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System Symfonia

Rozwiązania
pełne życia
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Co nas wyróżnia

•	Wieloletnia	praktyka	we	współpracy	z	przed-
siębiorstwami	różnych	branż	i	wielkości

•	Wymiana	wiedzy	i	doświadczeń	między	spół-
kami	wchodzącymi	w	skład	Grupy

•	Czerpanie	z	najlepszych	międzynarodowych	
wzorców	i	standardów	pracy

•	Systemowe	rozwiązania	dostosowane	
do	specyfiki	danego	regionu	i	działających		
	w	nim	przedsiębiorstw

Obsługujemy	ponad	6,2	mln	klientów
Zatrudniamy	13,1	tys.	pracowników
Działamy	w	26	krajach,	na	5	kontynentach

Jak wyglądamy na tle konkurencji

W	segmencie	rynku	rozwiązań	dla	małych	firm*	
Grupa	Sage	jest	uważana	za	lidera.

Sage w Polsce

Przynależność	do	Grupy	Sage	oznacza	stały	
transfer	najlepszych	praktyk	biznesowych	
i	doświadczeń	płynących	z	dojrzałych	rynków	
europejskich.	Dzięki	temu	nasi	Klienci	mają		
pewność	współpracy	ze	stabilnym	partnerem		
o	ugruntowanej	pozycji	rynkowej	oraz	gwarancję	
otrzymania	rozwiązań	cieszących	się	zaufaniem	
polskich	przedsiębiorców.	Łączymy	stworzone		
w	Polsce	produkty	z	gwarancją	rozwoju	
i	know-how	wynikającymi	z	członkowstwa	
firmy	w	międzynarodowej	organizacji.

Z	dumą	możemy	powiedzieć,	że	od	kilkunastu	lat	
wspieramy	naszych	Klientów	w	skutecznym	pro-
wadzeniu	biznesu.	Nasze	rozwiązania	kieruje-
my	do	firm	z	sektora	małych	i	średnich	przedsię-
biorstw	bez	względu	na	branże,	w	jakich	działają	
oraz	ich	formę	prawną.

Koncentrujemy	się	na	innowacjach	i	usługach	
przynoszących	Klientom	wymierne	
korzyści,	a	produkty	rozwijamy	zgodnie	
ze	zmieniającymi	się	trendami	i	potrzebami	rynku.

Dlatego	w	Sage	dobrze	wiemy,	jak:
•	wspierać	skuteczne	prowadzenie	firmy,
•	bezpiecznie	rozwijać	działalność	przedsiębior-

stwa,
•	podnieść	efektywność,
•	wspierać	w	zdobywaniu	i	utrzymaniu	przewagi	

konkurencyjnej.
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Badanie według przychodów z rynku aplikacji ERP. 

*Mała firma = < 500 zatrudnionych

Kim jesteśmy i co robimy

Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców 
rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla średnich i ma-
łych firm. Od 1981 roku stale zdobywamy zaufanie Klientów i pracujemy nad 
tym, aby niezmiennie należeć do światowej czołówki.
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IDC, Październik 2006. Udziały w rynku aplikacji ERP. 
Badanie według przychodów z rynku aplikacji ERP. 

*Mała firma = < 500 zatrudnionych

Grupa	Sage	jest	trzecim	z	największych	dostaw-
ców	rozwiązań	ERP	na	świecie

Dostawcy	rozwiązań	dla	biznesu
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Zarządzaj łatwo swoją firmą

System Symfonia to funkcjonalne i elastyczne programy, które usprawnią 
działanie Twojej firmy w kluczowych dla jej rozwoju obszarach: zautomatyzują 
zachodzące w firmie procesy, dostarczą niezbędnych informacji biznesowych 
i ułatwią zarządzanie.

Symfonia	to	pakiet	zintegrowanych	programów	wspomagających	zarządzanie	w	małych	i	średnich	firmach.	
Wspiera	zarządzanie	firmy,	ułatwiając	zarówno	codzienną	jej	działalność	w	zakresie	ewidencji	i	obsługi	
zdarzeń	gospodarczych,	jak	również	umożliwiając	uzyskanie	precyzyjnych	informacji,	niezbędnych	do	
podejmowania	kluczowych	decyzji	biznesowych	w	przedsiębiorstwie.

Zaprojektowany i wykonany w całości 
przez polską firmę informatyczną

•	W	pełni	zgodny	z	polskim	prawodawstwem
•	Dostosowany	do	zmian	w	przepisach	związa-

nych	z	przystąpieniem	Polski	do	UE
•	Korzysta	z	niego	ponad	151	000	Użytkowników

Elastyczny i prosty w obsłudze

•	Umożliwia	dopasowanie	ustawień	do	specyfiki	
działania	firmy	oraz	tworzenie	własnych	doku-
mentów,	raportów	i	zestawień

•	Przystosowany	do	prowadzenia	ewidencji	
wielowalutowej

•	Dzięki	równoczesnej	ewidencji	wielu	firm	jest	
rekomendowany	dla	biur	rachunkowych

•	Intuicyjny	i	przyjazny	interfejs

W wysokim stopniu zautomatyzowany

•	Wszystkie	niezbędne	raporty	i	zestawienia	two-
rzone	są	za	naciśnięciem	jednego	klawisza	

•	Umożliwia	automatyczną	dekretację
•	Informacja	z	dokumentu	źródłowego	raz	wpro-

wadzonego	do	komputera	zostaje	zapisana	we	
wszystkich	odpowiednich	miejscach

•	Zawiera	wzorce	dla	powtarzających	się	operacji

Ułatwia dotarcie do wszystkich nie-
zbędnych informacji

•	Różnorodne	kryteria	przeszukiwania,	filtrowa-
nia	i	sortowania	danych

•	Przypisanie	do	dokumentów	dowolnych,	zdefi-
niowanych	przez	Użytkownika	informacji

Bezpieczny i stale aktualizowany

•	Dane	przechowywane	w	programach	chronio-
ne	są	za	pomocą	haseł

•	System	uprawnień	pozwala	na	precyzyjne	
nadawanie	Użytkownikom	praw	dostępu	do	
poszczególnych	funkcji,	operacji,	dokumentów

•	Kontroluje	poprawność	wykonywanych	działań	
pod	względem	rachunkowym,	chronologii	wy-
darzeń	oraz	kompletności	informacji

•	Konsekwentnie	rozwijany	i	dostosowywany	do	
zmieniających	się	przepisów

W	skład	Systemu	Symfonia	wchodzą	programy:	
Finanse	i	Księgowość,	Analizy	Finansowe,		
Środki	Trwałe,	Kadry	i	Płace,	Płace,	Handel,		
Faktura,	Mała	Księgowość,	e-Dokumenty,		
e-Deklaracje.	Mogą	one	działać	samodzielnie		
lub	współpracować	ze	sobą,	wymieniając	dane.	
Precyzja	zastosowanych	narzędzi	umożliwia		
wnikliwą	analizę	i	dokładne	planowanie	zarówno	
na	poziomie	ogólnym,	jak	i	szczegółowym.	
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Bezpieczeństwo dla Ciebie

Stały	rozwój	systemu	gwarantuje	jego	pełną	
zgodność	z	polskim	prawem	oraz	dostosowanie	
do	zmieniających	się	potrzeb	firm	działających	na	
konkurencyjnym	rynku.	Nowoczesne	technologie	
informatyczne	wykorzystane	przy	tworzeniu	apli-
kacji	zapewniają	ich	wysoką	wydajność	oraz	bez-
pieczeństwo	zgromadzonych	danych.

Efektywność i oszczędność czasu 
dla Twoich ludzi

Intuicyjność	obsługi	programów	pozwala	na	
zwiększenie	efektywności	i	komfortu	pracy	zwią-
zanej	z	obsługą	księgową	oraz	kadrową	firmy.	
Integracja	programów	wchodzących	w	skład	
systemu	zapewnia	wymianę	danych	między		
poszczególnymi	elementami	systemu,	eliminując	
w	ten	sposób	konieczność	wielokrotnego	wpro-
wadzania	tego	samego	dokumentu.
	

Optymalizacja kosztów i wzrost 
rentowności dla Twojej firmy

Szeroki	zakres	analiz	oraz	raportów	pozwala	na	
bieżąco	śledzić	kondycję	finansowo-ekonomiczną	
jednostki	oraz	reagować	na	niepożądane	zmiany.	
Mechanizmy	zawarte	w	systemie	polegają	na	
optymalizacji	działań	i	dotyczyć	mogą	różnych	
obszarów	działalności,	np.	sterowanie	promocja-
mi,	rabatami,	cennikami	czy	kontroli	budżetowej.

Korzyści biznesowe stosowania 
Systemu Symfonia 
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Łatwe przystosowanie programu  
do potrzeb firmy

•	Możliwość	wyboru	długości	roku	obrachunko-
wego	–	do	23	miesięcy;	obsługa	lat	obrachun-
kowych	przesuniętych	względem	lat	kalenda-
rzowych

•	Możliwość	rozpoczęcia	pracy	w	każdym	mie-
siącu	roku	obrachunkowego	poprzez	wprowa-
dzenie	bilansu	otwarcia	i	obrotów	rozpoczęcia

•	Generowanie	wzorcowego	planu	kont	powią-
zanego	ze	wzorami	sprawozdań	finansowych	
(w	oparciu	o	dane	podawane	przy	zakładaniu	firmy)

•	Możliwość	dostosowania	wzorcowego	planu	
kont	do	potrzeb	przedsiębiorstwa

•	Możliwość	wczytania	„modelu	księgowego		
firmy”	czyli	planu	kont	i	powiązanego	układu	
sprawozdań	finansowych	pobranych	z	innej	
firmy,	co	ułatwia	np.	dostosowania	branżowe	

•	Definiowanie	rejestrów	VAT,	układów	bilansu,	
rachunku	zysków	i	strat	oraz	parametrów	sta-
łych	(np.	wysokości	odsetek)

•	Automatyczne	dekretowanie	naliczonych	w	pro-
gramie	różnic	kursowych	i	odsetek	za	zwłokę,	
z	wykorzystaniem	definiowanych	kont	specjalnych

•	Definiowanie	kont	podpowiadanych	przy	wpro-
wadzaniu	dokumentów	sprzedaży	i	zakupu		
poszczególnych	typów

•	Możliwość	definiowania	własnych	rodzajów	do-
kumentów	w	oparciu	o	dokumenty	wzorcowe

•	Prowadzenie	rachunku	kosztów	w	różnych		
wariantach;	automatyczne	księgowania	równo-
ległe	między	zespołami	„4”	i	„5”;	kontrola	kręgu	
kosztów

•	Tworzenie	słowników-kartotek	pełniących	rolę	
grup	kont	analitycznych

•	Możliwość	stosowania	definiowanych	przez	
Użytkownika	znaczników	do	wyróżniania	doku-
mentów,	rozrachunków,	zapisów	w	rejestrach	
VAT,	a	także	podmiotów	w	kartotekach	kontra-
hentów,	pracowników	i	urzędów

Podniesienie komfortu codziennej 
pracy i skuteczne zabezpieczenie 
danych

•	Zapewnienie	ciągłości	rozliczeń,	np.	z	kontra-
hentami,	poprzez	wprowadzenie	nierozliczo-
nych	transakcji	do	obrotów	rozpoczęcia

•	Pełna	kontrola	nad	mechanizmem	automatycz-
nego	przeksięgowania	kosztów	według	zada-
nych	kryteriów

•	Tworzenie	firmy	testowej	(próbnej)	założonej	na	
podstawie	danych	firmy	głównej,	w	celu	spraw-
dzenia	poprawności	wykonywanych	działań

•	Tworzenie	kopii	lub	storna	z	wprowadzonego	
dokumentu-szablonu	dla	księgowania	powta-
rzających	się	dokumentów

•	Rozbudowany	mechanizm	wzorców	księgowa-
nia	może	być	zastosowany	niezależnie	dla		
dekretacji	i	wpisów	w	rejestrach	VAT

•	Kontrola	poprawności	wprowadzonych	danych	
pod	względem	rachunkowym	oraz	bilansowa-
nia	się	dokumentów

•	Prowadzenie	raportu	kasowego	z	możliwością	
wprowadzania	faktur	VAT	z	uwzględnieniem		
rejestrów	VAT

•	Automatyczne	wyliczanie	bieżących	różnic	kur-
sowych	(z	uwzględnieniem	operacji	w	buforze),	
dokonywanie	zestawień	zobowiązań	i	należno-
ści	w	walutach

•	Wycena	bilansowa	wartości	na	kontach	walu-
towych,	wyrażonych	w	walutach	miesięcznie	
i	na	dzień	bilansowy

•	Pełna	obsługa	rozliczeń	VAT	przy	transakcjach	
zagranicznych,	w	tym	obsługa	transakcji	
wewnątrzunijnych	(WNT,	WDT,	import	usług,	
wewnątrzwspólnotowe	świadczenie	usług)

•	Rejestracja	trójstronnych	transakcji	unijnych
•	Pełna	obsługa	ewidencji	faktur	VAT	w	walucie	

w	obrocie	wewnątrzkrajowym,	m.in.	przelicza-
nie	kwot	w	rejestrze	VAT	na	PLN	według	poda-
nego	kursu	waluty,	możliwość	zaksięgowania	
faktury,	gdy	kurs	waluty	dla	VAT	jest	inny	niż	
dla	podatku	dochodowego

•	Możliwość	rozliczania	pracowników	z	pobra-
nych	zaliczek

•	Kontrola	sald	kont	rachunków	bankowych	pod-
czas	wprowadzania	dokumentu	typu	wyciąg	
bankowy

•	Mechanizmy	weryfikacji	poprawności	NIP	
wszystkich	krajów	należących	do	UE

•	Możliwość	dołączania	do	każdego	dokumen-
tu	dodatkowego	opisu	lub	komentarza	w	for-
mie	notatki

•	Nadawanie	dokumentom	znaczników	ułatwia-
jących	szybkie	wyszukanie	dokumentu	na		
liście	w	księgach	lub	buforze

•	Pełna	obsługa	przelewów,	możliwość	ekspor-
towania	wykonywanych	w	programie	przele-
wów	do	systemów	bankowości	elektronicznej

•	Automatyczne	przypominanie	o	konieczności	
wykonania	kopii	bezpieczeństwa	

Finanse i Księgowość

Czytelna struktura planu kont zapewnia łatwy dostęp do informacji 
o danym koncie

Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania 
planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans 
zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowa-
nych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.
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Szybki dostęp do wszystkich 
potrzebnych informacji 

•	Szybkie	wyszukiwanie	zbiorczych	informacji		
na	podstawie	wielu	różnych	kryteriów

•	Możliwość	sprawdzenia	wpływu	zapisów	
z	dokumentów	w	buforze	na	stan	kont,	jeszcze	
przed	ich	ostatecznym	zaksięgowaniem

•	Automatyczne	przenoszenie	kwoty	z	rejestru	
na	właściwe	strony	kont	przy	wprowadzaniu	
danych	dla	VAT

•	Drukowanie	raportów	i	zestawień	sporządza-
nych	w	programie	w	tradycyjnej	formie	papie-
rowej	lub	elektronicznej	(format	PDF)

•	Łączność	internetowa	z	kontrahentem,	bezpo-
średnio	z	kartoteki	kontrahentów

Różnorodne zestawienia i raporty
 
•	Automatycznie	prowadzony	dziennik	księgowań	
•	Raporty	wchodzące	w	skład	ksiąg	rachunkowych
•	Automatyczne	generowanie	deklaracji	podat-

kowych	VAT	7,	VAT	7K,	VAT	7D,	VAT	UE,	VAT	UEK
•	Automatyczne	wyliczanie	wartości	podatku		

dochodowego
•	Automatyczne	wyliczenia	i	ujmowanie	w	dekla-

racjach	podatkowych	oraz	sprawozdaniach		
finansowych	różnic	kursowych	(bilansowych,	
wynikowych,	podatkowych)	

•	Wydruki	rejestrów	VAT	i	ich	zestawień	do	de-
klaracji

•	Zestawienie	kontroli	płatności	VAT	pomocne	
przy	określaniu	limitu	kwoty	do	zwrotu

•	Nadawanie	poszczególnym	zapisom	w	reje-
strach	VAT	znaczników	ułatwiających	szybkie	
wyszukanie	potrzebnych	informacji

•	Automatyczne	wyliczenie	rocznego	współczyn-
nika	proporcji	dla	częściowego	odliczenia	VAT	
naliczonego	przy	sprzedaży	mieszanej	

•	Automatyczny	bilans	oraz	rachunek	zysków	
i	strat	obliczane	w	każdym	momencie,	z	możli-
wością	uwzględnienia	dekretów	w	buforze

•	Wykonywanie	typowych	raportów,	w	oparciu	
o	dane	zgromadzone	na	kontach	(również		
zapisy	i	obroty	konta	lub	grupy	kont)

•	Przeprowadzanie	różnorodnych	analiz		
(np.	płynności	finansowej	przedsiębiorstwa)		
w	oparciu	o	typowe	wskaźniki	finansowe		
zdefiniowane	w	programie

•	Możliwość	definiowania	własnych	zestawień	
przez	Użytkownika	

•	Przesyłanie	zgromadzonych	danych	do	progra-
mu	Analizy	Finansowe	
	
	

Bieżąca kontrola zobowiązań 
i należności 

•	Możliwość	prowadzenia	bieżących,	uwzględ-
niających	dane	z	bufora	rozrachunków	z	kon-
trahentami,	pracownikami	i	urzędami

•	Rozrachunki	wielowalutowe	–	możliwość	
rozliczania	transakcji	inną	walutą	niż	waluta	
pierwotna	transakcji;	automatyczne	wyliczanie		
różnic	kursowych

•	Automatyczne	naliczanie	odsetek	za	zwłokę	
w	płatnościach;	możliwość	wystawiania	not	od-
setkowych	ogólnych	lub	szczegółowych,	z	pre-
cyzyjną	informacją	o	naliczeniach	cząstkowych

•	Mechanizmy	wyceny	bilansowej	należności	
i	zobowiązań	w	kwocie	wymagającej	zapłaty

•	Drukowanie	przelewów,	wezwań	do	zapłaty,	
potwierdzeń	sald	i	zestawień	transakcji

•	Automatyczne	łączenie	transakcji		
w	rozrachunkach	

•	Automatyczne	zestawianie	kompensaty	rozrachun-
ków	wzajemnych	z	kontrahentem;	wydruk	wezwa-
nia	do	kompensaty	wysyłanego	kontrahentowi

•	Notatki	i	znaczniki	nadawane	transakcjom	
w	rozrachunkach	dla	zamieszczania	dodatko-
wej	informacji

Program umożliwia dokonywanie nadruków na posiadanych wzorach polecenia przelewu
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Szybkie i bezbłędne określanie parametrów, na podstawie 
których są sporządzane zestawienia

Szybkie tworzenie analiz, raportów 
i zestawień dla potrzeb wewnętrz-
nych oraz dla zewnętrznych
instytucji finansowych

•	Przygotowywanie	zestawień	kosztów	w	róż-
nych	układach,	np.	według	zużycia	poszcze-
gólnych	rodzajów	materiałów,	miejsc	powsta-
nia	kosztów

•	Zestawianie	przychodów	według	grup,	miejsc	
ich	powstania	itp.

•	Definiowanie	dowolnych	wskaźników	finanso-
wych,	pomocnych	w	monitorowaniu	sytuacji	
finansowej	przedsiębiorstwa

•	Przygotowywanie	raportów	zawierających	
ocenę	zdolności	kredytowej	firmy	dla	banków,	
inwestorów	i	innych	instytucji

•	Możliwość	zdefiniowania	wzorców	wspomaga-
jących	rozliczanie	produkcji

•	Rozliczanie	kosztów	ogólnych	firmy,	np.	we-
dług	zatrudnienia,	powierzchni

•	Możliwość	tworzenia	budżetu	oraz	analizowa-
nia	jego	realizacji

•	Tworzenie	zestawień	rozrachunkowych	dla	
potrzeb	windykacji	na	każdy	dzień

•	Analiza	rozrachunków	w	podziale	na	projekty	
(znaczniki)

•	Tworzenie	raportów	o	największych	dłużnikach	
lub	najlepszych	płatnikach	firmy

•	Raporty	o	własnych	zobowiązaniach	wobec	
klientów	i	urzędów

•	Analiza	sytuacji	finansowej	firmy	z	wykorzysta-
niem	wskaźników	finansowych

Różnorodne gotowe zestawienia 
i raporty

•	Dane	do	sprawozdania	F01	zgodnie	z	wymaga-
niami	GUS

•	Wzorcowe	arkusze	obrotów	kont	i	sald
•	Przykładowe	arkusze	wyliczające	wskaźniki		

finansowe:	płynności	finansowej,	kapitału	
obrotowego,	zadłużenia,	kontroli	kosztów,	
rentowności

•	Wskaźniki	finansowe	i	ich	interpretacja	oraz	
prezentacja	na	wykresach

•	Arkusze	bilansu,	rachunku	zysków	i	strat		
w	dowolnych	przedziałach	czasu

•	Arkusz	do	przygotowania	sprawozdania	prze-
pływów	środków	pieniężnych	metodą	pośred-
nią

•	Arkusz	do	przygotowania	sprawozdania	ze	
zmian	w	kapitale	własnym

•	Automatyczny	arkusz	ułatwiający	tworzenie	
zestawień	rozrachunkowych	i	wspomagający	
proces	windykacyjny

•	Planowanie	i	kontrola	stanu	realizacji	budżetu

Znaczne skrócenie czasu pracy po-
trzebnego na dotarcie do danych fi-
nansowych i przeprowadzenie ana-
lizy finansowej w przedsiębiorstwie

•	Bezpośredni	wybór	kont	z	planu	kont	progra-
mu	Finanse	i	Księgowość	oraz	pozycji	bilansu	
i	rachunku	zysków	i	strat

•	Proste	definiowanie	zestawień	–	wybór	lat,	
okresów	oraz	sposobu	naliczania	i	grupowa-
nia	danych	za	pomocą	rozwijanych	list	i	prze-
łączników

•	Grupowe	wypełnianie	danych	dla	wskazanych	
pozycji,	np.	dla	stanów	wybranych	kont	w	ko-
lejnych	miesiącach	roku		

Zwiększenie komfortu pracy i wy-
soka skuteczność ochrony danych

•	Szybkie	aktualizowanie	zgromadzonych	da-
nych	w	oparciu	o	dane	źródłowe,	znajdujące	
się	w	programie	Finanse	i	Księgowość

•	Możliwość	dodania	szczegółowego	opisu		
do	analizowanych	danych

•	Łatwe	modyfikowanie	wzorcowych	szablonów	
i	dostosowywanie	ich	do	własnych	potrzeb

•	Automatyczne	wczytywanie	danych	do	zdefi-
niowanych	raportów	i	zestawień

•	Dwupoziomowa	ochrona	przechowywanych	
danych	poprzez	wprowadzenie	hasła	Użytkow-
nika	oraz	zabezpieczenie	przed	przeglądaniem	
bądź	modyfikowaniem	danych	za	pomocą	
innych	programów

Analizy Finansowe

Program wspomaga i przyspiesza pracę działów finansowo-ekonomicznych 
w  firmie. Umożliwia szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zaewi-
dencjonowanych w programie Finanse i Księgowość. Wykorzystuje wzboga-
cony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS Excel.
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Elastyczne operowanie zgromadzo-
nymi danymi w zależności od po-
trzeb Użytkownika

•	Prognozowanie	przychodów	i	kosztów	w	opar-
ciu	o	rzeczywiste	dane	i	relacje	występujące	
w	przedsiębiorstwie

•	Przeprowadzanie	symulacji	(np.	wzrostu	płac)	
na	podstawie	rzeczywistych	danych	i	analizo-
wanie	ich	wpływu	na	oczekiwane	wyniki	przed-
siębiorstwa

•	Analizowanie	danych	za	wybrany	okres,	np.	
z	uwzględnieniem	przesuniętego	roku	obra-
chunkowego

•	Równoczesny	dostęp	do	wszystkich	lat	ob-
rachunkowych,	porównywanie	danych	z	róż-
nych	lat

•	Magazyn	danych	podręcznych	wykorzystywa-
nych	do	budowy	własnych	raportów	i	zesta-
wień

Duża funkcjonalność we współpra-
cy z programami pakietu MS Office

•	Kopiowanie	zgromadzonych	danych	i	wyko-
rzystywanie	ich	np.	przy	graficznych	prezenta-
cjach	z	użyciem	przenośnego	komputera	pra-
cującego	z	zainstalowanym	pakietem	MS	Office
2003/2007

•	Możliwość	odłączenia	aplikacji	od	programu	
MS	Excel	bez	utraty	danych

Wygodny wybór informacji z planu kont oraz pozycji bilansu 
i rachunku zysków i strat, umożliwia szybkie pobranie danych 
do analiz
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Pełna obsługa środków trwałych, 
wartości niematerialnych i praw-
nych

•	Możliwość	rozpoczęcia	pracy	z	programem	
w	dowolnym	momencie	roku	(wprowadzanie	
danych	i	sukcesywne	wyznaczanie	umorzeń		
od	dowolnej	daty	w	przeszłości	lub	wprowa-
dzanie	niezbędnych	informacji	opisujących	
obecny	stan	środka	trwałego	i	rozpoczęcie	
umarzania	od	chwili	obecnej)

•	Dowolne	ustawienia	lat	obrachunkowych
•	Pełny	dostęp	do	odpisów	i	przeszacowań	

w	ujęciu	historycznym
•	Automatyczne	obliczanie	nowych	wartości		

odpisów	amortyzacyjnych	w	przypadku:	sprze-
daży,	likwidacji	(także	częściowej),	przekazania	
lub	zmiany	wartości	środków	trwałych

•	Automatyczne	obliczanie	nowych	wartości	
w	przypadku	operacji	wykonywanych	na	czę-
ściach	składowych:	odłączenie,	likwidacja,	
sprzedaż,	przeniesienie	do	innego	środka

•	Obsługa		środków	refundowanych	
•	Drukowanie	etykiet	dla	środków	zawierających	

numer	ewidencyjny	i	kod	kreskowy
•	Inwentaryzacja	środków	trwałych,	również	przy	

użyciu	czytników	kodów	kreskowych	i	terminali
•	Rozliczanie	ulg	inwestycyjnych	(w	ujęciu	histo-

rycznym)
•	Możliwość	ewidencji	danych	potrzebnych		

do	dokonania	korekty	VAT-u	naliczonego		
na	koniec	roku	podatkowego

•	Ewidencja	umów	leasingu,	wynajmu	i	dzierżawy	
•	Ewidencja	kosztów	eksploatacji	środka	
•	Możliwość	wydruków	do	pliku	PDF
	

Obsługa niskocennych składników 
majątku

•	Ewidencja	oraz	jednorazowe	umarzanie	nisko-
cennych	środków	trwałych

•	Podwyższanie	wartości	niskocennego	składni-
ka	majątku

•	Możliwość	przekwalifikowania	środka	nisko-
cennego	na	środek	trwały	i	skierowanie	go		
do	amortyzacji

Automatyczne wyznaczanie  
odpisów amortyzacyjnych

•	Niezależna	amortyzacja	bilansowa	i	podatkowa
•	Amortyzowanie	środka	trwałego	metodą	linio-

wą,	degresywną	lub	indywidualną
•	Amortyzacja	przyspieszona
•	Amortyzowanie	środków	trwałych	używanych	

sezonowo	oraz	obsługa	amortyzacji	odnoszą-
cej	się	jedynie	do	części	wartości	początkowej

•	Możliwość	wyboru	korzystniejszej	metody	
amortyzacyjnej	dzięki	wyznaczaniu	i	analizie	
przewidywanego	planu	amortyzacji

Aktualizacja wyceny wartości  
środków trwałych

•	Możliwość	grupowej	lub	indywidualnej	aktuali-
zacji	wartości	środków	trwałych

•	Automatyczny	dobór	odpowiedniej	wartości	
współczynnika	aktualizacji	dla	każdego	środka,	
według	wprowadzanej	Klasyfikacji	Rodzajowej	
Środków	Trwałych

•	Automatyczne	wyliczanie	nowych	wartości	
środków	trwałych

•	Automatyczna	korekta	planu	amortyzacji	w	wy-
niku	zmiany	wartości	środka	trwałego	lub	sto-
py	procentowej	

Szybki dostęp do niezbędnych 
informacji 

•	Kompletny	opis	cech	środka	trwałego	(począw-
szy	od	nazwy,	numeru	ewidencyjnego,	daty	
przekazania	do	użytkowania	i	wartości	począt-
kowej,	aż	do	opisu	typu	amortyzacji,	ustalonej	
stopy	procentowej,	planowanego	czasu	eks-
ploatacji	oraz	kwot	miesięcznych	i	rocznych	
stawek	umorzeń)

•	Obsługa	miejsc	powstawania	kosztów
•	Ewidencja	miejsc	użytkowania	środków	w	uję-

ciu	historycznym	(śledzenie	zmian	miejsc	użyt-
kowania)

Środki Trwałe

Program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie 
środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niema-
terialnych i prawnych. Prowadzi ewidencję miejsc użytkowania środków i ich 
części składowych.

Wspomaganie procesu inwentaryzacji środków trwałych

Możliwość niezależnego prowadzenia amortyzacji bilanso-
wej i podatkowej każdego środka
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•	Elastyczne	grupowanie	środków	trwałych,	np.	
ze	względu	na	pozycję	w	Klasyfikacji	Rodza-
jowej	Środków	Trwałych,	miejsca	ich	użytko-
wania

•	Ewidencjonowanie	eksploatacji	części	składo-
wych	środków	trwałych,	osób	odpowiedzial-
nych	i	dokumentów	zakupu

Integracja z innymi programami 
Systemu Symfonia

•	Integracja	z	programem	Finanse	i	Księgowość	
•	Możliwość	określenia	kont	(pozycji	w	KPiR),	

na	które	mają	być	księgowane	kwoty	umorzeń	
(szablony	księgowań)

•	Możliwość	wysyłania	operacji,	amortyzacja,	
korekta	amortyzacji	i	likwidacja	do	księgi	przy-
chodów	i	rozchodów	w	programie	Mała	Księ-
gowość

Szeroki wybór zestawień i raportów 

•	Prowadzenie	księgi	ewidencji	środków	trwałych
•	Wyznaczanie	planu	amortyzacji	w	różnych	

układach
•	Drukowanie	częściowo	wypełnionych	arkuszy	

wspomagających	sporządzenie	spisu	z	natury
•	Automatyczne	tworzenie	dokumentów:	OT,	

PT,	LT,	MT,	WT,	LC	związanych	z	przyjęciem,	
przekazaniem,	likwidacją	i	sprzedażą	środków	
trwałych

•	Drukowanie	karty	środka	trwałego
•	Historia	środka	trwałego	–	wszystkie	operacje	

od	zakupu	środka	trwałego	aż	do	jego	likwidacji
•	Raportowanie	w	ujęciu	syntetycznym	i	anali-

tycznym

Ewidencjonowanie danych niezbędnych do corocznej  
korekty podatku VAT
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Możliwość zbiorczego wprowadzania zdarzeń

Wygodna ewidencja elementów 
kadrowo-płacowych

•	Możliwość	ewidencji	danych	dotyczących	
przebiegu	zatrudnienia,	zarówno	mających	
wpływ	na	wynagrodzenie,	jak	i	niemających		
na	nie	wpływu

•	Możliwość	pracy	przy	wielu	jednocześnie	
otwartych	miesiącach	„w	przód”	(planowanie	
kosztów	płac,	podwyżek)

•	Możliwość	planowania	czasu	pracy	przy	po-
mocy	kalendarzy	(firmy,	grupy	pracowników,	
pracownika)

•	Sporządzanie	planów	urlopów,	szkoleń	dla	
poszczególnych	pracowników	i	działów	firmy

•	Możliwość	definiowania	własnych	komunika-
tów	przypominających	o	zbliżających	się	termi-
nach,	np.	badań	lekarskich,	rozliczeń

•	Możliwość	ewidencjonowania	informacji	
z	umów	o	pracę,	świadectw	pracy,	zaświad-
czeń,	umów	cywilnoprawnych,	deklaracji	ZUS

•	Możliwość	szybkiej	zmiany	danych	dla	okreś-
lonych	grup	pracowników	poprzez	operacje	
zbiorcze

Automatyzacja comiesięcznego na-
liczania płac i zarządzanie danymi 
kadrowymi 

•	Automatyczne	naliczanie	płac	z	wykorzysta-
niem	danych	kadrowych	(m.in.	zasiłków	cho-
robowych,	urlopów,	potrąceń	w	razie	nieobec-
ności,	nadgodzin,	stażu	pracy,	dodatków	funk-
cyjnych)

•	Przechowywanie	kompletnej	i	szczegółowej	in-
formacji	dotyczącej	podstaw	do	wyliczenia	wy-
nagrodzenia	za	okres	choroby,	zasiłku,	urlopu	
(podstawy	brutto,	nominalne,	po	dopełnieniu)	
z	możliwością	edycji	i	korekty

•	Automatyczne	uwzględnianie	składników	okre-
sowych	(trzynastki,	premie	kwartalne,	roczne)	
w	podstawach	do	zasiłków

•	Automatyczne	wyliczanie	stażu	urlopowego	

oraz	wymiaru	urlopu	na	podstawie	wprowa-
dzonych	danych	o	ukończonych	szkołach	
i	przebiegu	zatrudnienia

•	Kontrola	wykorzystania	urlopu	wypoczynkowe-
go,	urlopu	na	żądanie	w	danym	roku

•	Automatyczne	przenoszenie	liczby	dni	urlopu	
zaległego	z	lat	poprzednich	do	wymiaru	w	roku	
bieżącym

•	Kontrola	wykorzystania	urlopu	przed	terminem	
przedawnienia	(3	lata)	oraz	proporcjonalne	nali-
czanie	urlopu	w	roku

•	Kartoteka	list	płac,	umożliwiająca	ich	przeglą-
danie	lub	wydrukowanie	wstecznie	dowolnej	
listy	płac	

•	Możliwość	tworzenia	wielu	list	płac	w	jednym	
miesiącu

•	Automatyczne	przenoszenie	stałych	elemen-
tów	wynagrodzeń	oraz	zmian	dokonanych	
w	danym	miesiącu	do	następnych	okresów

•	Możliwość	rozliczania	umów	cywilnoprawnych	
w	ratach	oraz	pilnowania	stanu	rozliczenia	
rozpoczętej	transakcji

•	Możliwość	rozliczania	dwóch	różnych	umów	
cywilnoprawnych	(jedna	z	ubezpieczeniami,	
druga	bez	ubezpieczeń)	w	jednym	okresie	
płacowym

•	Automatyczne	obliczanie	wartości	wynagro-
dzenia	(lub	jego	składników)	brutto	przy	zało-
żonej	wartości	netto	

•	Możliwość	zarządzania	i	kontrola	nad	potrące-
niami	urzędowymi	i	innymi	z	pensji	pracownika

•	Automatyczne	tworzenie	przelewów	na	wiele	
kont	pracownika	z	podziałem	kwoty	przelewu	
w	dowolnie	określonej	proporcji;	podział	kwo-
ty	na	kilka	przelewów,	np.	ze	względu	na	termin	
realizacji

Możliwość łatwego przystosowania 
programu do potrzeb firmy 

•	Możliwość	rozpoczęcia	pracy	w	dowolnym	
momencie	roku	–	po	uzupełnieniu	danych	za	
wcześniejsze	okresy	(zbiorczo	lub	za	poszcze-
gólne	miesiące)

•	Możliwość	ukrycia	nieużywanych	w	aktualnej	
wersji	programu	elementów,	wzorców,	definicji	
zdarzeń	w	Archiwum	Definicji

•	Szeroki	wachlarz	gotowych	składników	i	syste-
mów	wynagrodzeń

•	Możliwość	definiowania	własnych	elementów	
płacowych	i	składników	wynagrodzeń	oraz	da-
nych	kadrowych

•	Definiowanie	dowolnego	systemu	wynagro-
dzeń	oraz	możliwość	jego	modyfikacji	indywi-
dualnie,	dla	grup	pracowników	lub	dla	całej	firmy

•	Grupowanie	pracowników	według	dowolnych	
kryteriów,	np.	pracownicy	etatowi,	pracujący	
na	umowę-zlecenie,	według	działów	bądź	sta-
nowisk

Kadry i Płace

Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowni-
ków. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz 
umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga 
rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny z obowiązują-
cym prawem pracy.
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•	Uwzględnienie	różnych	sposobów	wynagra-
dzania	(umowa	o	pracę,	umowy	cywilnoprawne	
i	inne);	rozliczanie	wynagrodzeń	wypłacanych	
na	przełomie	miesięcy	i	na	koniec	roku

•	Automatyczne	rozliczanie	wszystkich	potrzeb-
nych	i	najczęściej	występujących	składników	
płacowych	(wynagrodzenie	podstawowe:	kwo-
towe,	dzienne,	godzinowe,	prowizyjne,	akor-
dowe,	nagrody,	premie,	zasiłki,	odprawy,	trzy-
nastki)

Zestawienia i dokumentacja kadro-
wo-płacowa

•	Możliwość	wydruku	dokumentów	kadrowych	
wykorzystujących	MS	Word	z	możliwością	de-
finiowania	dowolnych	własnych	szablonów	dla	
tych	wydruków

•	Szeroki	wachlarz	gotowych	zestawień	wykony-
wanych	w	programie	lub	przy	użyciu	MS	Excel:	
możliwość	definiowania	dowolnych	zestawień	
prezentujących	dowolne	dane	kadrowe	lub	pła-
cowe

•	Możliwość	archiwizacji	dowolnych	dokumen-
tów	w	uniwersalnym	formacie	PDF

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem 
Skarbowym i Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych  

•	Przenoszenie	danych	na	comiesięczne	dekla-
racje	i	roczne	rozliczenia

•	Wydruki	deklaracji	PIT	na	gotowych	lub	zdefi-
niowanych	w	programie	formularzach	z	możli-
wością	edytowania	deklaracji	przed	wydrukiem	
oraz	możliwość	tworzenia	plików	XML	do	prze-
syłania	deklaracji	drogą	elektroniczną

•	Przesyłanie	danych	do	programu	Płatnik
•	Dodatkowe	deklaracje	ZUS,	np.	Zaświadczenie	

płatnika	składek	ZUS	Z-3,	Karta	zasiłkowa	ZUS	
Z-17,	Zaświadczenie	o	zatrudnieniu	i	wynagro-
dzeniu	ZUS	RP-7

•	Wydruki	przelewów	dla	ZUS	i	innych	urzędów	
indywidualnie	i	grupowo

•	Obsługa	dofinansowań	dla	pracodawców		
zatrudniających	pracowników	niepełnospraw-
nych	SODiR

Ochrona informacji 

•	Dostęp	do	informacji	uzależniony	od	upraw-
nień	Użytkownika	–	pełen	dostęp	dla	szefów	
firmy	oraz	ograniczony	dla	innych	pracowników	
(np.	osoby	z	działu	kadr	mogą	przeglądać	tylko	
dane	personalne	pracowników)

•	Możliwość	utajnienia	płac	i	danych	kadrowych

Integracja z programem Finanse 
i Księgowość 

•	Integracja	bezpośrednia	(przez	moduł	Integracji)	
lub	pośrednia	(przesyłanie	danych	poleceniem	
księgowania	przez	plik)	do	programu	Symfonia	
Finanse	i	Księgowość	

•	Możliwość	dowolnego	rozksięgowania	wyna-
grodzeń	m.in.	ze	względu	na	miejsce	powsta-
wania	kosztów

Możliwość podglądu polecenia księgowania dla wybranej grupy pracowników
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Łatwy dostęp do informacji o pra-
cownikach	

•	Gromadzenie	danych	o	przebiegu	pracy	pra-
cownika	(historia	zatrudnienia)

•	Ewidencja	informacji	o	systemie	wynagrodzeń	
pracowników	w	poszczególnych	miesiącach

•	Możliwość	generowania	zestawień	według	do-
wolnej	grupy	pracowników	(działu	pracowni-
ków)	lub	wzorca

•	Generowanie	wybranych	danych	do	zestawień	
statystycznych	dla	kierownictwa	firmy

•	Możliwość	wydruku	kwestionariuszy	osobo-
wych	dla	osoby	ubiegającej	się	o	zatrudnienie	
oraz	dla	pracownika

•	Możliwość	wydruku	umowy	o	pracę,	zaświad-
czenia	o	zarobkach

•	Generowanie	wydruku	umowy	zlecenia	i	ra-
chunku	za	umowę-zlecenie

Łatwe dostosowanie programu  
do potrzeb firmy

•	Możliwość	rozpoczęcia	pracy	w	dowolnym		
momencie	roku	po	uzupełnieniu	danych	za		

wcześniejsze	okresy	(zbiorczo	lub	za	poszcze-
gólne	miesiące)

•	Możliwość	definiowania	własnych	elementów	
płacowych

•	Definiowanie	własnego	systemu	wynagrodzeń	
oraz	możliwość	jego	modyfikacji:	indywidual-
nie,	dla	grup	pracowników	lub	dla	całej	firmy

•	Grupowanie	pracowników	według	dowolnych	
kryteriów,	np.:	pracownicy	umysłowi,	fizyczni,	
pracujący	na	umowę-zlecenie,	według	działów	
bądź	stanowisk

•	Uwzględnienie	wszystkich	potrzebnych	i	naj-
częściej	występujących	składników	płacowych	
(wynagrodzenie	podstawowe:	kwotowe,	dzien-
ne,	godzinowe,	prowizyjne,	akordowe,	nagrody,	
premie,	zasiłki,	odprawy)

•	Uwzględnienie	różnych	sposobów	wynagra-
dzania	(umowa	o	pracę,	umowy	cywilnoprawne	
i	inne);	rozliczanie	wynagrodzeń	wypłacanych	
na	przełomie	miesięcy	i	na	koniec	roku

•	Możliwość	pracy	przy	wielu	jednocześnie	
otwartych	miesiącach	„w	przód”	(możliwość	
planowania	kosztów,	płac,	podwyżek)

Automatyzacja, skrócenie czasu 
potrzebnego do naliczania płac

•	Możliwość	tworzenia	wielu	własnych	okresów	
rozliczeniowych	w	jednym	miesiącu

•	Automatyczne	przenoszenie	stałych	elemen-
tów	wynagrodzeń	oraz	zmian	dokonanych		
w	danym	miesiącu	do	następnych	okresów	
(dodanie	lub	usunięcie	pewnego	składnika	
systemu	wynagrodzeń	dla	pracownika,	zmiana	
wartości	parametru	płacowego)

•	Sygnalizowanie	pozycji	wymagających	uzu-
pełnienia	na	liście	płac	(tworzenie	nowej	listy	
płac	bez	konieczności	przeglądania	wszystkich	
danych)

•	Automatyczne	obliczanie	wartości	składników	
płacowych	w	danym	miesiącu

•	Możliwość	tworzenia	list	płac	dla	dowolnej	
grupy	pracowników	(działu	pracowników)

•	Automatyczne	obliczanie	wartości	wynagro-
dzenia	(lub	jego	składników)	brutto	przy	zało-
żonej	wartości	netto

•	Możliwość	drukowania	pasków	wynagrodzeń	
w	różnych	układach	dla	pracowników	na	pod-
stawie	list	płac

•	Możliwość	wydruku	przelewów	na	rachunki	
pracowników	–	indywidualnie	i	grupowo

Płace

Program wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Uwzględnia różne sposoby 
wynagradzania. Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia – generuje li-
sty płac, potrzebne zestawienia, druki i raporty, drukuje przelewy. Zapewnia 
tajność płac. Wspomaga rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
i Urzędem Skarbowym.

Kompletna informacja o pracowniku skupiona w jednym miejscu programu
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Wspomaganie rozliczeń z Urzędem 
Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznychh 

•	Przenoszenie	danych	na	comiesięczne	dekla-
racje	i	roczne	rozliczenia

•	Wydruki	PIT-2,	PIT-4R,	PIT-8AR,	PIT-8C,	PIT-11,	
PIT-40	na	gotowych	lub	zdefiniowanych	w	pro-
gramie	formularzach	z	możliwością	edytowa-
nia	deklaracji	przed	wydrukiem	oraz	możliwość	
tworzenia	plików	XML	do	przesyłania	deklaracji	
drogą	elektroniczną

•	Nadruki	na	deklaracje	ZUS	(ZUA,	ZWUA,	RCA,	
RZA,	RSA,	DRA,	RMUA)

•	Przesyłanie	danych	do	programu	Płatnik,	m.in.	
do	deklaracji:	ZUA,	ZZA,	ZCZA,	ZCNA,	ZWUA,	
RCA,	RSA,	RZA,	RMUA,	DRA

•	Wydruki	przelewów	dla	ZUS	i	innych	urzędów	–	
indywidualnie	i	grupowo

•	Rozliczanie	składek	ZUS,	m.in.	Zakładów	Pracy	
Chronionej,	osób	fizycznych	prowadzących	
działalność	gospodarczą

Ochrona informacji

•	Zależność	dostępu	do	informacji	od	poziomu	
uprawnień	Użytkownika

•	Możliwość	utajnienia	płac
•	Pełna	informacja	o	zmianach	danych	osobowych	

pracowników	–	raportowanie	zmian	w	czasie

Integracja z programem Finanse 
i Księgowość

•	Przesyłanie	poleceniem	księgowania	danych	
płacowych	do	programu	Finanse	i	Księgowość

•	Możliwość	podania	konta	dla	poszczególnych	
elementów	wynagrodzeń

•	Przyporządkowanie	pracownikowi	numeru	
z	kartoteki	pracowników	programu	Finanse	
i	Księgowość
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Możliwość łatwego przystosowania 
programu do potrzeb firmy	

•	Możliwość	elastycznego	konfigurowania	pro-
gramu	przez	system	parametrów	i	praw	Użyt-
kowników

•	Definiowanie	własnych	dokumentów	oraz	spo-
sobu	ich	numeracji

•	Definiowany	szablon	i	sposób	numeracji	doku-
mentów	(roczny,	miesięczny,	dzienny)

•	Możliwość	wyboru	metody	rozliczania	towarów	
w	magazynach:	FIFO,	LIFO	oraz	według	wska-
zanej	dostawy

•	Możliwość	wyboru	metody	rozliczania	towarów	
w	magazynach:	FIFO,	LIFO	oraz	metodą	szcze-
gółowej	identyfikacji	

Pełna obsługa magazynu

•	Obsługa	wielu	magazynów	(wspólne	dane	kar-
totekowe	i	systemowe	dla	wszystkich	magazy-
nów,	rozłączne	dane	dla	dokumentów)

•	Możliwość	elektronicznego	przekazywania		
dokumentów	między	oddziałami	firmy

•	Pełna	ewidencja	stanów	magazynowych		
(rozliczanie	ilościowo-wartościowe	towarów)	

•	Możliwość	oszacowania	zapotrzebowania	na	
towary	i	utworzenia	na	tej	podstawie	zamówień	
do	dostawców

	

Pełna obsługa dokumentów handlo-
wych, magazynowych i kasowych 

•	Wystawienie	dokumentów	sprzedaży	i	zakupu:	
faktur	VAT,	paragonów,	rachunków,	faktur	kory-
gujących,	dokumentów	walutowych,	faktur	VAT	
RR,	faktur	VAT	marża

•	Wystawianie	dokumentów	magazynowych:	PZ	
i	WZ,	PW	i	RW,	MM	i	korekt

•	Protokoły	przeceny	przeznaczone	do	aktualiza-
cji	wyceny	aktywów	obrotowych

•	Dokumenty	kasowe:	KP,	KW	zarówno	w	zło-
tówkach	jak	i	w	walucie	obcej	

•	Możliwość	użycia	w	każdym	z	dokumentów	
jednej	z	trzech,	automatycznie	przeliczanych,	
jednostek	miary	dla	towaru

•	Możliwość	wystawiania	dokumentów	na	pod-
stawie	wcześniej	sporządzonych	dokumentów	
związanych	(np.	faktur	z	dokumentów	magazy-
nowych	lub	zamówień)

•	Możliwość	wystawienia	i	drukowania	całe-
go	zestawu	dokumentów	związanych	w	jednej	
operacji	(np.	faktura,	WZ,	KP)

•	Obsługa	zamówień	własnych	i	obcych	
•	Możliwość	ręcznej	modyfikacji	cen	w	momen-

cie	wystawiania	dokumentu
•	Możliwość	odłożenia	dokumentu	do	bufora	

(poczekalni)	przed	jego	wystawieniem	
	

Wygodne planowanie i prowadze-
nie określonej polityki sprzedaży 

•	Możliwość	określenia	warunków	sprzedaży:	
sposobu	i	terminu	płatności,	cen	sprzedaży,	
wysokości	rabatu,	wielkości	kredytu	w	kartote-
ce	kontrahentów	(dla	kontrahenta,	grupy	kon-
trahentów)

•	Indywidualne	ceny	i	upusty	dla	kontrahenta		
na	dany	towar

•	Możliwość	określenia	kwotowych	i	procento-
wych	upustów	ilościowych	dla	wybranych	to-
warów

•	Zarządzanie	promocjami	okresowymi
•	Możliwość	prowadzenia	cenników	w	walutach
•	Pomoc	w	naliczaniu	bieżących	cen;	wyzna-

czanie	cen	na	podstawie	zadanych	poziomów	
marży	lub	narzutu

•	Możliwość	przeprowadzania	operacji	grupo-
wych,	np.	zmiana	cen	dla	grupy	towarów	lub	
zmiana	warunków	sprzedaży	w	grupie	wybra-
nych	kontrahentów	

Handel

Program wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową (pełna ewidencja 
stanów magazynowych). Umożliwia wystawianie dokumentów: sprzedaży, 
zaliczek, magazynowych, zakupu i płatności. Obsługuje firmy wielooddziałowe. 
Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami 
i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

Czytelna prezentacja wystawianych dokumentów na ekranie monitora

Możliwość użycia jednej z trzech automatycznie przeliczanych jedno-
stek miar
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Obsługa transakcji gotówkowych 
i bezgotówkowych w firmie

•	Tworzenie	raportów	kasowych
•	Wystawianie	przelewów	własnych	i	rejestracja	

przelewów	obcych
•	Obsługa	dowolnych	form	płatności,	m.in.:	czeki,	

karty	kredytowe,	kompensaty
•	Tworzenie	dowolnej	liczby	rejestrów	pieniężnych
•	Rozliczanie	należności	i	zobowiązań	(możliwość	

rozliczania	cząstkowego	–	płatność	podzielona	
na	części)

•	Obsługa	rozrachunków	walutowych,	rozliczanie	
rozrachunków	walutowych	rozrachunkami	w	do-
wolnej	walucie	z	uwzględnieniem	zmian	kursów	
walut	

Szybki dostęp do wszystkich po-
trzebnych informacji 

•	Możliwość	łączenia	danych	z	wielu	oddziałów	fir-
my	w	centralnej	bazie

•	Porządkowanie	informacji	na	wiele	różnych	spo-
sobów,	w	zależności	od	potrzeb	Użytkownika;	
różne	formy	organizacji	kartotek:	liniowa,	jed-
nopoziomowa,	hierarchiczna	(struktura	drzewa),	
zdefiniowana	przez	Użytkownika

•	Możliwość	zmiany	organizacji	informacji	w	każ-
dym	momencie	pracy	z	programem

•	Szybkie	i	proste	wyszukiwanie	informacji	
w	kartotekach	według	różnych	kryteriów,	np.	po	
kodzie,	nazwie,	numerze,	serii	dokumentu

•	Możliwość	tworzenia	własnych	raportów	za	po-
mocą	narzędzi	wbudowanych	w	program

•	Możliwość	uszeregowania	danych	w	zestawie-	
niach	według	różnych	kryteriów;	sortowanie	ma-
lejące	i	rosnące	według	dowolnej	kolumny	zesta-
wienia	

Bogaty zestaw raportów oraz zesta-
wień magazynowych i handlowych 

•	Zestawienia	handlowe	(globalne,	grupowe,	szcze-
gółowe)	za	dany	okres,	według	dokumentów,	
kontrahentów	i	towarów

•	Kontrola	rozrachunków	i	możliwość	ich	zestawie-
nia	według	dowolnego	kryterium;	zestawienie	hi-
storii	rozrachunków	z	kontrahentem

•	Zestawienie	dokumentów	niezapłaconych,	po-
moc	w	pilnowaniu	terminów	płatności,	zarządza-
nie	należnościami	np.	zestawienia	należności,	li-
mity	kupieckie

•	Zestawienia	sprzedaży	za	dany	okres	i	według	
osób	wystawiających	dokumenty

•	Możliwość	tworzenia	cennika	dla	wybranych	to-
warów	oraz	dla	określonego	kontrahenta

•	Zestawienie	stanów	magazynowych	na	koniec	
dowolnego	okresu

•	Możliwość	śledzenia	ruchu	towarów	w	magazy-
nach	(w	ujęciu	historycznym)

•	Tworzenie	formularzy	i	zestawień	inwentaryzacyjnych
•	Możliwość	zapisu	zestawień	i	dokumentów	

w	postaci	plików	w	formacie	PDF	i	wysyłania	ich	
pocztą	elektroniczną

•	Generowanie	elektronicznych	deklaracji	Intrastat	

Współpraca z programami Finanse 
i Księgowość oraz Mała Księgowość	

•	Tworzenie	wielu	schematów	księgowań	dla	do-
kumentów	z	dowolną	liczbą	dekretów;	możliwość	
definiowania	syntetyk	i	analityk	oraz	sposobu	po-
działu	księgowanych	kwot	na	części

•	Automatyczna	synchronizacja	kartotek	kontra-
hentów	z	modułami	Finanse	i	Księgowość	oraz	
Mała	Księgowość

•	Możliwość	przekazywania	zadekretowanych	do-
kumentów	bezpośrednio	do	bufora	programu	Fi-
nanse	i	Księgowość

•	Przekazywanie	danych	z	dokumentów	wystawia-
nych	przez	program	Handel	do	programu	Mała	
Księgowość

Współpraca z pakietem MS Office 
i innymi programami pracującymi 
w środowisku Windows oraz urzą-
dzeniami peryferyjnymi

•	Przekazywanie	danych	do	programów	tworzą-
cych	MS	Office	2003/2007

•	Możliwość	kopiowania	zestawień	do	schowka	
Windows	i	wykorzystywania	ich	w	innych	progra-
mach

•	Wydruk	dokumentów	sprzedaży	do	plików	
w	formatach	RTF	i	HTML,	wydruk	dokumentów	
magazynowych	do	plików	w	formacie	RTF

•	Obsługę	drukarek	fiskalnych,	kas	fiskalnych	oraz	
czytników	danych

Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w fir-
mie. Rozliczenia.

Selekcja, sumy cząstkowe i sortowanie danych w zestawieniach.
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Szybkie i łatwe wystawianie doku-
mentów sprzedaży

•	Wystawianie	faktur	VAT,	paragonów,	faktur		
zaliczkowych,	dokumentów	bez	VAT-owych,	
dokumentów	wewnątrzwspólnotowej	dostawy	
towarów,	dokumentów	eksportowych	i	krajowej	
sprzedaży	walutowej,	korekt,	dokumentów	pro	
forma	oraz	zamówień	obcych

•	Możliwość	wystawiania	faktur	VAT	na	podsta-
wie	dokumentów	WZ	i	zamówień

•	Automatyczne	lub	ręczne	wystawianie	faktur	
z	wykorzystaniem	kartotek	kontrahentów	i	to-
warów	(listy	cenowej)

•	Możliwość	drukowania	na	dokumentach	sprze-
daży	kodów	obcych	towarów

•	Możliwość	udzielenia	odrębnych	rabatów	dla	
każdej	pozycji;	rabaty	do	ceny	lub	wartości	po-
zycji	dokumentu

•	Możliwość	odrębnego	określenia	nabywcy	
i	odbiorcy	w	dokumentach

•	Możliwość	ręcznej	modyfikacji	cen	w	momen-
cie	wystawiania	dokumentu

•	Możliwość	odłożenia	faktury	do	bufora	(pocze-
kalni)	przed	momentem	wystawienia

•	Definiowanie	własnych	typów	dokumentów	
sprzedaży	na	podstawie	wbudowanych	w	pro-
gram	dokumentów	wzorcowych

•	Definiowany	format	(szablon)	i	sposób	numera-
cji	dokumentów	(ciągły,	roczny,	miesięczny)

•	Podgląd	wydruku	dokumentu	na	ekranie	przed	
skierowaniem	na	drukarkę

•	Grupowe	wystawianie	dokumentów	sprzedaży	
(dla	wielu	różnych	kontrahentów)

Możliwość zaplanowania i prowa-
dzenia określonej polityki sprzedaży

•	Możliwość	określenia	warunków	sprzedaży:	
sposobu	i	terminu	płatności,	cen	sprzedaży,	
wysokości	rabatu,	wielkości	kredytu	w	kartote-
ce	kontrahentów

•	Definiowanie	czterech	cen	sprzedaży	dla	każ-
dego	towaru	(trzy	ceny	netto,	jedna	brutto)

•	Prowadzenie	cenników	w	różnych	walutach
•	Indywidualne	ceny	i	upusty	dla	kontrahenta		

na	dany	towar
•	Możliwość	określenia	kwotowych	i	procen-

towych	upustów	ilościowych	dla	wybranych	
towarów	(lub	wybranego	rodzaju	towaru)

•	Automatyczne	podpowiadanie	cen	w	trak-
cie	wystawiania	dokumentów,	dzięki	przypisa-
niu	jednej	z	cen	sprzedaży	określonemu	kon-
trahentowi

•	Pomoc	w	naliczaniu	bieżących	cen,	obsługa	
marż	i	narzutów,	ustalanie	zaokrągleń

•	Możliwość	przeprowadzania	operacji	grupo-
wych	np.	zmiana	cen	dla	grupy	towarów	lub	
zmiana	warunków	sprzedaży	w	grupie	wybra-
nych	kontrahentów	

Szybki dostęp do wszystkich po-
trzebnych informacji – wygodne 
w użyciu kartoteki kontrahentów,
towarów i dokumentów

•	Różne	formy	organizacji	kartotek:	liniowa,		
jednopoziomowa,	hierarchiczna	(struktura	
drzewa),	zdefiniowana	przez	Użytkownika	–	
możliwość	porządkowania	informacji	na	wie-
le	różnych	sposobów,	w	zależności	od	potrzeb	
Użytkownika

•	Możliwość	zmiany	organizacji	informacji		
w	każdym	momencie	pracy	z	programem

•	Szybkie	i	proste	wyszukiwanie	informacji	
w	kartotekach	według	różnych	kryteriów	np.	
po	kodzie,	nazwie,	numerze,	serii

•	Możliwość	sortowania	pozycji	w	kartotece	we-
dług	dowolnej	kolumny

•	Szybkie	wprowadzanie	danych	do	kartotek	–	
tworzenie	szablonów	(wzorców)	dla	zapisywa-
nych	informacji

Obsługa transakcji gotówkowych 
i bezgotówkowych w firmie

•	Rozliczenie	kasy	–	wystawianie	dokumentów	
kasowych	KP,	KW;	tworzenie	raportów	kaso-
wych

Pełna obsługa kasy

Faktura

Program wspomaga obsługę sprzedaży w firmach usługowych i handlowych 
(nieprowadzących gospodarki magazynowej). Wystawia niezbędne dokumen-
ty sprzedaży i zaliczek. Rozlicza transakcje gotówkowe i bezgotówkowe.  
Pozwala zaplanować i prowadzić określoną politykę sprzedaży.
Obsługuje drukarki fiskalne.

Wygląd dokumentów na ekranie monitora zbliżony do 
standardowego dokumentu papierowego
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•	Wystawianie	przelewów	własnych	i	rejestracja	
przelewów	obcych

•	Rozliczanie	rozrachunków	(możliwość	rozlicza-
nia	cząstkowego	–	płatność	podzielona	na	części)

•	Obsługa	rozrachunków	walutowych,	rozlicza-
nie	rozrachunków	walutowych	rozrachunka-
mi	w	dowolnej	walucie	z	uwzględnieniem	zmian	
kursów	walut

Bogaty zestaw raportów i zestawień 

•	Możliwość	zapisania	wszystkich	wydruków	
w	pliku	w	formacie	PDF	oraz	wysłania	pocztą	
elektroniczną

•	Zestawienia	sprzedaży	(globalne,	grupowe,	
szczegółowe)	za	dany	okres	według	wybranych	
dokumentów,	kontrahentów	i	towarów

•	Kontrola	rozrachunków	i	możliwość	ich	zesta-
wienia	według	dowolnego	kryterium;	zestawie-
nie	historii	rozrachunków	z	kontrahentem

•	Zestawienie	dokumentów	niezapłaconych,		
pomoc	w	pilnowaniu	terminów	płatności

•	Zestawienie	sprzedaży	chronologicznie	z	po-
działem	na	osoby	wystawiające	dokumenty

•	Możliwość	uszeregowania	danych	w	zestawie-
niach	według	różnych	kryteriów;	sortowanie	
malejące	i	rosnące,	według	dowolnej	kolumny	
zestawienia	

Integracja z programem Finanse 
i Księgowość oraz Mała Księgowość

•	Tworzenie	wielu	schematów	księgowań	dla		
dokumentów	z	nieograniczoną	liczbą	dekre-
tów;	możliwość	definiowania	syntetyk	i	analityk	
oraz	sposobu	podziału	księgowanych	kwot		
na	części

•	Automatyczna	synchronizacja	kartotek	kontra-
hentów	z	programem	Finanse	i	Księgowość

•	Przekazywanie	danych	z	dokumentów	wysta-
wianych	przez	program	Faktura	do	programu	
Mała	Księgowość	

Współpraca z MS Office i innymi 
programami pracującymi w środo-
wisku Windows

•	Przekazywanie	danych	do	programów	pakietu	
MS	Office	2003/2007

•	Możliwość	skopiowania	zestawień	do	schow-
ka	Windows	i	przeniesienia	ich	do	innych	pro-
gramów

•	Druk	dokumentów	sprzedaży	do	plików	w	for-
matach	RTF	i	HTML

Rozliczenie sprzedaży kontrahentom
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Wspomaganie rozliczania podatków 
i prowadzenia obowiązkowych  
ewidencji

•	Szybkie	wprowadzanie	danych	z	dokumentów	
źródłowych	dzięki	zastosowaniu	różnorodnych	
list	(kartotek),	np.	kontrahentów,	zdarzeń		
gospodarczych

•	Zestawienia	i	wydruki:	deklaracje	PIT	oraz	VAT,	
specjalne	raporty	do	ustalenia	wysokości	mie-
sięcznej	lub	kwartalnej	zaliczki	na	podatek		
wobec	zniesienia	obowiązku	składania	deklara-
cji	podatkowych

•	Tworzenie	deklaracji	ZUS	i	przesyłanie	danych	
do	programu	Płatnik

•	Automatyczne	tworzenie	rejestrów	VAT	na		
podstawie	dokumentów	sprzedaży	i	zakupu	
wprowadzonych	do	ewidencji	księgowej

•	Możliwość	odłożenia	dokumentów	do	bufora	
(poczekalni)	w	celu	przygotowania	i	skontrolo-
wania	zapisów	przed	ich	ostatecznym	zaksię-
gowaniem

•	Możliwość	ewidencjonowania	kosztów	jako		
odroczone	i	rozliczania	ich	we	wskazanym		
terminie

•	Możliwość	wpisania	do	rejestru	VAT	kwoty		
z	dokumentu	z	podziałem	na	różne	kategorie	
zakupów	(zakupy	związane	ze	sprzedażą		
opodatkowaną,	opodatkowaną	i	zwolnioną,		
niepodlegającą	VAT)

•	Rozliczanie	kosztów	użytkowania	samochodów	
prywatnych

•	Prowadzenie	ewidencji	środków	trwałych		
z	jednoczesnym	zapisem	kosztów	do	Księgi	
Przychodów	i	Rozchodów

•	Prowadzenie	ewidencji	wynagrodzeń	z	tytułu	
umów	o	pracę	i	umów	cywilnoprawnych		
z	jednoczesnym	zapisem	kosztów	do	Księgi	
Przychodów	i	Rozchodów

•	Prowadzenie	ewidencji	wyposażenia
•	Rejestrowanie	i	rozliczanie	remanentów
•	Automatyczne	wyliczanie	udziału	sprzedaży	

opodatkowanej	VAT	w	sprzedaży	ogółem

Łatwe przystosowanie programu  
do potrzeb firmy i podatnika

•	Możliwość	wyboru	formy	prowadzenia	ewiden-
cji	w	zakresie	podatku	dochodowego	(Ewiden-
cja	Przychodów,	Księga	Przychodów	i	Rozcho-
dów)	oraz	podatku	od	towarów	i	usług	(płatnik	
VAT,	płatnik	zwolniony	z	VAT)	

•	Opodatkowanie	według	skali	podatkowej		
lub	podatek	liniowy

•	Możliwość	rozliczania	podatku	VAT	metodą		
kasową	lub	memoriałową	

•	Rozliczanie	podatków	miesięcznie	lub	kwartalnie
•	Możliwość	rozpoczęcia	pracy	z	programem		

w	trakcie	roku	podatkowego

•	Wspomaganie	rozliczeń	właścicieli	posiadają-
cych	wiele	źródeł	przychodów,	np.	kilka	dzia-
łalności	gospodarczych	(firm),	dochody	z	tytułu	
najmu	lub	dzierżawy

•	Zachowanie	płynności	ewidencjonowania	przy	
przejściu	ze	zryczałtowanego	podatku	docho-
dowego	na	zasady	ogólne	(podatkową	Księgę	
Przychodów	i	Rozchodów)	oraz	przy	przejściu	
ze	zwolnienia	podmiotowego	do	opodatkowania	
podatkiem	od	towarów	i	usług	(ewidencja	VAT)

•	Dostęp	do	danych	zgromadzonych	w	programie	
uzależniony	od	uprawnień	Użytkownika

•	Obsługa	transakcji	wewnątrzunijnych	

Szybki dostęp do wszystkich  
potrzebnych informacji

•	Proste	wyszukiwanie	dokumentów	według		
zadanych	kryteriów

•	Zestawienia	transakcji	z	wybranymi	kontrahen-
tami	za	wybrany	okres

•	Możliwość	dokonania	szczegółowej	analizy	
struktury	przychodów	i	kosztów	

•	Prowadzenie	rozrachunków	z	kontrahentami
•	Eksport	danych	do	arkusza	kalkulacyjnego,		

np.	MS	Excel,	w	celu	dokonania	indywidualnych	
analiz	i	zestawień	

Integracja z programami Symfonia

•	Automatyczna	wymiana	danych	(m.in.	kontra-
hentów,	pracowników	i	urzędów)	między		
programem	Mała	Księgowość	a	programami		
Handel	oraz	Faktura	

•	Przesyłanie	zapisów	dotyczących	przychodów	
i	rozchodów	oraz	rejestrów	VAT	z	programów	
Handel	lub	Faktura	do	bufora	programu		
Mała	Księgowość

•	Przesyłanie	zapisów	dotyczących	kosztów	
związanych	ze	środkami	trwałymi	i	wynagro-
dzeniami	z	programów	Środki	Trwałe,	Płace,	
Kadry	i	Płace	do	bufora	programu	Mała		
Księgowość

Mała Księgowość
Program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. 
Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS, 
współpracuje z programem Płatnik. Ułatwia analizę dochodowości podejmo-
wanych działań gospodarczych.

Czytelne zestawienie różnic kursowych
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Obniżenie kosztów związanych  
z fakturowaniem

•	Ograniczenie	kosztów	papieru,	wydruku,		
wysyłki,	archiwizowania	ton	papierowych		
dokumentów

•	Lepsze	wykorzystanie	zasobów	firmy	i	podnie-
sienie	komfortu	pracy

•	Oszczędność	czasu	dzięki	automatycznemu	
podpisaniu	e-Faktury	i	wysłaniu	jej	na	adres	
e-mailowy	odbiorcy

•	Możliwość	wystawiania	dokumentów	od	razu		
w	formie	elektronicznej	i	automatyczne	ich		
rejestrowanie

Obniżenie kosztów archiwizacji  
dokumentów

•	Możliwość	szybkiego	dostępu	do	archiwum	
faktur,	bez	konieczności	przeszukiwania		
segregatorów	z	dokumentami

•	Automatyczne	archiwizowanie	dokumentów	
przechowywanych	w	systemie,	pozwalające	na	
łatwe	ich	odszukanie

•	Rezygnacja	z	drukowania	faktur	(przechowywa-
nie	w	formie	elektronicznej)

•	Przechowywanie	faktur	w	bazie	danych		
(pracującej	na	silniku	bazy	danych	MySQL	firmy		
Oracle®),	stworzonej	na	serwerze	wskazanym	
przez	Klienta

•	Archiwizacja	bez	odrębnego	zapisywania		
danych	na	nośnikach	zewnętrznych	np.:	płytach	
CD,	dysku	komputera	

Usprawnienie zarządzania i kontroli 
obiegu faktur w firmie

•	Usprawnienie	zarządzanie	i	archiwizacji	doku-
mentami	elektronicznymi,	ułatwienie	kontro-
li	obiegu	faktur

•	Oszczędności	oraz	poprawa	organizacji	proce-
sów	biznesowych

•	Wpływ	na	zwiększenie	efektywności	zespo-
łu,	szansa	wykorzystania	kompetencji	pracow-
ników	księgowości	do	innych	działań	np.:	opty-
malizacje	podatkowe

•	Oznaczenie	w	programach	linii	Symfonia	zinte-
growanych	z	aplikacją	e-Dokumenty	zarówno	
faktur	wystawionych	w	formie	papierowej,	jak		
i	w	formie	elektronicznej

•	Rejestrowanie	elektronicznych	faktur	zakupu	
bez	względu	na	format	-	opisanie	każdej	dany-
mi	(m.in.:	dane	wystawcy,	numer	dokumentu,	
data	odebrania),	umożliwiającymi	łatwe	odszu-
kanie	dokumentu

•	Możliwość	wystawienia	duplikatu	do	każdej	fak-
tury,	która	jest	ewidencjonowana	w	Symfonia	
e-Dokumenty

•	Możliwość	szybkiego	odszukania	potrzebnego	
dokumentu	na	każdym	etapie	procesu		
fakturowania		

Zmniejszenie liczby błędów  
przy wprowadzaniu faktur

•	Automatyczne	zapisanie	faktur	elektronicznych	
bez	konieczności	ręcznego	wprowadzania	

•	Ograniczenie	liczby	błędów,	standardowo		
występujących	przy	wprowadzaniu	danych		
z	faktur	drukowanych	do	systemu	informatycz-
nego

Usprawnienie procesu wysyłki  
dokumentów

•	Szybsze	dotarcie	faktury	elektronicznej	do	
kontrahentów	z	pominięciem	tradycyjnej	dro-
gi	dostarczenia	przez	pocztę,	wypełnienia	sto-
sownych	dokumentów	np.:	książki	nadawczej,	
ewentualności	zagubienia	dokumentu	w	trak-
cie	wysyłki

•	Możliwość	wysyłania	faktury	elektronicznej		
natychmiast	po	wystawieniu	i	podpisaniu		
pieczęcią	elektroniczną	firmy	lub	podpisem	
kwalifikowanym	Użytkownika	na	wskazany		
adres	mailowy

•	Możliwość	szybszego	rozliczenia	się	między	
kontrahentami

Bezpieczny obrót fakturami  
elektronicznymi

•	Zastosowanie	elektronicznej	pieczęci	firmy		
lub	podpisu	kwalifikowanego	kontrahenta		
(pewność,	co	do	tożsamości	kontrahenta		
i	weryfikacja,	czy	treść	pliku	nie	została		
zmieniona	po	jego	podpisaniu)

•	Możliwość	wysyłania	faktur	elektronicznych	wy-
łącznie	do	kontrahentów,	których	oświadczenia	
zgody	na	otrzymywanie	faktur	elektronicznych	
zarejestrowano	w	aplikacji

•	Rejestracja	wystawionych	faktur	elektronicz-
nych	i	wszelkich	dokonywanych	w	nich	zmian	
wraz	z	informacją	o	Użytkowniku,	który	ich		
dokonał	

Integracja z programami Symfonia 

•	Do	uzyskania	pełnej	funkcjonalności	programu	
Symfonia	e-Dokumenty	oraz	jego	efektywne-
go	działania	wymagane	jest	posiadanie	dwóch	
programów,	jednego	do	wystawiania	e-faktur	
sprzedaży:	Symfonia	Handel	lub	Symfonia	Fak-
tura	oraz	drugiego	do	rejestrowania	elektronicz-
nych	faktur	zakupu:		Symfonia	Finanse	i	Księgo-
wość	lub	Symfonia	Mała 	Księgowość.

e-Dokumenty
Aplikacja do zarządzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych, będą-
cych w obiegu przedsiębiorstwa. Umożliwia ich wysyłanie oraz przechowy-
wanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantuje bezpieczny, 
szybki i ekonomiczny sposób zarządzania fakturami elektronicznymi.
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Sage ACT!

Sage	ACT!	jest	oprogramowaniem	typu	CRM		
(Customer	Relationship	Management),	które		
ułatwia	budowanie	trwałych,	długoterminowych		
i	przynoszących	zyski	relacji	biznesowych.	Dzięki	
wielu	przydatnym	narzędziom	odwzorowującym	
zależności	i	powiązania	biznesowe	uzyskasz		
pełen	obraz	relacji	i	łatwo	zbudujesz	przewagę	
rynkową	nad	konkurentami.			
	
Sage	ACT!	to	także	skuteczne	narzędzie	wspie-
rające	sprzedaż.	Zwiększ	efektywność	swoich	
działań	korzystając	m.in.	z	możliwości	pozyski-
wania	leadów	sprzedażowych,	precyzyjnej	ana-
lizy	danych,	prowadzenia	kampanii	marketingo-
wych.		Zyskaj	czas	i	wygodę,	bo	wszystkie		
niezbędne	informacje:	maile,	zadania,	notatki		
ze	spotkań,	szanse	sprzedaży,	dostęp	do		
wyszukiwarek	i	portali	społecznościowych		
masz	w	jednym	miejscu.

Rozwiązania branżowe

Stanowią	rozszerzenie	Symfonii	o	rozwiązania	
i	funkcjonalności	dedykowane	firmom	reprezen-
tującym	konkretne	gałęzie	gospodarki.	Wspólnie	
tworzą	zaawansowany	system	informatyczny	

spełniający	specyficzne	wymagania	branżowe.	
Dzięki	bliskiej	współpracy	Sage	z	producentami	
wyspecjalizowanych	rozwiązań	uzyskujesz	pew-
ność,	że	połączone	systemy	będą	działały		
poprawnie	i	w	pełni	efektywnie.

Rozszerzenie standardowych funk-
cjonalności Symfonii

Niektóre	obszary	zarządzania	przedsiębiorstwem	
wymagają	indywidualnego	podejścia.	Zaprojek-
tujemy	oprogramowanie	ściśle	dopasowane	do	
wymogów	firmy,	umożliwiające	realizację	specy-
ficznych	potrzeb	biznesowych.	

Sprzęt komputerowy

Zbadamy	potrzeby	Twojej	firmy	w	zakresie	sprzę-
tu	komputerowego	niezbędnego	do	funkcjonowa-
nia	każdego	systemu	informatycznego.	Dostar-
czymy	i	skonfigurujemy	pełną	infrastrukturę		
informatyczną.	Szeroki	wybór	sprzętu	najlepszych	
światowych	producentów	oraz	gwarancja	i	krótki	
czas	reakcji	w	przypadku	awarii	zapewniają		
wysoki	poziom	stabilności	oraz	bezpieczeństwa	
oferowanych	przez	nas	rozwiązań.

e-Deklaracje

Dodatkowe rozwiązania uzależnione 
od potrzeb biznesowych firmy

Aplikacja umożliwia elektroniczne wysyłanie deklaracji podatkowych PIT i VAT 
bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych 
do platformy Ministerstwa Finansów. Proces składania deklaracji przebiega 
w pełni automatycznie, a Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest przesy-
łane zaraz po wysłaniu dokumentów.

Na każdym etapie wprowadzania systemu informatycznego może pojawić się 
konieczność dopasowania go do indywidualnych wymagań firmy. Dokładne 
zidentyfikowanie specyficznych potrzeb pozwala zastosować niestandardowe 
rozwiązania i dodatkowe funkcjonalności. System Symfonia może zostać roz-
szerzony o dodatkowe programy, raporty, usługi, może być zintegrowany 
z rozwiązaniami branżowymi.	

Szybkie i łatwe wystawianie doku-
mentów

•	Automatyzacja	i	oszczędność	czasu	potrzeb-
nego	do	przygotowania	formularzy	podatko-
wych	i	deklaracji

•	Bieżące	monitorowanie	statusu	sporządzonych	
deklaracji

•	Dostęp	on-line	do	urzędów	elektronicznych

Bezpieczeństwo i poufność składa-
nych deklaracji

•	Poufność	przesyłanych	informacji	gwarantowa-
na	przez	system	szyfrowania	danych

•	Wyeliminowanie	możliwości	powstawania	błę-
dów	podczas	wypełniania	dokumentów	urzę-
dowych

•	Wysłane	deklaracje	przechowywane	są	wraz	
z	Urzędowym	Potwierdzeniem	Odbioru
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Bezpłatny pakiet porad na początek

Rozpoczynając	pracę	z	programem,	możecie	
Państwo	skorzystać	z	5	bezpłatnych	porad	na-
szych	specjalistów	w	zakresie	pierwszej	instalacji	
systemu	lub	dowolnego	tematu	związanego	
z	jego	eksploatacją.

Symfolinia – telefoniczne wsparcie

Z	telefonicznej	pomocy	można	skorzystać	zarów-	
no	w	zakresie	spraw	merytorycznych	–	np.	
sporządzanie	wzorcowego	planu	kont,	zamykanie	
roku	czy	tworzenie	listy	płac,	jak	i	technicznych	–	
konfigurację	drukarek	i	lokalnych	sieci	czy	też		
naprawę	uszkodzeń	bazy	danych.

Symfopakiet – gwarancja posiadania 
aktualnej wersji

Roczny	abonament	daje	gwarancję	aktualności	
wykorzystywanego	programu	–	wszelkie	zmiany	
przepisów	i	dostęp	do	nowych	funkcjonalności.	
Zapewnia	także	lepsze	planowanie	inwestycji	
dzięki	stałemu,	przewidywalnemu	kosztowi	
utrzymania	aplikacji.	Symfopakiet	to	oferta	dla	
Użytkowników	aktualnych	wersji	programów.

Symfopakiet Plus – telefoniczne 
wsparcie i aktualność wersji

Kompleksowa	usługa	łącząca	ofertę	Symfopakie-
tu	i	Symfolinii	to	wysoki	poziom	bezpieczeństwa	
prawno-podatkowego	oraz	pełna	gwarancja		
wykorzystania	wiedzy	i	umiejętności	naszych	
specjalistów.

Wdrożenia i konsultacje – stały 
kontakt ze specjalistami

Specjaliści	Sage	gotowi	są	towarzyszyć	Państwu	
od	momentu	wykonania	analizy	przedwdrożenio-
wej	poprzez	instalację,	wdrożenie,	dopasowywa-
nie	rozwiązań	standardowych	do	indywidualnych	
potrzeb,	opiekę	powdrożeniową,	indywidualne	
konsultacje,	sesje	wirtualne	oraz	różnego	rodzaju	
niestandardowe	zlecenia,	wynikające	ze	specyfiki	
Państwa	firmy	i	rynku,	na	którym	działa.

Umowy serwisowe – gwarancja 
kompleksowej opieki

W	ramach	Umowy	serwisowej	zapewniamy		
Państwu	priorytet	w	dostępie	do	specjalistów,	
dedykowane	osoby	do	indywidualnej	opieki	nad	
systemem,	skuteczną	pomoc	w	rozwiązywaniu	
wszelkiego	rodzaju	problemów	oraz	pomoc	
w	tworzeniu	indywidualnych	rozwiązań.	

Szkolenia w Centrach Edukacyjnych

Szkolenia	dostosowane	do	rożnych	poziomów	
zaawansowania	pozwolą	Państwu	w	pełni	efek-
tywnie	wykorzystywać	w	pracy	System	Symfonia	
oraz	zdobyć	wiedzę	o	możliwościach,	jakie	oferu-
ją	tworzące	je	aplikacje.	Współpracujemy	również	
z	ekspertami	zewnętrznymi	z	zakresu	finansów,	
prawa,	zarządzania	kadrami.	Prowadzimy	także	
zajęcia	indywidualne,	przygotowywane	zgodnie	
z	oczekiwaniami	Użytkownika.

Skorzystaj z pełnej oferty usług
Klientom Systemu Symfonia oferujemy szeroki wachlarz usług, dopasowanych 
do potrzeb Użytkowników i ich możliwości finansowych. Systematycznie 
podnosząc jakość i zakres oferty, pragniemy zapewnić Państwa, że inwestycja 
w Symfonię to dobry i przemyślany wybór, pewność zwrotu poniesionych 
kosztów i pozyskanie wiarygodnego partnera biznesowego na lata. Wiedza 
doskonale wyszkolonych konsultantów to gwarancja jakości świadczonych 
przez nas usług i lepszego wykorzystania Symfonii w Państwa firmie.
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