Аналіз помилок учасників національного етапу міжнародної олімпіади
«IT-Universe 2018»
Конкурс «Управління підприємством в ERP-системі»
Membererp 1
1. «Для проведення планування забезпеченості виробництва на підприємстві ТОВ
«Коровай» необхідно проаналізувати дані, що зберігаються в програмі по невиконаним
замовленнях покупців і складським залишкам на 01.07.2018г. за допомогою звітів
прикладного рішення».
Дані отримані з помилками.
2. «Є база невиконаних замовлень покупців на 01.07.2018г. Необхідно визначити
виникаючі потреби в готовій продукції, і відобразити резервування на складі «Склад
готової продукції» тієї продукції, яка знаходиться у вільному залишку».
Завдання виконано в повному обсязі.
3. Операції з виконання п. 3, 4, 5, 6, 7 (формування замовлень на виробництво, план
закупівель, формування замовлень постачальникам, надходження на склад) не
відображені.
Membererp 2
1. «Для проведення планування забезпеченості виробництва на підприємстві ТОВ
«Коровай» необхідно проаналізувати дані, що зберігаються в програмі по невиконаним
замовленнях покупців і складським залишкам на 01.07.2018г. за допомогою звітів
прикладного рішення».
Дані отримані з помилками.
2. «Є база невиконаних замовлень покупців на 01.07.2018г. Необхідно визначити
виникаючі потреби в готовій продукції, і відобразити резервування на складі «Склад
готової продукції» тієї продукції, яка знаходиться у вільному залишку.
Завдання виконано не в повному обсязі».
3. Операції з виконання п. 3, 4, 5, 6, 7 (формування замовлень на виробництво, план
закупівель, формування замовлень постачальникам, надходження на склад) не
відображені.
Membererp 3
Не виконано жодного завдання.
Membererp 4
Не виконано жодного завдання.
Membererp 5
1. «Для проведення планування забезпеченості виробництва на підприємстві ТОВ
«Коровай» необхідно проаналізувати дані, що зберігаються в програмі по невиконаним
замовленнях покупців і складським залишкам на 01.07.2018г. за допомогою звітів
прикладного рішення».
Допущені помилки при визначенні кількості двох одиниць продукції: Хліб
прибалтійській темний 1,0кг, Хліб Бородянський формовий 0,75 кг.
Невірно визначена вартісна оцінка складу.
2. «Є база невиконаних замовлень покупців на 01.07.2018г. Необхідно визначити
виникаючі потреби в готовій продукції, і відобразити резервування на складі «Склад
готової продукції» тієї продукції, яка знаходиться у вільному залишку».
Завдання не виконано. У звіті «Аналіз доступності товарів на складах» виявлений
негативний вільний залишок, що невірно.
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3. «Під замовлення покупців, за якими виникли потреби в готовій продукції необхідно
змоделювати потік замовлень на виробництво з урахуванням вже наявних складських
запасів сировини і матеріалів».
Замовлення сформовані не в повному обсязі.
4. «Необхідно проаналізувати потреби в сировині і матеріалах і визначити обсяг закупівель
на липень 2018 р., який потрібно зробити, щоб на Центральному складі було досить
матеріально-виробничих запасів для виготовлення продукції і напівфабрикатів».
Так як замовлення на виробництво були сформовані не в повному обсязі, план
закупівель не включає в повному обсязі сировину.
5. «Для виконання плану закупівель необхідно сформувати замовлення постачальникам,
відповідно до «прив'язкою» номенклатури до контрагентів, заданої в програмі.
Надходження сировини і матеріалів планується на Центральний склад».
Замовлення постачальникам сформовані не в повному обсязі.
6. «Відобразити надходження виробничих запасів на склад по замовленнях
постачальникам».
Завдання виконано в повному обсязі.
7. «Показати звітами, що забезпечення потреб виробництва виконано успішною
(«вистачило» сировини і матеріалів під всі замовлення на виробництво)».
У звіті «Аналіз потреб замовлень на виробництво» графа «Залишилося забезпечити»
показує, що не всі потреби закриті.
Membererp 6
1. «Для проведення планування забезпеченості виробництва на підприємстві ТОВ
«Коровай» необхідно проаналізувати дані, що зберігаються в програмі по невиконаним
замовленнях покупців і складським залишкам на 01.07.2018г. за допомогою звітів
прикладного рішення».
Невірно визначена вартісна оцінка складу.
2. «Є база невиконаних замовлень покупців на 01.07.2018г. Необхідно визначити
виникаючі потреби в готовій продукції, і відобразити резервування на складі «Склад
готової продукції» тієї продукції, яка знаходиться у вільному залишку».
Завдання виконано в повному обсязі.
3. «Під замовлення покупців, за якими виникли потреби в готовій продукції необхідно
змоделювати потік замовлень на виробництво з урахуванням вже наявних складських
запасів сировини і матеріалів».
Замовлення сформовані не в повному обсязі. Частина замовлень покупців не оброблена.
4. «Необхідно проаналізувати потреби в сировині і матеріалах і визначити обсяг закупівель
на липень 2018 р., який потрібно зробити, щоб на Центральному складі було досить
матеріально-виробничих запасів для виготовлення продукції і напівфабрикатів».
Так як замовлення на виробництво були сформовані не в повному обсязі, план
закупівель не включає в повному обсязі сировину.
5. При формуванні плану закупівель не враховуються складські залишки.
6. «Для виконання плану закупівель необхідно сформувати замовлення постачальникам,
відповідно до «прив'язкою» номенклатури до контрагентів, заданої в програмі.
Надходження сировини і матеріалів планується на Центральний склад».
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Замовлення постачальникам сформовані не в повному обсязі.
7. «Відобразити надходження виробничих запасів на склад по замовленнях
постачальникам».
Завдання виконано в повному обсязі в рамках тих замовлень, що сформував конкурсант.
8. «Показати звітами, що забезпечення потреб виробництва виконано успішною
(«вистачило» сировини і матеріалів під всі замовлення на виробництво)».
У звіті «Аналіз потреб замовлень на виробництво» графа «Залишилося забезпечити»
показує, що не всі потреби закриті.
Membererp 7
1. «Для проведення планування забезпеченості виробництва на підприємстві ТОВ
«Коровай» необхідно проаналізувати дані, що зберігаються в програмі по невиконаним
замовленнях покупців і складським залишкам на 01.07.2018г. за допомогою звітів
прикладного рішення».
Завдання виконано в повному обсязі.
2. «Є база невиконаних замовлень покупців на 01.07.2018г. Необхідно визначити
виникаючі потреби в готовій продукції, і відобразити резервування на складі «Склад
готової продукції» тієї продукції, яка знаходиться у вільному залишку».
Завдання виконано в повному обсязі.
3. «Під замовлення покупців, за якими виникли потреби в готовій продукції необхідно
змоделювати потік замовлень на виробництво з урахуванням вже наявних складських
запасів сировини і матеріалів».
Завдання виконано в повному обсязі
4. «Необхідно проаналізувати потреби в сировині і матеріалах і визначити обсяг закупівель
на липень 2018 р., який потрібно зробити, щоб на Центральному складі було досить
матеріально-виробничих запасів для виготовлення продукції і напівфабрикатів».
Завдання виконано в повному обсязі.
5. «Для виконання плану закупівель необхідно сформувати замовлення постачальникам,
відповідно до «прив'язкою» номенклатури до контрагентів, заданої в програмі.
Надходження сировини і матеріалів планується на Центральний склад».
Замовлення постачальникам сформовані в повному обсязі, але тільки в кількісному
вираженні. Конкурсант не вказав закупівельну ціну. Бали нараховані не в повному обсязі
(1/2).
6. «Відобразити надходження виробничих запасів на склад по замовленнях
постачальникам».
Завдання виконано в повному обсязі в рамках тих замовлень, що сформував конкурсант.
Однак, тільки в кількісному вираженні. Бали нараховані не в повному обсязі (1/2).
7. «Показати звітами, що забезпечення потреб виробництва виконано успішно (
«вистачило» сировини і матеріалів під всі замовлення на виробництво)».
У звіті «Аналіз потреб замовлень на виробництво» графа «Залишилося забезпечити»
показує, що не всі потреби закриті.
Membererp 8
Не виконано жодного завдання.
Membererp 9
Не виконано жодного завдання.
Membererp 10
1. «Для проведення планування забезпеченості виробництва на підприємстві ТОВ
«Коровай» необхідно проаналізувати дані, що зберігаються в програмі по невиконаним
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замовленнях покупців і складським залишкам на 01.07.2018г. за допомогою звітів
прикладного рішення».
Дані отримані з помилками.
2. «Є база невиконаних замовлень покупців на 01.07.2018г. Необхідно визначити
виникаючі потреби в готовій продукції, і відобразити резервування на складі «Склад
готової продукції» тієї продукції, яка знаходиться у вільному залишку».
Завдання виконано не в повному обсязі.
3. Операції з виконання п. 3, 4, 5, 6, 7 (формування замовлень на виробництво, план
закупівель, формування замовлень постачальникам, надходження на склад) не
відображені.

4

