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Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych
Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć
Comarch ERP Optima - nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę biur
rachunkowych oraz kancelarii podatkowych. Comarch ERP Optima pozwala na efektywną
organizację pracy biura i daje możliwość świadczenia profesjonalnych – zgodnych z przepisami
– usług księgowych.

Comarch ERP Optima dla biur rachunkowych to:
• bieżące dostosowywanie programu do zmian w przepisach
• ponad 4500 wdrożeń w biurach rachunkowych oraz kancelariach podatkowych
• 10 lat doświadczenia na rynku
• możliwość promocji w iKsięgowość24

Comarch ERP Optima - rozwiązania dla biur rachunkowych

Moduły do ewidencji

Moduły do zarządzania
Biuro Rachunkowe

Księga Podatkowa
Księga Handlowa
Środki trwałe
Kadry i Płace
Kasa / Bank

Obieg Dokumentów
CRM
Analizy BI
Pulpit Menadżera
Internetowa Wymiana
Dokumentów (IWD)

iKsięgowość24

Promocja biura rachunkowego w Internecie

Zakup Comarch ERP Optima to także możliwość pozyskania nowych klientów dzięki promocji
na portalu iKsięgowość24, tworzącego Społeczność Biur Rachunkowych, korzystających
z rozwiązań Comarch ERP.

Ewidencja w biurze rachunkowym
Program Comarch ERP Optima tworzą zintegrowane moduły (pracujące na jednej bazie
danych), pozwalające na obsługę każdej formy prowadzenia księgowości, począwszy od księgi
podatkowej aż po pełną księgowość.

Księga
Handlowa

Kadry i Płace

Środki trwałe

Kasa / Bank

Księga
Podatkowa

Najlepszy program dla biura rachunkowego, zawsze zgodny z przepisami
Użytkownicy Comarch ERP Optima nie muszą martwić się o zmieniające się przepisy, wskaźniki,
wymagania prawne, czy kursy walut. Dzięki automatycznym aktualizacjom wystarczy jedno
kliknięcie myszy, aby pobrane zostały najświeższe obowiązujące normy prawne, a w przypadku
jakichkolwiek pytań telefoniczna Comarch Asysta jest zawsze gotowa służyć fachową pomocą.

Zarządzanie biurem rachunkowym
Comarch ERP Optima to program, który usprawnia proces zarządzania i obsługę klientów
w biurze rachunkowym oraz w kancelarii podatkowej. Do zarządzania biurem rachunkowym
polecamy następujące moduły:

Biuro Rachunkowe
wspiera zarządzanie oraz optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów. Umożliwia:
• wykonywanie operacji seryjnych na wybranych bazach danych (naliczanie i wysyłanie
deklaracji do systemu e-Deklaracje, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz import dokumentów)
• sporządzanie przekrojowych raportów dotyczących wprowadzonych dokumentów
• rejestrowanie czasu pracy poświęconego na obsługę poszczególnych klientów
• organizowanie przepływu informacji drogą elektroniczną w kontaktach z innymi podmiotami
• tworzenie wirtualnej biblioteki dokumentów, wykorzystywanych w codziennej pracy biura
rachunkowego

CRM oraz Obieg Dokumentów
pozwalają:
• prowadzić elektroniczną ewidencję dokumentów dostarczonych przez klientów
• prowadzić rejestr kontaktów z klientami oraz urzędami skarbowymi
• planować w terminarzu zadania do wykonania
• obsługiwać skrzynkę mailową biura
• tworzyć oferty handlowe i zarządzać nimi
• automatycznie tworzyć faktury cykliczne za usługi księgowe

Pulpit Menadżera i Mobilny Menadżer
pozwalają na udostępnienie danych klienta biura przez Internet, dzięki czemu klient zyskuje
dostęp do danych swojej firmy przez 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie.
Aplikacje umożliwiają:
• wgląd do listy dokumentów wprowadzonych w biurze rachunkowym
• weryfikację zestawień księgowych
• sporządzanie analiz finansowych
• sprawdzanie wysokość podatków do zapłaty
• kontrolę płatności kontrahentów
Comarch ERP Optima pozwala w pełni wyeliminować obawy przedsiębiorców związane
z brakiem dostępu do bieżących informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej firmy
w przypadku outsourcingu usług księgowych.

Internetowa Wymiana Dokumentów
umożliwia usprawnienie wymiany dokumentów pomiędzy klientem i biurem rachunkowym,
a ponadto:
• pozwala na transfer rejestrów VAT, dokumentów magazynowych oraz raportów kasowych
i wyciągów bankowych wraz z rozliczeniami do biura rachunkowego
• zapewnia bezpieczny kanał komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w wymianie
(szyfrowanie danych w trakcie transmisji)
• przyspiesza ewidencjonowanie dokumentów dzięki opcji seryjnego importu do wielu baz
danych jednocześnie

Korzyści dla biura rachunkowego

iBard24
iBard24
iKsięgowość24

bezpieczeństwa danych biura

Biuro należące do społeczności

Comarch iFaktury24
Darmowy program do
fakturowania dla klientów biura

Automatyczne kopie
Automatyczne kopie
bezpieczeństwa danych biura

bezpieczna i szybka
wymiana dokumentów

Reklama biura rachunkowego
w Internecie

iksięgowość24 – pozyskaj nowych klientów w Internecie
Każde biuro rachunkowe i kancelaria doradztwa podatkowego, korzystające z rozwiązania
Comarch ERP Optima może dołączyć do Społeczności Biur Rachunkowych i promować swoje
usługi w serwisie internetowym iKsięgowość24.pl.
Oferta biznesowa iKsięgowość24 dla biur rachunkowych to zestaw narzędzi pozwalający
na pozyskanie nowych klientów biura, usprawnienie komunikacji z obecnymi klientami oraz
zapewnienie bezpieczeństwa danych.
Sprawdź na www.iksięgowość24.pl

Comarch ERP iFaktury24 dla biur rachunkowych
Comarch ERP iFaktury24 to nowoczesna aplikacja, udostępniana poprzez przeglądarkę internetową,
pozwalająca na wystawianie dokumentów sprzedażowych, prowadzenie magazynu online. Klienci
posiadający konto na Comarch ERP iFaktury24.pl mogą błyskawicznie wymieniać dokumenty ze
swoim biurem rachunkowym należącym do Społeczności Biur Rachunkowych.
Biuro rachunkowe może zarabiać polecając Comarch ERP iFaktury24. Za każdego poleconego
klienta Comarch ERP iFaktury24 biuro rachunkowe dostaje prowizję.
Sprawdź na www.iFaktury24.pl

iBard24 dla biur rachunkowych
iBard24 to narzędzie, które pozwala w prosty sposób zabezpieczyć najważniejsze dane
firmowe. System automatycznie wykonuje kopie bezpieczeństwa danych (np. baz danych
Comarch ERP Optima lub archiwów programów pocztowych) oraz umożliwia łatwy i szybki
dostęp do nich przez Internet.
Sprawdź na www.ibard24.pl

Rekomendacje dla Comarch ERP Optima
Nadanie rekomendacji przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce potwierdziło
docenianą od lat przez użytkowników wysoką jakość programu. Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce, jako największa instytucja zrzeszająca środowisko
księgowych, wyznacza standardy prowadzenia rachunkowości, a wydawane
przez nie opinie cieszą się dużym uznaniem wśród osób zawodowo zajmujących
się rachunkowością i finansami.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Obecność w portalu www.iKsięgowość24.pl daje nam możliwość elektronicznej
wymiany dokumentów z klientami, co oszczędza nam mnóstwo pracy
związanej z ręcznym wprowadzaniem dokumentów do rejestrów zakupów
i sprzedaży. Oferta firmy iComarch24 zadowoli wszystkich, którzy chcą iść
z duchem czasu, a nade wszystko ułatwiać sobie biznes.
Meritoros Sp. z o.o.

System posiada możliwości, dzięki którym wprowadzanie danych jest szybsze,
a jednocześnie trudniej jest popełnić błąd. Umożliwia księgowanie dokumentów
za pomocą schematów księgowych, co automatyzuje i przyspiesza
dekretowanie. Program Comarch ERP Optima na bieżąco jest dostosowywany
do zmieniających się przepisów prawa.
Anna Jedynak – Doradca Podatkowy

Dowiedz się więcej na comarch.pl/ERP/br
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