
 

 

 

 

 

 

 

RARR S.A 

Wdrożenie w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

 

Oprogramowanie  Wdrożenie  Klient 

 

 

 

O firmie 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

zawiązana została aktem notarialnym 31 maja 

1993r. w formie spółki akcyjnej. Celem RARR S.A. 

jest prowadzenie działalności służącej 

wszechstronnemu rozwojowi regionu 

Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i 

mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz 

działalność doradczą i usługową w procesach 

restrukturyzacji, otwierania i wspomagania 

przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu 

oraz pozyskiwania krajowych i zagranicznych 

środków pomocowych.  

Obszarem działania RARR S.A. jest jednak nie 

tylko województwo podkarpackie, gdyż wiele 

realizowanych przez Agencję projektów ma zasięg ponadregionalny, a nawet międzynarodowy. 

 
 Branża: usługi  

 Grupa docelowa: głównie mieszkańcy Podkarpacia  

 Zasięg terytorialny: głównie obszar Podkarpacia  

 Wdrożone moduły systemu enova365: Kady Płace, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, 

Delegacje, Faktury, Analizy Wielowymiarowe, Projekty, Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Platforma 

Menadżera  

 

 

 



 
 

 

Wyzwania postawione przed systemem 

Do tej pory programem wykorzystywanym w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. był system Microsoft Excel oraz oprogramowanie dedykowane 

stworzone przez lokalną firmę informatyczną, służące do prowadzenia działań 

księgowych i kadrowo-płacowych. Oprogramowanie autorskie przestało jednak 

spełniać oczekiwania co do możliwości pozyskania informacji finansowych i 

zarządczych, jakie są wymagane dla podmiotu takiego jak RARR S.A. Wdrożony w 

spółce RARR S.A. przez konsultantów firmy ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. system 

enova365 pracuje na jednej bazie danych wspólnej dla wszystkich osób z niego korzystających, dzięki 

czemu zmniejszył się nakład pracy administracyjnej (nie wprowadza się danych do różnych systemów, nie 

ma również potrzeby łączenia informacji z wielu plików). System kadrowo-płacowy enova365 pozwolił w 

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na sprawniejsze rozliczanie kosztów wynagrodzeń oraz 

rozliczeń składkowo-podatkowych. 

 

 

Wprowadzone rozwiązania 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wdrożyła niemal wszystkie podstawowe 

moduły systemu enova365 w wersji złotej wraz z kilkoma dodatkami funkcjonalnymi. System 

został zaimplementowany w całej firmie, aktywnie korzysta z niego około 70 użytkowników. 

 

 

Kluczowe dla przedsiębiorstwa było połączenie modułu enova365 Projekty z obszarem księgowości i 

kadrowo-płacowym. Pozwala to na kontrolę budżetu poszczególnych projektów oraz monitorowanie ich 

realizacji. Realizacja projektów finansowanych z dotacji krajowych i UE jest znacznym obszarem 

działalności spółki – to one są fundamentem prowadzenia biznesu.  

 

Aby spełnić wszystkie oczekiwania Klienta, system enova365 został nieco zmodyfikowany przez firmę 

wdrażającą (ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.), ale świadczy to tylko o elastyczności systemu, jego dopasowaniu 

do wymagań specyficznej formy działalności Klienta. Sama technologia, w której system został napisany 

(platforma .NET) daje wiele możliwości stworzenia np. nowych wydruków czy raportów. Przy wdrożeniu 

systemu enova365 w RARR S.A. przez konsultantów firmy ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. została wykonana 

m.in. modyfikacja wydruków oraz dopisanie funkcji modyfikacji opisu analitycznego w rozbiciu na projekty.  

Moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe usprawnił Księgowości pozyskiwanie informacji do sporządzenia 

sprawozdań finansowych, statystycznych oraz monitorowania nie tylko bieżącej działalności, ale również 

prowadzonych projektów.  

 

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa, mający możliwość przypisania środka trwałego do miejsca 

użytkowania oraz centrum kosztów, pozwala na usystematyzowanie majątku firmy. Zaproponowane przez 

konsultantów firmy ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. rozwiązania w sposobie naliczania amortyzacji, w tworzeniu 

dokumentów środków trwałych, dokumentów księgowych, pozwalają nie tylko na sprawne księgowanie 

kosztów, ale również na jednoczesne rozliczenie pozyskanych dotacji.  



 
 

 

Dodatek systemu enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe pozwala na importowanie wyciągów 

bankowych, co umożliwia sprawne księgowanie operacji bankowych, a tym samym pozwala na bieżące 

monitorowanie rozrachunków oraz efektywne zarzadzanie finansami firmy. 

Przed rozpoczęciem procesu wdrożeniowego w RARR S.A. korzystano z różnych szablonów FA VAT 

(najczęściej zapisanych w arkuszu MS Excel. Moduł enova365 Faktury zapewnił sprawną obsługę firmy w 

zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży. Jego podstawowe funkcje (tworzenie kart towarowych i 

usługowych, definiowanie cen i tworzenie cenników oraz przechowywanie informacji o kontrahentach, 

bankach i urzędach) znacznie usprawniły pracę Spółce. Moduł ten jest zintegrowany z ewidencją środków 

pieniężnych oraz ewidencją dokumentów i rejestrem VAT, co eliminuje kilkukrotne wprowadzanie tych 

samych danych do systemu.  

 

Pracownicy Spółki bardzo często wyjeżdżają poza siedzibę firmy, często są to kilkudniowe delegacje 

krajowe i zagraniczne. Rozliczanie wszystkich dokumentów związanych z tymi wyjazdami do tej pory było 

czasochłonne i nieujednolicone. Zastosowanie modułu enova365 Delegacje znacznie zmniejszyło 

pracochłonność tego procesu oraz skróciło czas rozliczenia. Dzięki zastosowaniu tej funkcjonalności 

systemu enova365 RARR S.A. ma teraz przejrzysty obraz kosztów poniesionych na wyjazdy służbowe 

pracowników oraz pełną informację analityczną dot. delegacji służbowych. 

Rezultaty  

Modułowa budowa systemu enova365 sprawia, że jest to system 

możliwy do wykorzystania w każdym biznesie zgodnie z 

oczekiwaniami i potrzebami Klienta. Jest niejako „szyty na miarę”. W 

każdej również chwili można rozszerzyć instalację o dodatkowe 

stanowiska pracy czy nowe funkcjonalności, których dotąd nie używaliśmy lub z nich zrezygnować.  

Warty podkreślenia jest fakt stabilności systemu, zawsze zgodnego ze zmieniającymi się przepisami prawa 

i stale rozwijanego przez producenta - firmę Soneta Sp. z o.o. - co sprawia, że wdrożenie tego 

oprogramowania to pewna inwestycja długoterminowa.  

 

W Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dzięki implementacji systemu enova365 istnieje 

możliwość sprawnego pozyskania wszelkich informacji dotyczących prowadzonej działalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o. 

Ul. Rejtana 55, Rzeszów 

Tel. 17 282 50 00 

www.zetorzeszow.pl 

RARR S.A 

Ul. Szopen 51, Rzeszów 

Tel. 17 852 06 00 

www.rarr.rzeszow.pl 


