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Subiekt 123 to przyjazny i łatwy w obsłudze system fakturowania. Daje także możliwość
zarządzania informacjami o klientach oraz prowadzenia kartotek usług i towarów. Praca z
programem możliwa jest z dowolnego miejsca – wystarczy dostęp do internetu. Z aplikacji
mogą korzystać także przedsiębiorcy ukraińsko- i rosyjskojęzyczni oraz firmy, które zatrudniają
pracowników zza wschodniej granicy. Wersje językowe –
ukraińska i rosyjska dostępne są w ramach podstawowej licencji i nie są dodatkowo płatne. Dokumenty
sprzedażowe generowane za pomocą aplikacji wystawiane są w języku polskim. Wersja
podstawowa programu obejmuje funkcje bazowe, takie jak fakturowanie i wystawianie
paragonów, zarządzanie klientami oraz usługami i towarami. Ciekawą cechą aplikacji jest
możliwość samodzielnego wyboru potrzebnych modułów dodatkowych.
Subiekt 123
został zintegrowany z programami księgowymi InsERT nexo, dzięki czemu wystawione
dokumenty mogą od razu znaleźć się w biurze rachunkowym.
Najważniejsze możliwości Subiekta 123:
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obsługa dokumentów sprzedaży – wystawianie faktur i paragonów online;
dokumenty w walucie – wystawianie dokumentów w obcej walucie;
prowadzenie bazy usług i towarów – możliwość tworzenia grup produktów oraz ich
wyszukiwania w klasyfikacji PKWiU;
kartoteki klientów – zarządzanie informacjami o klientach wraz z ich danymi teleadresowymi,
numerem konta bankowego, uzgodnionym terminem płatności, wysokością przyznanego
rabatu;
zestawienia – możliwość łatwego generowania różnego rodzaju zestawień, takich jak bilans,
sprzedaż w okresie, sprzedaż według klientów itd.
połączenie z bazą GUS – możliwość szybkiego odnalezienia firmy i jej danych;
obsługa JPK – aplikacja pozwala na generowanie plików JPK_VAT oraz JPK_FA;
fiskalizacja – drukowanie paragonów na drukarce fiskalnej z wykorzystanie Serwera Urządzeń
Zewnętrznych;
dostęp do aplikacji w ramach jednego abonamentu dla kilku pracowników tej samej firmy
;
terminarz płatności – aplikacja wyświetla informacje o nadchodzących terminach płatności
zgodnie z określeniu parametrów (np. sposobu rozliczania podatków) na początku pracy z
programem aplikacja wyświetla informację o nadchodzącej płatności;
szybki dostęp do najczęściej wykonywanych czynności lub najczęściej obsługiwanych klientów
poprzez indywidualne ustawienie pulpitu.
Więcej informacji: Subiekt 123

Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich
firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny
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interfejs ułatwia i przyspiesza pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych
przedsiębiorców, bez względu na branżę.
Najważniejsze możliwości Subiekta nexo:
- zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych (szczególną zaletą jest
zaawansowany system zamówień) i sprawne zarządzanie gospodarką magazynową;
- pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
- pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze
generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych; automatyczne
generowanie dokumentu WZ do faktury; faktura pro forma; faktura sprzedaży z wielu
magazynów;
- rozbudowany system zamówień – każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin
realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;
- kartoteka asortymentu – towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży
w kartotece;

- kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM;
- prowadzenie elastycznej polityki cenowej – możliwość przypisywania zdefiniowanych
cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika
mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;
- obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na
innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup;
- kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych
(płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane);
- rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe,
operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za
pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki);
- prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania
do zapłaty, noty odsetkowe;
- rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi
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etykietujące, czytniki kodów kreskowych);
- automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych;
- pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo i Rewizor nexo.

Więcej informacji: Subiekt nexo
Wersja PRO: Subiekt NEXO PRO

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz
zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić
czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.
Gestor nexo umożliwia
m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów,
przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą
wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego.
Najważniejsze możliwości Gestora nexo:
- przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z
uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
- ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem,
przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
- definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
- wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu
ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
- przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta
nexo);
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- obsługa wielu walut na ofertach;
- planowanie i wykorzystywanie promocji;
- wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów,
windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
- planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek,
rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i
niepowiązanych z klientami;
- przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;

- planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
- możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach,
procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
- łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego
obsługującego protokół IMAP;- ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów
firmowych (np. samochodów służbowych);
- wielowidokowy
kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
- dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w
formie wiadomości e-mail oraz SMS;
- tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
- narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku
polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły
wiadomości itp.;
- system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
- biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w
formacie pdf);
- oznaczanie obiektów flagami;
- możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
- możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.
Więcej informacji: Gestor nexo
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Wersja PRO: Gestor nexo PRO

Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm
prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty,
które sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie.
Rachmistrz nexo
został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości
(od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji
skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie
rozrachunków).
Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo:
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne
przejście między różnymi formami księgowości);
- ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża),
rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia
zapisów na podstawie JPK_VAT;
- ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja
amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i
planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
- podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów
o pracę;
- zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez
ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z

6 / 15

Oprogramowanie InsERT
Wpisany przez Administrator
wtorek, 26 lipca 2011 22:49 - Poprawiony wtorek, 13 kwietnia 2021 10:10

różnymi ulgami;
- ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej
oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
- obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji
zachodzących wewnątrz firmy;
- obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony),
raporty kasowe;
- obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe,
ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line);

- ewidencja i rozliczanie rozrachunków, naliczanie różnic kursowych, integracja z zapisami
księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
- wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i
pracowników oraz podatek VAT;
- wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
- automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych
schematów;
- integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
- możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
-obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka
do Ministerstwa Finansów;
- generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby
kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych
nośnikach danych;
- wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w
jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki
samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
- badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów
dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
- komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS.
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Więcej informacji: Rachmistrz nexo
Wersja PRO: Rachmistrz nexo PRO

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości.
Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje
się wygodniejsza i szybsza.
Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym
etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT,
pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych,
operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie
rozrachunków.
Najważniejsze możliwości Rewizora nexo:
- płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
- obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg;
kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;
- elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont,
przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych,
obsługa kont pozabilansowych;
- rozbudowana dekretacja (podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania), różne
stany dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany), zaawansowana kontrola
kręgu kosztów;
- ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża),
rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia
zapisów na podstawie JPK_VAT;
- ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja
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amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i
planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
- rozbudowana sprawozdawczość finansowa - dostosowanie sprawozdań do własnych potrzeb;
- podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz
umów o pracę;
- zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i
obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
- ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej
oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
- obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji
zachodzących wewnątrz firmy;
- obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony),
raporty kasowe;
- obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe,
ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
- ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;

- wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i
pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT;
- wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
- automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą
definiowalnych schematów;
- integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
- możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
- obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa
wysyłka do Ministerstwa Finansów;
- generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby
kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych
nośnikach danych;
- wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w
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jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki
samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
- badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów
dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
- komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS.
Więcej informacji: Rewizor nexo
Wersja PRO: Rewizor nexo PRO

Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i
średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu
czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości
konfiguracji.
Gratyfikant nexo zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale
kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i
umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń,
po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów
kadrowo-płacowych.
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Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo:
- strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń
kadrowo-płacowych w firmie;
- wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program
przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o
wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
- prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji
wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
- składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
- określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
- łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
- rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
- automatyzacja naliczania wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
- analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
- duże możliwości konfiguracji wydruków list płac;
- rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca
gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
- umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;

- bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo,
zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
- planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy
rozliczeniowe;
- ewidencja czasu pracy:
- godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
- urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
- ekwiwalenty za urlop;
- akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
- obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
- naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R,
PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
- generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem
Płatnik;
- bankowość elektroniczna;
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- Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą
przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.

Więcej informacji: Gratyfikant nexo
Wersja PRO: Gratyfikant nexo PRO

vendero to prosty i wygodny sposób na zaistnienie z biznesem w Internecie. Aplikacja
umożliwia posiadaczom systemu InsERT GT lub InsERT nexo założenie sklepu internetowego,
witryny z ofertą lub firmowego serwisu - szybko i łatwo, bez specjalistycznej wiedzy na temat
tworzenia stron WWW. Intuicyjny kreator poprowadzi użytkownika krok po kroku do gotowej
witryny w ciągu zaledwie kilku minut. Wystarczy wybrać jeden z wielu szablonów graficznych,
liczbę podstron i elementy, które mają się na nich znaleźć. Stworzonym w ten sposób serwisem
można zarządzać z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Dzięki vendero można stworzyć jeden z trzech typów serwisów:
sklep internetowy - umożliwia wygodną sprzedaż towarów z Subiekta GT lub Subiekta nexo.
Zamówienia ze sklepu trafiają bezpośrednio do Subiekta, a panel administracyjny zapewnia
pełną kontrolę nad zawartością, wyglądem oraz funkcjonalnością serwisu;
witryna z ofertą - strona prezentująca szczegółową ofertę produktów i usług (z podziałem na
kategorie). Dane o towarach są importowane z Subiekta GT lub Subiekta nexo do witryny (m.in.
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nazwa, cena, zdjęcia towaru). Można tam zamieścić również informacje o firmie, aktualności i
dane kontaktowe;
firmowy serwis WWW - serwis, w którym można zamieszczać najważniejsze informacje o
firmie, ogólny opis oferty (bez prezentowania produktów), aktualności, dane kontaktowe itp.

Najważniejsze zalety vendero:
łatwy i szybki start – własny sklep lub witrynę można założyć za pomocą kilku kliknięć –
wszystkie dane są pobierane z uzupełnionych pól w systemie InsERT GT lub InsERT nexo, a
prosty kreator prowadzi krok po kroku przez cały proces zakładania witryny;
prosta modyfikacja wyglądu witryny – gotowe szablony graficzne oraz widgety pozwalają
dostosować witrynę do indywidualnych preferencji; zawartość, układ i kolorystykę serwisu
można w dowolnym momencie modyfikować;
kompletny pakiet – nie ma potrzeby wykupywania domeny i serwera – pakiet obejmuje hosting
oraz prosty i czytelny adres internetowy;
stały dostęp – serwisem stworzonym w vendero można zarządzać z dowolnego miejsca;
wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarka stron WWW;
integracja z Subiektem GT lub Subiektem nexo – wszystkie wybrane towary i usługi z
Subiekta automatycznie pojawiają się w sklepie, a każde złożone zamówienie trafia do
Subiekta, co zapewnia pełną kontrolę nad pracą całego systemu;
przejrzysta informacja – dokładne zestawienie zamówień pozwala w każdym momencie
sprawdzić, na jakim etapie realizacji znajduje się dany zakup - i to zarówno po stronie klienta,
jak i administratora sklepu;
komunikacja z klientami – mechanizm powiadomień pomaga utrzymać bezpośredni kontakt z
klientami i na bieżąco informować ich o nowych ofertach;
integracja z płatnościami internetowymi PayU – vendero umożliwia wybór wielu rodzajów
płatności, w tym szybkich płatności PayU.

Więcej informacji: vendero

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem
rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi
w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo i
Rachmistrzem GT.
Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty. Obie
gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów i
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mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.
Biura mogą kupić i udostępnić
swoim klientom jedną lub obie usługi.
Korzyści dla biura rachunkowego:
- automatyczne pobieranie do programów księgowych dokumentów przesłanych przez klienta i
wygodne przeglądanie;
- automatyczne wczytywanie dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z
przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a
następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
- publikowanie raportów finansowo-księgowych;
- wygodne przeglądanie raportów wysłanych klientowi;
- ustawienie automatycznego powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących
terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z
biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.
Korzyści dla klienta biura rachunkowego:
- błyskawiczne przesyłanie poprzez chmurę do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np.
zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumentów w formacie PDF;
- śledzenie postępów pracy nad dokumentami;
- wygodne przeglądanie danych raportowych udostępnianych przez biuro;
- sprawnie operowanie na raportach udostępnionych przez biuro – filtrowanie, wyszukiwanie
oraz sortowanie, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportowanie danych (do formatu CSV) lub
drukowanie;
- monitorowanie nadchodzących terminów ustawowych i innych (np. termin dostarczenia
dokumentów, termin rozliczenia z biurem;
- otrzymywanie powiadomień o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.
Więcej informacji: Portal Biura

zarezerwuj.pl to wygodna aplikacja webowa umożliwiająca kompleksowe zarządzanie
rezerwacjami i rejestracjami online. Dzięki intuicyjnemu panelowi błyskawicznie można dodać
do systemu rezerwacje telefoniczne, internetowe i złożone bezpośrednio na miejscu. Z kolei
klienci zyskują możliwość łatwej i szybkiej rezerwacji , bez względu na to, gdzie przebywają.
zarezerwuj.pl
pozwala szybko i niezawodnie zarządzać obsługą rejestracji, wyszukiwać wolne terminy i
kontaktować się z klientem. Aplikacja automatyzuje te procesy i znacząco skraca czas
niezbędny do dokonania rezerwacji. Dzięki temu rośnie zadowolenie klientów, komfort
pracowników i przychody firmy.
Funkcje aplikacji zarezerwuj.pl
terminarz – łatwy w obsłudze i wielofunkcyjny kalendarz, który ułatwia zarządzanie
rezerwacjami;
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wyszukiwarka terminów – szybkie wyszukiwanie terminów oraz filtrowanie wybranych
rezerwacji według różnorodnych parametrów;
klienci – lista klientów wraz historią rezerwacji, danymi kontaktowymi i notatkami oraz ich
statusy (zwykły, VIP);
usługi – nadawanie im nazw, opisów, czasu trwania i kolorowych etykiet, a także wybór usług,
których rezerwacja wymaga wcześniejszego opłacenia;
zasoby (osoby/sprzęt/pomieszczenia) – pełna edycja zasobów, definiowanie nazw, zdjęć,
godzin dostępności, kolorów etykiet, adresów mailowych i numerów telefonów;
kategorie zasobów – możliwość definiowania nazwy kategorii i rodzaju zasobów;
powiadomienia SMS i e-mail – pełne zarządzanie wiadomościami;
wyjątki dostępności (nieobecności, urlopy itp.) – określanie niedostępnych terminów, osób i
zasobów;
formularze na www (widgety) – możliwość osadzenia na stronie internetowej przycisku
wywołującego formularz rezerwacji lub pełen formularz wkomponowany w treść strony,
zarządzanie treścią, wyglądem i konfiguracją;
raporty – rankingi popularności usług, zasobów, klientów i metod płatności oraz przychodów z
rezerwacji konkretnych usług;
dokumenty – cennik rezerwacji, grafiki pracowników i zasobów, możliwość ich pobierania i
drukowania;
zgody RODO, zgody marketingowe;
płatności online – aktywacja i konfiguracja konta Przelewy24, które pozwala na obsługę
płatności online;
integracja z Zoomem – możliwość prowadzenia wideokonferencji, spotkań online, rozmów
audio oraz przesyłania dowolnych plików.
Więcej informacji: zarezerwuj.pl
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