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Biura Rachunkowe w nowej rzeczywistości cyfrowej - wyzwania współczesności                                        
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Jak udostępnić Klientom Biura możliwość elektronicznej wysyłki dokumentów? 

Automatyzacja obsługi kadrowo-płacowej

Jak poprowadzić obsługę programu PPK u Klienta?
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Optymalizacja obiegu dokumentów
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Poznaj więcej historii
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enova365 to system przygotowany do pełnej obsługi Biur Rachunko-
wych. Innowacyjne rozwiązania skupione wokół modułów księgowych oraz 
kadrowo-płacowych umożliwiają sprawną obsługę Klientów uwzględniając 
zgodność z przepisami, automatyzację działań oraz bezpieczeństwo przetwa-
rzanych danych – o czym świadczą historie wdrożeń w przedsiębiorstwach oraz 
referencje, opinie i komentarze uzyskane od Użytkowników naszego systemu. 

Oddajemy w Państwa ręce casebook „Podlicz możliwości!”, przygotowa-
ny z myślą o Biurach Rachunkowych i przedsiębiorstwach z branży ra-
chunkowości. Liczymy na to, że wybrane historie Użytkowników enova365 
opisane na kolejnych stronach niniejszej publikacji staną się inspiracją do 
wdrożenia innowacyjnych strategii rozwojowych i nieustannego poszukiwania 
nowych, technologicznych rozwiązań dla bieżących wyzwań biznesowych.

Biura Rachunkowe w nowej rzeczywistości cyfrowej - wyzwania współczesności

Współczesne Biura Rachunkowe muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom. 
Zmieniające się i trudne w interpretacji przepisy prawa, rosnące oczekiwania 
Klientów, którzy z jednej strony pragną sprawnej oraz merytorycznej obsługi, 
z drugiej zaś szybkiej i zdalnej komunikacji – to najważniejsze z nich i dotyczą 
większości przedsiębiorstw z branży rachunkowości.

Praca Biur Rachunkowych to także mnogość modeli współpracy i kanałów 
komunikacji z Klientami. Wykorzystywane oprogramowanie oraz narzędzia 
wspierające, coraz częściej stają się elementem warunkującym skorzystanie 
z usług Biura. Elastyczność, mobilność i stały dostęp do danych – to w dzisiej-
szych czasach komplementarne wartości, które dla Biur Rachunkowych stają 
się tak samo istotne, jak profesjonalizm, rzetelność i skrupulatność.

Producenci systemów informatycznych wspierających zarządzanie firmą do-
strzegają specyfikę pracy w branży rachunkowości, oferując odpowiedź na co-
dzienne wyzwania. Mowa o systemach ERP (ang. Enterprise Resource Planning), 
które nieustannie zyskują na popularności wśród Księgowych. Przykładem ta-
kiego systemu jest enova365, obsługująca obecnie blisko 2 000 podmio-
tów świadczących outsourcing księgowy oraz kadrowo-płacowy.

Jadwiga Wojtas,
Dyrektor Produkcji i Rozwoju

Soneta sp. z o.o.
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Gwarancja zgodności z przepisami

Specyfika Biur Rachunkowych wymaga od producenta oprogramowania 
szybkiej reakcji na najnowsze zmiany przepisów księgowo-podatkowych. 
Wszystkie funkcjonalności związane z nowelizacjami prawa są opracowy-
wane z odpowiednim wyprzedzeniem i dostarczane Użytkownikom bez-
płatnie w ramach aktualnej gwarancji. Nad zgodnością z przepisami czuwa 
zespół ekspertów Soneta.

enova365 sprawdzi się w każdym Biurze Rachunkowym niezależnie 
od rozmiaru organizacji i skali prowadzonej działalności. System jest 
wykorzystywany w codziennej pracy m.in. przez Stowarzyszenie Księ-
gowych w Polsce.

O enova365
System enova365 to nowoczesne, pewne i gotowe na zmiany oprogramo-
wanie ERP dla Biura Rachunkowego, umożliwiające sprawną obsługę setek 
Klientów wewnątrz jednego systemu.

Z enova365 zarządzanie Biurem Rachunkowym staje się łatwiejsze, niż kie-
dykolwiek – wszystko dzięki funkcjonalnościom, przygotowanym z myślą 
o branży rachunkowości. Korzystaj z gotowych matryc i szablonów, zauto-
matyzuj procesy księgowe i przesyłaj dokumenty między Klientem a Biu-
rem z pomocą samoobsługowej platformy elektronicznej!

Wykorzystaj innowacyjne rozwiązania i wprowadź mobilność do swojego 
Biura. Dzięki dedykowanym interfejsom możesz pracować z  dowolnego 
miejsca, logując się z komputera, tableta czy smartfona z systemem An-
droid. Sam decydujesz, z jakiego urządzenia korzystasz!

zgodna 

z  p rz e p i s a m

i

14 500 Użytkowników, z czego
2 000 Biur Rachunkowych
8 obszarów funkcjonalnych

250 Autoryzowanych Partnerów
w 16 województwach

88% Użytkowników poleca enova365

Poznaj enova365

https://vimeo.com/426910087
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HATOR
obsługa firmobsługa firm

•  Efektywne wykorzystanie pracy zdalnej.
•  Stały, niezależny od miejsca pracy, dostęp do danych Klientów dzięki instalacji 
w chmurze obliczeniowej.
• Automatyzacja obsługi comiesięcznych zadań (np. wysyłki e-deklaracji) po-
przez zbiorcze wykonywanie czynności podpisania i wysyłki.

W Biurze Hator wdrożono system enova365 w wersji multi umożliwiającej lo-
gowanie poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia, dzięki 
czemu pracownicy mają stały dostęp do danych niezależnie od miejsca pracy. 
Ponadto, w Biurze wprowadzono usługę dedykowanych kont klienckich w opar-
ciu o Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Wdrożono także moduł dodatkowy 
enova365 – Praca na wielu bazach, który przyspieszył czynności podpisywania 
i wysyłki dokumentów (np. e-Deklaracji).

38% przyrost nowych Klientów po wdrożeniu systemu enova365.
6 modułów i dodatków enova365 wdrożonych w Przedsiębiorstwie Hator.

• Umożliwienie pracy zdalnej zgodnie z rozproszoną strukturą organizacyjną.
• Poprawa ergonomii i intuicyjności pracy.
• Wdrożenie nowych, dedykowanych metod komunikacji z Klientami Biura z za-
chowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.

Mobilna księgowość w Biurze Rachunkowym

Biuro HATOR oferuje kompleksowe usługi dla firm, stowarzyszeń i fundacji w zakresie prowadzenia księgowości, kadr i płac, a także specjalną 
usługę mobilnego Biura Rachunkowego, która polega na  księgowaniu dokumentów bezpośrednio w siedzibie firmy Klienta.

Wdrożenie systemu ERP przy rozproszonej strukturze organizacyjnej i jednocze-

śnie nakierowanej na pracę zdalną/mobilną to wyzwanie. W trakcie procesu 

jednym z priorytetowych aspektów dla Klienta było zapewnienie dostępności do 

systemu enova365 dla pracowników z wielu urządzeń i lokalizacji oraz zapew-

nienie wysokiego bezpieczeństwa danych.

– Radosław Szczodrowski, Prezes ENTEO sp. z o.o.

Komentarz
Eksperta

Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli nam pracować w rozproszonej struk-

turze organizacyjnej oraz w dużej mobilności. Dlatego wybraliśmy enova365. 

Oferowane w ramach wdrożenia, rozbudowane szkolenia z obsługi enova365, 

dostarczyły nam dużą wiedzę do samodzielnego działania w ramach modyfika-

cji list czy przygotowywania raportów i zestawień na potrzeby własne i naszych 

Klientów.

– Adam Marczak, Prezes Przedsiębiorstwa Hator

Komentarz
Klienta

Zobacz wizytówkę Partnera

Partner wdrażający:
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Case study

https://www.enova.pl/partnerzy/enteo/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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Jak generować i wysyłać pliki JPK
z systemu ERP?

System ERP pozwala na szybkie i in-
tuicyjne wysyłanie plików kontrol-
nych. Funkcjonalność JPK w syste-
mie enova365 jest jego integralną 
częścią, a mechanizmy wspierające 
wysyłkę JPK są natywnie osadzone.

Jak działa mechanizm tworzenia i wysyłki JPK w enova365?

1. Zdefiniuj strukturę i zawartości pliku lub skorzystaj z gotowych szablonów utwo-
rzonych na podstawie plików Ministerstwa Finansów.
2. Dzięki mechanizmowi tworzenia plików JPK możliwe jest fizyczne wyodrębnie-
nie plików dla obszarów danych z systemu ERP enova365.
3. Wysyłaj pliki JPK do bramki MF wraz z weryfikacją poprawności struktury da-
nych, z odbiorem informacji o statusie danych, pobraniem UPO i zapisaniem go 
w systemie.
4. Skorzystaj z repozytorium plików JPK utworzonych na potrzeby e-kontroli, 
do przesłania za pośrednictwem e-bramki przygotowanej przez MF lub do przeka-
zania na dysk kontrolera.

+ - * /

Automatyzacja
wysyłki JPK

Zgodność
z przepisami 

Mechanizmy
weryfikujące

poprawność danych

Repozytorium
plików JPK

Dowiedz się więcej o nowym JPK_V7 
Kliknij i pobierz bezpłatny e-book!

Pobierz e-book

Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowa struktura pliku kontrolnego. 
W JPK_V7 wymagany jest szereg nowych oznaczeń towarów i usług, doku-
mentów oraz procedur, w których dana transakcja jest obsługiwana.

enova365 w Biurze Rachunkowym

https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/jpk-v7-zmiany-w-deklaracjach-vat?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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Buchalteria

•  Sprawna komunikacja z Klientami z zapewnieniem pełnej informacji.
•  Wzmocnione bezpieczeństwo przekazywanych danych.
•  Więcej czasu na doradztwo i rozwój.
•  Odzwierciedlenie procesów HR i struktury obsługiwanych firm.

System enova365 umożliwił modelowanie nieszablonowych procesów bizneso-
wych wedle wymagań firmy oraz zintegrowanie ze specjalistycznym oprogramo-
waniem branżowym. Wdrożone oprogramowanie pozwoliło na bezpośrednią 
i automatyczną wymianę danych między Biurem Rachunkowym a systemami 
Klienta. Każdy z nich ma możliwość otrzymania dostępu online do systemu po-
przez komputer lub telefon. Ponadto, dzięki bieżącym aktualizacjom oprogra-
mowanie enova365 jest zawsze zgodne z aktualną literą prawa. 40% wzrost wydajności dzięki automatyzacji pracy.

100 organizacji, będących w kontakcie z Biurem Buchalteria.
6 modułów i dodatków enova365 wdrożonych w Buchalterii.

• Możliwość integracji danych, pochodzących z zewnętrznych systemów.
• Uwzględnienie specyfiki i preferencji obsługiwanych firm.
• Wysoki poziom jakości obsługi i wsparcia od dostawcy.

Nowe kanały kontaktu z Klientem Biura

Buchalteria to profesjonalne Biuro Rachunkowe z Krakowa, działające od 2000 roku. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze finansowo-księ-
gowej oraz kadrowo-płacowej ponad 100 podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach i w zróżnicowanych formach prawnych. 
Zajmuje się m.in. prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych z doradztwem w zakresie bieżącego dokumentowania operacji gospodar-
czych, prowadzeniem spraw płacowych oraz dokumentacji kadrowej, reprezentowaniem Klienta przed US i ZUS.

Z doświadczenia wiem, iż system księgowy jest sercem i napędem dla Biura 

Rachunkowego Dzięki elastyczności enova365 możemy procesy dopasować do 

wymagań Użytkowników, maksymalizując wygodę korzystania i uwzględniając 

indywidualne oczekiwania. Sam system jest tworzony przez praktyków, dbają-

cych o łatwość korzystania.

– Mariusz Głowacki, Prezes cdnet sp. z o.o.

Komentarz
Eksperta

W dowolnym momencie mamy możliwość udostępnienia naszym Klientom plat-

formę do komunikacji. Dostęp on-line do danych o podstawowych rozliczeniach 

księgowo-podatkowych związanych z działalnością Klienta zapewnia efektyw-

ność pracy i pewność przekazywania informacji na czas.

– Magdalena Siewiorek, Właścicielka Biura Rachunkowego Buchalteria
Komentarz

Klienta

Zobacz wizytówkę Partnera

Partner wdrażający:
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https://www.enova.pl/partnerzy/cdnet/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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Jak udostępnić Klientom możliwość elektronicznej wysyłki dokumentów?

Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego enova365 to platforma o charakterze 
B2B do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego Klien-
tami, udostępniana w formie dodatkowej usługi. Użytkownikiem modułu jest wła-
ściciel lub pracownik firmy, obsługiwanej przez Biuro.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego umożliwia Klientom wgląd we własne rozli-
czenia, możliwość samodzielnego pozyskania informacji o kwotach do zapłaty 
oraz przekazywania dokumentów do Biura przez Internet.

Dostęp do danych rozrachunko-
wych jest możliwy w dowolnym mo-
mencie i  z dowolnego urządzenia, 
także mobilnego.

+ - * /

Dedykowane
narzędzie do komunikacji

z klientem

Bezpieczeństwo
przetwarzania

informacji

Personalizacja - dostęp do 
danych Klienta tylko dla 
wybranych pracowników

Oszczędność czasu 
dzięki wymianie 
informacji 24/7

Dowiedz się więcej o dedykowanym rozwiązaniu 
dla biur rachunkowych!

Udostępnij Klientom informacje o finansach przedsiębiorstwa dzięki wido-
kom:
• Podsumowania z sumarycznymi wartościami dotyczącymi podatków i rozliczeń 
oraz wskaźnikami dotyczącymi struktury wiekowej należności i zobowiązań oraz 
prognozowanego salda gotówki.
• Księgowości z podstawowymi informacjami, dotyczącymi rozliczeń VAT, rozli-
czeń podatku dochodowego oraz sprawozdań finansowych.
• Listy rozrachunków, która umożliwia ich dokładną analizę.
• Środków trwałych z informacjami na temat zapisanych w firmie Klienta środ-
ków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, przydat-
nym podczas inwentaryzacji.

Poznaj Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

enova365 w Biurze Rachunkowym

https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/moduly-systemu/pulpity/pulpit-klienta-biura-rachunkowego/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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• Przyspieszenie przebiegu procesów i synchronizacji danych.
• Umożliwienie obsługi pracowników Klienta w programie PPK.
• Pełna zgodność z bieżącymi przepisami księgowo-kadrowymi dzięki aktualiza-
cjom, przygotowywanym przez producenta.
• Możliwość dalszej rozbudowy instalacji zgodnie z rosnącymi potrzebami.

W Inifinity Solutions został wdrożony system enova365 z 4 modułami, przygo-
towanymi przez Autoryzowanego Partnera. Oprogramowanie ERP zautomaty-
zowało procesy wewnętrzne i umożliwiło integrację danych. Pozwoliło także na 
sprawną obsługę pracowników z firm klienckich w programie Pracowniczych 
Planów Kapitałowych.
Główna część wdrożenia została zakończona, ale prace rozwojowe są nadal 
w  toku. Kolejne funkcjonalności są wprowadzane sukcesywnie (np. Business 
Intelligence). 3 000 pracowników Klientów Biura obsługiwanych w programie PPK.

10 wdrożonych modułów i dodatków enova365.
4 rozwiązania partnerskie, wdrożone w Infinity Solutions.

• Automatyzacja procesów oraz integracja danych z systemów zewnętrznych.
• Obsługa PPK dla ponad 3 000 pracowników.
• Wdrożenie księgowości opartej na wymiarach.
• Indywidualne dostosowanie systemu wedle potrzeb Użytkowników.
• Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Automatyzacja obsługi kadrowo-płacowej

 Infinity Solutions to Biuro Rachunkowe, które zapewnia spersonalizowane usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz automatyzację procesów – 
m.in. obsługuje program Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Przygotowanie dodatkowych modułów systemu enova365 dla INFINITY Solu-

tions i docelowych Klientów wymagało połączenia wielu kompetencji. Zespół 

COM@COM sprostał wyzwaniu i przygotowaliśmy funkcjonalność zgodnie z za-

łożeniami.

– Rafał Kośmicki, CEO COM@COM

Komentarz
Eksperta

Po wprowadzeniu zmian, miesiąc po testach próbnych, obliczyliśmy już wszyst-

kie płatności w systemie enova365. O skuteczności systemu świadczy fakt, 

że zapewniamy usługi kadr i płac dla ponad 3 000 osób. Dzięki enova365 czuję, 

że moja firma jest bezpieczna.

– Małgorzata Polcyn, CEO Infinity Solutions
Komentarz

Klienta

Zobacz wizytówkę Partnera

Partner wdrażający:
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https://www.enova.pl/partnerzy/comacom/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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Jak poprowadzić obsługę programu PPK u Klienta?

Pracownicze Plany Kapitałowe  to wprowadzony ustawą z 4 października 2018 
roku nowy, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawcy, a dobrowolny dla pra-
cownika, system długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie 
dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur.

+ - * /

Automatyzacja
pracy

i powiadomień

Integracje
z systemami instytucji 

finansowych

Aktualna
dokumentacja PPK

Dowiedz się więcej o tym,
jak system ERP wspiera zarządzanie PPK 

Z pomocą oprogramowania klasy ERP możesz usprawnić zarządzanie Pracowni-
czymi Planami Kapitałowymi w firmie Klienta. enova365 gwarantuje komplekso-
wą obsługę procesów w ramach zarządzania PPK:

1. Weryfikacja i kwalifikacja osób, które muszą obowiązkowo przystąpić do PPK 
(weryfikację według wieku).
2. Seryjna rejestracja uczestników PPK oraz złożenie rezygnacji/wznowienia doko-
nywania wpłat do PPK.
3. Integracja z systemami instytucji finansowych, generowanie dokumentów do 
instytucji finansowych i przyjmowanie dokumentów zwrotnych.
4. Naliczanie wypłat pracowników wraz z rozliczaniem składek PPK.
5. Przekazywanie informacji o ponownym dokonywaniu wpłat za pracownika     
(po upływie 4 lat).

Pobierz e-book

Zgodność
z przepisami

enova365 w Biurze Rachunkowym

https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/ebook-ppk-w-twojej-firmie/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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MM Finanse 
sp. z o. o.

• Zapewnienie Klientowi Biura pełnej kontroli nad realizacją budżetu na planie 
filmowym.
• Szybkie rozliczenie projektu po jego zakończeniu.

W MM Finanse wdrożono system enova365 z odpowiednim planem kont. Przy-
gotowano mechanizm importu dokumentów, aby w projektach znalazły się od-
powiednie opisy wymiarów, jak np. „film” czy „pozycja budżetu”. Na poszczegól-
nych pozycjach widoczne były jego elementy, jak produkcja, postprodukcja itp. 
enova365 umożliwiła generowanie informacji szczegółowych, dekretów i dekla-
racji podatkowych związanych z projektem.  365 dni –MM Finanse zabezpieczało od strony księgowej produkcję filmu.

 9 wdrożonych modułów i dodatków enova365.

• Prowadzenie kompleksowej usługi księgowej projektu filmowego.
• Pobieranie budżetów na kolejne dni.
• Księgowanie dynamicznie spływających rachunków od ekipy filmowej.
• Udostępnienie analizy porównawczej kierownikowi produkcji.

Zarządzanie projektem w czasie rzeczywistym

Producent filmu „365 dni” zwrócił się do Biura MM Finanse o pomoc w realizacji trudnego zadania – prowadzenia i kontroli budżetu wraz 
z rozliczaniem wszystkich kosztów. Ze względu na wysoką dynamikę projektu całość miała odbywać się w czasie rzeczywistym on-line. Każdy 
dzień zdjęciowy to jakby „osobny projekt”, gdyż zmieniała się obsada aktorska (gł. statyści), zestaw dekoracji, rekwizytów, sprzętu filmującego 
i w związku z tym całość musiała być rozliczana natychmiast. Konieczne było, aby na koniec dnia wiedzieć, czy produkcja zmieściła się w zapla-
nowanym budżecie.

Nie mieliśmy wątpliwości, że enova365 jest najbardziej odpowiednim narzę-

dziem. Dzięki przejrzystości i szybkości działania mechanizmów enova365, 

Klient miał pełną kontrolę nad budżetem w trakcie trwania produkcji.

– Tadeusz Korach, Konsultant Infotelecom Komentarz
Eksperta

Wydawało nam się, że to będzie bardzo trudne zadanie. Okazało się jednak, że 

enova365 i ogromna wiedza oraz zaangażowanie Infotelecom uczyniły go przej-

rzystym i prostym. Wdrożenie trwało krótko i umożliwiło zakończenie projektu 

sukcesem.

– Marek Urbańczak, Wiceprezes Zarządu MM Finanse sp. z o.o. sp.k.
Komentarz

Klienta

Zobacz wizytówkę Partnera

Partner wdrażający:
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https://www.enova.pl/partnerzy/infotelecom/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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Jak zapewnić rzetelną wiedzę finan-
sową z wykorzystaniem wykresów 
i wskaźników?

Dane zgromadzone w systemach 
księgowych oraz kadrowo-płacowych 
mogą stać się doskonałym źródłem, 
dzięki którym zarówno Biuro Rachun-
kowe jak i firma, która korzysta z jego 
usług może być efektywniej zarządza-
na. Wykorzystanie modułu Business 
Intelligence przez Biuro Rachunkowe pozwala na szybkie otrzymanie informacji 
odnośnie Klientów oraz wykonywanych przez nich operacji.

Poznaj wszystkie korzyści rozwiązania Business 
Intelligence w Biurze Rachunkowym: 

Wykorzystując Panele BI pracownik Biura otrzymuje dedykowany panel, w którym 
znajdują się najczęściej wykorzystywane wskaźniki. W jednym miejscu uzyskuje 
dostęp do aktualnych rozliczeń z Klientem oraz możliwość budowania własnych 
paneli analitycznych, mając dostęp do setek predefiniowanych, podzielonych me-
rytorycznie wskaźników (w tym m.in analizy Du Ponta).

1. Śledź przetwarzanie dokumentów w podziale na typ dokumentu z wykre-
sem ilości dokumentów wprowadzonych do systemu.
2. Śledź dynamikę zatrudnienia pracowników, wartości zysku ze sprzedaży 
i kosztów wynagrodzeń.
3. Miej pod kontrolą nierozliczone należności z wykresem, zawierającym do-
kładne przedziały przeterminowania.
4. Analizuj dane związane z liczbą wysyłanych deklaracji.

Dowiedz się więcej

+ - * /

Nieograniczony
dostęp do danych

Możliwość
wglądu do raportów

w dowolnej chwili

Analizy i wskaźniki
dopasowane
do potrzeb

Podgląd wyników
w czasie

rzeczywistym

enova365 w Biurze Rachunkowym

https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/rozwiazania/business-intelligence/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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•  Zredukowanie czasu wczytywania faktur z 360 do 20 godzin miesięcznie dzię-
ki automatyzacji procesu obsługi dokumentów.
•  Poprawa jakości danych dzięki wdrożonemu mechanizmowi wykrywania du-
plikatów.
• Dopasowanie wykorzystywanego oprogramowania do potrzeb biznesowych 
i procedur Klienta.

Na potrzeby Biura zaprojektowano i wdrożono rozwiązanie automatyzujące 
pracę, oparte o moduły CRM, EDI i Harmonogram Zadań. Dzięki ich implemen-
tacji czas potrzebny na import i obsługę danych uległ znacznemu skróceniu. 
Praca na dokumentach odbywa się tylko w dni robocze i aktualnie zajmuje 
około godzinę dziennie. Dla porównania - przed wdrożeniem obsługa dobowej 
działalności jednej apteki zajmowała 20 minut, co przy liczbie 36 aptek dawało 
nie mniej, niż 360 godzin miesięcznie.

10 lat prowadzenia obsługi Klientów z pomocą systemu enova365.
30 000 dokumentów sprzedaży i zakupu w ciągu miesiąca w obsługiwanej 
sieci farmaceutycznej.
O 94% zredukowany czas obsługi dokumentów.

• Rozbudowa dotychczasowej instalacji enova365 zgodnie z rozwojem firmy 
i pozyskiwaniem coraz większych Klientów.
• Eliminacja ryzyka popełnienia błędu i rosnących kosztów, związanych z ręcz-
nym wprowadzaniem dokumentów.
• Wysoki poziom złożoności prawnej, wynikający z obsługi dużej grupy kapitało-
wej z branży farmaceutycznej.
• Konieczność przetwarzania znacznie większej liczby dokumentów niż dotych-
czas.

Optymalizacja obiegu dokumentów

Rachunkowość dla Firm świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych w podstawowym zakresie oraz wykonywania audytów. Zespół two-
rzą specjaliści z zakresu prawa bilansowego, podatkowego oraz pracy, współpracujący z podmiotami gospodarczymi z wielu branż. Punktem 
zwrotnym okazał się 2019 rok, kiedy do Klientów Biura Rachunkowego dołączyła grupa kapitałowa, składająca się z sieci aptek.

Szybkość księgowania bieżących dokumentów stanowi kluczowy element szer-

szego cyklu. Wdrożone rozwiązanie w sposób niezwykle efektywny zmieniło ten 

proces. Obecnie, w czasie niemal rzeczywistym widzimy bieżącą sytuację finan-

sową i majątkową spółek naszego Klienta. Automatyzacja wprowadzania doku-

mentów jest genialnym rozwiązaniem.

– Leszek Pałaszewski, Członek Rady Nadzorczej Rachunkowość dla firm sp. z o.o.

Głównym celem było wdrożenie rozwiązania, które znacznie przyspieszy wczyty-

wanie dokumentów z oprogramowania sieci aptek obsługiwanej przez naszego 

Klienta. Zaproponowałem import dokumentów poprzez pliki JPK_FA z wykorzy-

staniem dodatkowego modułu enova365 EDI. Pliki generowane przez systemy 

apteczne są wczytywane codziennie za poprzedni dzień. Dzięki wdrożeniu mo-

dułu CRM oraz wykorzystaniu dodatku Harmonogram Zadań, proces działa 

w pełni automatycznie. Cel został osiągnięty.

– Paweł Maciejewski, Członek Zarządu Agemit sp. z o.o.

Komentarz
Eksperta

Komentarz
Klienta

Zobacz wizytówkę Partnera

Partner wdrażający:
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Case study

https://www.enova.pl/partnerzy/agemit/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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Jak zautomatyzować wprowadzanie dokumentów księgowych?

By znacząco przyspieszyć wprowadzanie danych do systemu np. z drukowanych 
faktur, warto wykorzystać funkcjonalność OCR (ang. Optical Character Reco-
gnition), czyli oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków.

W enova365 zastosowano mechanizmy rozpoznawania plików PDF (np. faktur). 
Pobranymi danymi mogą zostać uzupełnione obiekty systemowe (np. pismo kosz-
towe), które następnie za pomocą odpowiednich rejestrów zostają skatalogowa-
ne, przypisane do odpowiednich komórek merytorycznych, kategorii archiwal-
nych czy spraw.

+ - * /

Skanowanie połączone
z automatycznym

wprowadzaniem danych 
do systemu

Uproszczenie obsługi 
procesów

Wprowadzenie
porządku do organizacji

i procesu

Dowiedz się więcej o funkcjonalności OCR
w systemie enova365:

 

Moduł DMS może być wspierany przez Workflow w kwestii dalszej automa-
tyzacji procesów przetwarzania dokumentów, którym podlegają skanowane 
dokumenty.

Funkcjonalność OCR wchodzi w skład modułu DMS (ang. Docu-
ment Management System), czyli zestawu narzędzi o charakterze 
ewidencyjnym, które wspierają kwestie wprowadzania, przecho-
wywania, porządkowania i archiwizowania danych.

Sprawdź

Zmniejszenie nakładu 
pracy i zasobów 

ludzkich

enova365 w Biurze Rachunkowym

https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/moduly-systemu/moduly-podstawowe/dms/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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• Minimalizacja liczby wydruków, a przez to obniżenie kosztów prowadzenia 
działalności.
• Oszczędność czasu – wyszukiwarka i filtry ułatwiają dostęp do dokumentów.
• Kontrola dostępu, rejestracja działań wykonywanych na pliku i ochrona przed 
błędami Użytkownika.
• Stały dostęp do pełnej dokumentacji bez względu na miejsce jej utworzenia.
• Łatwość w przekazywaniu dokumentu do działu księgowości.
• Bezpieczeństwo dokumentacji.

Wprowadzanie dokumentów do programu zostało zoptymalizowane dzięki 
dodatkowemu rozwiązaniu, które wykorzystuje oprogramowanie OCR. Zeska-
nowane dokumenty w kilka chwil wprowadzane są do systemu enova365, bez 
konieczności ich ręcznego przepisywania.

 13 wdrożonych modułów i dodatków enova365.

• Automatyzacja elektronicznego obiegu dokumentów.
• Efektywne rozliczanie i kontrola działań pracowników.
• Zmiana nastawienia pracowników i kontrahentów do automatyzacji zadań.
• Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych.

Digitalizacja dokumentów księgowych

Biuro NeoFin obsługuje przedsiębiorstwa różnych wielkości i branż, w tym IT, media, przemysł, handel, jak i grupy kapitałowe z całego kraju. 
Usługi obejmują m.in. outsourcing księgowy według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, obsługę audytów i kontroli, 
konsolidację sprawozdań finansowych grup kapitałowych. W ofercie znajduje się również obsługa kadrowo-płacowa, gdzie zaangażowanie 
Klienta jest zminimalizowane.

To co aktualnie jest naszym dodatkowym atutem, to biegła znajomość systemów 

informatycznych oraz ich możliwości. Dzięki wdrożonym modułom enova365 

nasza praca jest o wiele bardziej prosta, przejrzysta. Wzrosła nasza efektywność 

przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych. Dodatkowo Klienci są 

zadowoleni z usprawnienia procesu obiegu dokumentów.

– Agnieszka Przybyt, Prezes Zarządu NeoFin sp. z o.o. sp.k.

Komentarz
Klienta

Zobacz wizytówkę Partnera

Partner wdrażający:

Case study

Praca na systemie enova365 spowodowała przede wszystkim zwiększenie 

efektywności obiegu dokumentów zarówno w samej firmie, jak i w wymianie z 

Klientami, a tym samym wzrost wydajności. Wiele procesów odbywa się auto-

matycznie, bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych, czy też drukowania i 

przechowywania papierowych wersji dokumentów – co wpływa na oszczędność 

czasu, przestrzeni, jak też papieru. NeoFin zyskał system dostosowany do swo-

ich potrzeb dzięki indywidualnej parametryzacji list i formularzy, stworzonym 

schematom księgowym oraz matrycom.

– Tomasz Benich, Opiekun Kluczowego Klienta, Członek Zarządu XLE sp. z o.o.
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https://www.enova.pl/partnerzy/xle/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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Jak zdigitalizować dokumentację kadrową Klienta?

Od 1 stycznia 2019 roku nie jest już wymagane prowadzenie papierowej teczki 
akt osobowych pracownika. E-teczki enova365 pozwalają na obniżenie kosz-
tów związanych z przetrzymywaniem dokumentacji w tradycyjnych maga-
zynach.

Dzięki technologii OCR sprawnie przeniesiesz wszystkie akta pracownicze do no-
wego, cyfrowego archiwum. Możliwość podpięcia podpisu elektronicznego oraz 
metod uwierzytelniania dla pracowników pozwala wyeliminować papierowe 
umowy i dokumenty.

+ - * /

Obniżenie kosztów 
przechowywania

dokumentacji

Bezpieczeństwo
danych

Usprawnienie
komunikacji
z działem HR

Dowiedz się, jak wprowadzić elektroniczną 
dokumentację z pomocą enova365

 

Elektroniczna teczka osobowa to także lepsze bezpieczeństwo przechowywanych 
danych oraz odpowiedź na wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobo-
wych (RODO). Cyfryzacja dokumentów eliminuje ryzyko związane z ich zagubie-
niem lub zniszczeniem.

Pobierz bezpłatny e-book

Zgodność
z przepisami RODO

enova365 w Biurze Rachunkowym

https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/branze/biura-rachunkowe/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/eteczki-ebook/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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enova365 to nie tylko system ERP – to także społeczność
Poznaj oprogramowanie, któremu zaufało 14 500 Użytkowników!

Zobacz, co mówią o nas Biura Rachunkowe

Pobierz cennik enova365 dla Biur Rachunkowych

Poznaj więcej historii naszych Użytkowników

Dołącz do Księgowych Przyszłości
i bądź na bieżąco z newsami z branży rachunkowości

https://www.enova.pl/pobierz-cennik-dla-biur-rachunkowych/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://www.enova.pl/zaufali-nam/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
https://vimeo.com/412711161
https://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/?utm_source=Casebook-BR&utm_medium=Link&utm_campaign=Biura-Rachunkowe-2020
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