznego, 
b. wykorzystując oprogramowanie bilingowe do codziennego audytu wykorzystania Obiektów APS. 

 
2. W przypadku naruszenia przez Nabywcę Umowy, HOST może wezwać Nabywcę do jego zaniechania i usunięcia 

skutków tych naruszeń w sposób określony przez HOST w wezwaniu wyznaczając Nabywcy w tym celu termin, nie 
krótszy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania, a w przypadku jego bezskutecznego upływu HOST uprawnione będzie 
wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym.  

 
 § 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Umowa Licencyjna została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy Licencyjnej będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
 

3. Umowa Licencyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

§ 13 
Załączniki 

 
Integralną częścią Umowa stanowią załączniki. 
 
Załącznik nr 1 - Opis funkcjonalności Oprogramowania 
 
Załącznik nr 2 – Wymagania systemowe 
 
Załącznik nr 3 – Obiekty APS 
 
 
 
 
 

 
HOST:        Nabywca: 



Załączniku nr 1 
Opis funkcjonalności Oprogramowania. 

 
1. Akcje One Click: 

a. Harmonogramowanie 
b. Zmiana obszaru dostępnego na kalendarzy (czas pracy – dołożenie dodatkowej zmian pracy) 
c. Zmiana obszaru niedostępnego (czas pracy – dołożenie dodatkowej zmiany) 
d. Zmiana horyzontu osi czasu  
e. Zmiana horyzontu (zakres dat na wykresie Gantta) 
f. Drag & Drop wszystkie obiekty na wykresie Gantta w statusie planowanym (P) 
g. Obciążenie zasobów na osi czasu 

2. Dashboard 
3. Zarządzanie zakładami (fabrykami) 

a. Lista zakładów 
b. Sortowanie 
c. Usuwanie 
d. Działania masowe 
e. Definiowanie zakładu w ramach łańcucha dostaw 
f. Przypisanie wydziałów do zakładu 
g. Przypisanie kalendarza do zakładu 

4. Zarządzanie wydziałami 
a. Lista zakładów 
b. Sortowanie 
c. Usuwanie 
d. Działania masowe 
e. Definiowanie wydziału 
f. Definiowanie kalendarza wydziałowego 
g. Przypisanie grupy zasobów do wydziału 
h. Przypisanie pojedynczych zasobów do wydziału 

5. Zarządzanie zasobami zgrupowanymi (gniazda) 
a. Import z ERP 
b. Ręczna definicja grupy zasobów: 

i. Kod 
ii. Nazwa 

iii. zgrupowane wg: 
1. podobieństwa technologicznego 
2. reguł lean manufacturing – U Cell (C/T & TT) 

iv. Przypisanie pojedynczego zasobu do zasobu zgrupowanego 
v. Przypisanie dowolnej liczby kalendarzy do grupy zasobów 

vi. Manipulacja kolejnością zasobów w grupie 
6. Zarządzanie pojedynczymi zasobami 

a. Lista zasobów 
i. Przeglądanie 

ii. Sortowanie listy 
iii. Edycja 
iv. Kasowanie 
v. Działania masowe 

b. Definiowanie zdolności produkcyjnych: 
i. Zasoby o skończonej zdolności produkcyjnej 

ii. Zasoby o nieskończonej zdolności produkcyjnej 
c. Definiowanie rodzaju zasobu: 

i. Maszyna 
ii. Linia produkcyjna / montażowa 

iii. Pracownik 
iv. Brygada 
v. Narzędzie 

vi. Aparatura kontrolno-pomiarowa 
vii. Zasób kooperacyjny 

viii. Nieokreślony 
d. Status zasobu: 



i. WŁ 
ii. WYŁ 

e. Czas kolejkowania {[sek], [min], [godz.], [dni]} 
f. Czas oczekiwania {[sek], [min], [godz.], [dni]} 
g. Definiowanie wydajności zasobu 
h. Uwzględnianie wydajności w przezbrojeniu 
i. Definicja zasobu ograniczającego CCR – wąskie gardło 
j. Definicja zasobu strategicznego 
k. Definicja ograniczenia: 

i. Ograniczenie pierwszorzędowe 
ii. Ograniczenie drugorzędowe 

iii. Ograniczenie trzeciorzędowe 
iv. Ograniczenie czwartorzędowe 

l. Definicja opcji wyświetlania zasobu na wykresie Gantta 
m. Definicja atrybutów zasobów 
n. Przypisanie macierzy przezbrojeń do zasobu 
o. Przypisanie kalendarza do zasobu 
p. Przypisanie kilku kalendarzy do jednego zasobu 
q. Definicje parametrów kosztowych: 

i. MPK (Cost Center) 
ii. Koszty stałe pracy zasobu 

iii. Koszty zmienne pracy zasobu 
r. Koszty pracy zasobu, kalkulacja zapotrzebowania na: 

i. energię elektryczną 
ii. wodę technologiczną 

iii. gaz 
iv. Emisja CO2 
v. Zanieczyszczenia 

vi. Olej 
s. Definicja parametrów 3D 

7. Zasoby wsadowe 
a. Definicja parametrów optymalizacji wsadu zasobu wsadowego 
b. Szeregowanie zadań na zasobie wsadowym 

8. Zasoby wirtualne 
a. Virtual P 
b. Virtual D 

9. Kalendarze 
a. Dodawanie kalendarza 

i. Zakres ważności kalendarza 
ii. Priorytet kalendarza 

iii. Wybór kalendarza wg kraju 
iv. Dodawanie dni świątecznych wg kraju 
v. Definiowanie zmian pracy (zakład, wydział, grupa zasobów zasób, dostawca, 

predefiniowane dni świąteczne i wolne od pracy w wybranym kraju)  
b. Usuwanie kalendarza 
c. Sortowanie kalendarzy  
d. Działania masowe 

10. Przestoje planowane 
a. Planowanie remontów, przeglądów, serwisów 

11. Przestoje nieplanowane: 
a. Awarie  
b. usterki 

12. Zmiana priorytetu kalendarza 
13. Reguły dziedziczenia kalendarzy 
14. Kalendarz drag & drop na wykresie Gantt dla zasobów 
15. Kalendarze dostawców 
16. Matryca przezbrojeń 

a. Czas z / na 
b. Kalkulacja kosztu przezbrojenia 
c. Alert lean – OTED (One Touch Exchange Die) 



d. Alert lean – SMED (Single Minute Exchange Die) 
e. Alert ToC (Teoria Ograniczeń)  
f. Symetryczna matryca przezbrojeń 
g. Niesymetryczna matryca przezbrojeń 

17. Dynamiczna matryca przezbrojeń - wieloparametryczna 
a. Autouzupełnianie matrycy wielowymiarowej 
b. dwuparametryczność 

18. Zarządzanie Popytem – zlecenia sprzedaż 
a. Import ZS z ERP 
b. Wprowadzenie ręczne ZS 

19. Zarządzanie statusami zlecenia sprzedaży 
20. Zlecenie sprzedaży: 

a. EST (ang. Earliest Start Time) – najwcześniejszy termin rozpoczęcia 
b. LET (ang. Latest End Time) - najpóźniejsza data zakończenia 
c. Planowana data zakończenia produkcji 
d. Opóźnienie 
e. Priorytet pozycji 

21. Reguły szeregowania pozycji zleceń sprzedaży: 
a. Wg daty realizacji 
b. Wg priorytetu 
c. Wg priorytetu odwróconego 
d. Dowolny wybór horyzontu planistycznego 

22. Automatyczny mechanizm doboru wariantu produkcji do realizacji linii ZS 
23. Pozycje magazynowe 

a. Import pozycji magazynowych z ERP 
b. Import stanów magazynowych 
c. Ręczne wprowadzenie pozycji magazynowej 

i. Kod 
ii. Nazwa 

iii. Typ pozycji: 
1. Materiał 
2. Półprodukt 
3. Fantom 
4. Produkt uboczny 
5. Wyrób gotowy 
6. Wyrób gotowy bez montażu końcowego 

iv. Cena ewidencyjna (koszt standardowy) 
v. Priorytet 

vi. Parametr 3D 
vii. Specyfikacja numeryczna 

viii. Specyfikacja tekstowa 
24. Grupy pozycji magazynowych 

a. Import grup pozycji z systemu ERP 
25. Wzorce uzupełniające 

a. Uzmiennienie zużycia netto  
b. Uzmiennienie zużycia brutto 
c. Reguły dopasowania ilości, wariantu 
d. Automatyczny wybór BOM, marszruta 

26. BOM (ang. Bill of Material) 
a. Import BOM z ERP 
b. Ręczne wprowadzenie BOM 

i. Identyfikacja CAD 
ii. Identyfikacja PLM 

iii. Rewizja 
iv. Dokumentacja 
v. Wariant 

27. Marszruta technologiczna 
a. Import marszruty z ERP 
b. Czas przygotowawczy 
c. Czas jednostkowy procesu 



d. Czas zakończeniowy 
e. Czas przesunięcia do kolejnej operacji 
f. Liczba operatorów: 
g. Jeden operator kilka maszyn 
h. Podział czasu operatora na kilka maszyn 
i. Kilku operatorów jedna maszyna 
j. Kilku operatorów kilka maszyn 
k. Liczba przezbrajaczy (ślusarzy, mechaników) 

28. Harmonogramowanie 
a. Harmonogramuj z dokładnością do: 

i. Pozycja ZS 
ii. Dowolnie wybrana grupa ZS 

iii. Wszystkie informacje o popycie 
b. Generowanie zleceń produkcyjnych 
c. SPLIT – rozkładanie obciążeń na grupie zasobów 
d. Równoważenie obciążeń Amdahl 
e. Podział ZP 
f. Generowanie operacji produkcyjnych 
g. Generowanie zapotrzebowań zakupu 
h. Generowanie  
i. Alerty 

29. Kierunek harmonogramowania: 
a. do przodu,  
b. do przodu wg priorytetu 
c. do przodu wg odwróconego priorytetu 
d. do przodu optymalizacja przezbrojenia 
e. wstecz 
f. wstecz wg priorytetu 
g. wstecz wg odwróconego priorytetu 
h. wstecz optymalizacja przezbrojenia 

30. Harmonogramowanie jednym kliknięciem – One Click Scheduling 
31. MRP zapotrzebowanie z dokładnością do tysięcznej sekundy 
32. Bilansowanie zasobów ludzkich, maszynowych, narzędzi, kooperantów 
33. Wizualizacja harmonogramu: 

a. Interaktywny wykres Gantta 
b. Przegląd tabelaryczny z sortowaniem po każdym polu 
c. Export do MS Excel 

34. Potwierdzanie daty realizacji ZS 
35. Zamrażanie harmonogramu 
36. Publikacja harmonogramu do ERP 
37. Odmrażanie harmonogramu 
38. Odmrażanie ZS 
39. Odmrażanie ZP 
40. Wykres Gantta dla zasobów 

a. Definicja czasu przeszłego, linii podziału, czasu przyszłego 
b. Drag & Drop 
c. Wybór dowolnego horyzontu 
d. Automatyczny horyzont 
e. Wyświetlanie zależności między obiektami 
f. Odblokowanie zależności między obiektami 
g. Dynamiczne skalowanie horyzontu jednym kliknięciem 
h. Wyświetl wskazaną liczbę dni – jednym kliknięciem 

41. Obciążenie zasobów na wykresie Gantta dla zasobów 
42. Planowanie z opóźnieniem  
43. Zlecenia produkcyjne 

a. Lista zleceń 
b. Śledzenie realizacji ZP / OP (operacji technologicznej) 

44. Zarządzanie statusami zlecenia produkcyjnego 
45. Uwalnianie zleceń produkcyjnych 
46. Usuwanie zleceń produkcyjnych 



47. Karta pracy 
48. ZP - eksport do MS Excel 
49. Śledzenie postępu produkcji 

a. Import z MES 
b. Import z ERP 

50. Zapotrzebowania zakupu 
a. Przegląd zapotrzebowań zakupu: 

i. Lista zapotrzebowani 
ii. Sortowanie 

iii. Kasowanie 
iv. Działania masowe 

b. Eksport zapotrzebowania zakupu do ERP 
c. Zapotrzebowania Just in Time 
d. Lead time dostawy na podstawie kalendarza dostaw materiałów 
e. Kalendarz dostaw materiałów 
f. Kalkulacja niedostępności dnia roboczego dla dostaw 

51. Autoreplenishment 
a. Autouzupełnianie: 

i. Wyłączona 
ii. Na podstawie wzorców uzupełniających 

iii. Lot for Lot (1:1) 
iv. Wg partii 
v. Predictive forecasting (Machine Learning): 

1. Integracja z Azure 
2. Integracja z AWS 

b. Zarządzanie zapasem: 
i. MIN,  

ii. MIN 2, Date MIN 2,  
iii. MIN 3, Date MIN 3,  
iv. Target MIN, Date Target MIN  
v. MAX 

c. Metoda pozyskiwania: 
i. Zakup 

ii. Produkcja 
iii. Preferuj zakup 
iv. Preferuj produkcje 
v. Kooperacja 

d. Pozycja zakupowa: 
i. Partia MIN 

ii. Partia MAX 
iii. Jednostkowa partia zakupu 
iv. Średni czas dostaw 

e. Pozycja produkowana 
i. Partia MIN 

ii. Partia MAX 
iii. Jednostkowa partia produkcyjna 

52. Dokumenty magazynowe 
a. Kartoteka stanów magazynowych 
b. Potwierdzenie dostaw – Import z ERP 

53. Zarządzanie użytkownikami 
54. Ustawienia 
55. Parametry 3D 

a. API – Playground dla API (SwaggerUI) 
b. Aktywuj 
c. Resetuj token 
d. Usuń 

56. Interfejs Comarch ERP XL – Plug & Play 
57. Tryb pełnoekranowy 
58. Multimedialny samouczek 
59. Help kontekstowy 



60. Połączenie z systemem Bilingowym. 
  



Załączniku nr 2 
Wymagania sprzętowo-programowe 

 
1. Serwer 

a. Serwer 8vCore @2GHz, RAM 16 GB, Dysk 150 GB HDD 
b. Stos technologiczny: 

i. Linux 
ii. Nginx >= v1.15 

iii. PHP >= v7.2 
iv. PHP-DS extension (in October release) 
v. PostgreSQL >= v11.5 

vi. Laravel v5.6 
vii. Node.js LTS v10.16.1 

viii. Recommended with NVM 
 

2. Stacja robocza 
a. Przeglądarka Google Chrome wersja 64 bitowa – najnowsza; 
b. System operacyjny: 

i. Windows 10 i nowsze,  
ii. MacOS 10.15.6 i nowsze,  

iii. Linux; 
c. w celu ergonomicznej pracy zaleca się wykorzystywanie dwóch monitorów o dużej przekątnej 

np. 27 i więcej cali. 
3. Łącze internetowe 

a. posiadanie szybkiego łącza Internetowego. 
 

  



Załączniku nr 3 
Obiekty APS i biling 

 
1. Obiekt APS – wskazane poniżej obiekty bazodanowe, których wykorzystanie jest podstawą do weryfikacji 

uprawnień licencyjnych. Liczba przetwarzanych Obiektów APS nie jest blokowana. Dzięki temu 
użytkownik może dowolnie symulować harmonogram produkcji i długość horyzontu planistycznego. 
Obiektami APS są:  

a. zakłady (metryka: ilość),  
b. wydziały (metryka: ilość),  
c. kalendarze (metryka: ilość), 
d. kalendarze dynamiczne tworzone na diagramie Gantta (metryka: ilość),  
e. pojedyncze zasoby (metryka: ilość), 
f. zasoby wsadowe (metryka: ilość),  
g. gniazda produkcyjne (metryka: ilość),  
h. pozycja magazynowa (metryka: ilość), 
i. linie zleceń sprzedaży (metryka: ilość & status),  
j. operacje technologiczne (metryka: ilość & data),  
k. linie zapotrzebowań zakupu (metryka: ilość & data),  
l. BOM (metryka: ilość), 
m. technologia (metryka: ilość), 
n. macierz przezbrojeń (metryka: ilość), 
o. użytkownicy (metryka: ilość), 

W nawiasach podano metryki sprawdzania wykorzystania Obiektów APS. 
• Metryka ilość – oznacza ilość obiektów zapisanych w bazie danych; 
• Metryka ilość & status - oznacza ilość obiektów przechowywanych w bazie danych w 

statusie: 
o N (ang. New – nowy),  
o P (ang. Planned – zaharmonogramowany),  
o R (ang. Release – uwolniony do produkcji); 

• Metryka ilość & data - oznacza ilość obiektów zapisanych w bazie danych licząc od 
godziny 00:00 dnia teraźniejszego do ostatniego obiektu w przyszłości 
 

2. Biling –   wykorzystanie przetwarzanych Obiektów APS jest weryfikowane przez oprogramowanie Biling 
działające w tle. Każdy Klient na dostęp do swojego konta bilingowego i może śledzić na bieżąco 
wykorzystanie obiektów APS, płatności, dane teleadresowe, dane do faktury. 

 


