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enova365  
– Twój partner w biznesie

Dołącz do 16 000 firm w Polsce, które razem z nami 
rozwijają swój biznes. System ERP enova365 sprawdza się 
w firmach produkcyjnych, budowlanych i świadczących 
usługi na rynku nieruchomości, szkoleniowych, 
e-commerce, spedycji i logistyce, przedsiębiorstwach 
z rozproszoną strukturą oddziałów, biurach rachunkowych, 
instytucjach użyteczności publicznej, a nawet organizacjach 
non-profit. 



SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

Nieważne, czy zatrudniasz kilkudziesięciu czy kilka tysięcy pracowników – enova365 efek-
tywnie wesprze Twój biznes.

Elastyczność
System enova365 to program do zarządzania firmą, który dostosuje się do Twojego biz-
nesu. Wybierz potrzebne funkcjonalności, które będą ze sobą współpracować i wspie-
rać każdy obszar Twojej działalności! Systemy do zarządzania firmą dopasują się do jej 
struktury organizacyjnej i będą rozwijać się wraz z nią. 

Zgodność z przepisami
System enova365 jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa. 
Prowadź biznes bez obaw i zaufaj ekspertom, którzy zapewnią zgodność z polskim usta-
wodawstwem – w cenie aktualizacji systemu!

Integracje
System enova365, dzięki zastosowanej technologii, daje możliwość integracji ze specja-
listycznym oprogramowaniem branżowym. Całość funkcjonowania firmy skupia się 
w jednej aplikacji ERP!

enova365 to lider branży ERP w Polsce. W 2020 roku 
system wygrał konkurs Best in Cloud  w kategorii: 
najlepszy ERP/CRM w chmurze. 



enova365  
– zawsze masz wybór!

W Twojej firmie wszystko jest postawione na głowie? 
Rozwijaj swój biznes z enova365 – systemem, który 
uporządkuje wszystkie procesy w Twoim przedsiębiorstwie, 
usprawni przepływ dokumentów i informacji, a także 
pomoże w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. 



Dowiedz się więcej o rozwiązaniach enova365

SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

Oszczędzaj czas, pieniądze i efektywnie zarządzaj zespołem, automatyzując wiele  
powtarzających się czynności. Wszystko w ramach jednego systemu, w którym to  
Ty WYBIERASZ, jakie rozwiązania najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i elastycznie 
dostosowujesz je do swojego przedsiębiorstwa. 

Kompleksowe wsparcie Twojego biznesu
Marzysz o tym, żeby  w końcu wszystko w Twoim przedsiębiorstwie znalazło się na swoim 
miejscu? Wybierz system ERP enova365, który łączy elementy automatyzacji z utrzy-
mywaniem kontroli nad kluczowymi procesami w firmie. Zapewniamy technologiczne 
wsparcie, które poukłada wszystkie aspekty Twojego biznesu – od finansów, przez 
kadry i płace, po sprzedaż i logistykę. 

Pobierz darmowe przewodniki po wszystkich 
obszarach ERP enova365 i przekonaj się,  
jak możemy zmienić Twój biznes.

https://www.enova.pl/enova-kampania-masz-wybor-2021/#whitepapers1
https://www.enova.pl/enova-kampania-masz-wybor-2021/#whitepapers1


System ERP  
w chmurze
enova365 jest gotowa na każdy rodzaj chmury, niezależnie 
od tego, czy jest ona prywatna, hybrydowa, w Data 
Center, krajowa czy publiczna. Poznaj wersję Multi 
enova365 – oprogramowanie do rozwoju biznesu dostępne 
z dowolnego miejsca i urządzenia! 



Poznaj wersję  
Multi enova365

SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to model korzystania z usług IT, który cha-
rakteryzuje się umieszczeniem wszystkich lub części zasobów firmy na zewnętrznym ser-
werze, który nie jest bezpośrednio zarządzany przez organizację. Usługa jest dostarczana 
za pośrednictwem Internetu i jest dostępna z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Pełnia możliwości w jednym abonamencie
Oprogramowanie ERP enova365 w modelu subskrypcyjnym to jedna abonamentowa 
opłata za korzystanie z pełni funkcjonalności kompleksowego systemu ERP. Dostosuj 
funkcje do swoich potrzeb i przejdź na wygodny, miesięczny abonament. Zyskasz również 
infrastrukturę IT dla swojej instalacji. Oznacza to wynajem serwerów i zasobów infra-
strukturalnych od wybranego dostawcy chmury. Wraz z wynajmem licencji na oprogra-
mowanie oraz usługą wdrożenia, nawiązujesz współpracę z ekspertem biznesowym 
i technologicznym – Autoryzowanym Partnerem enova365. 

Koszt wdrożenia systemu ERP w chmurze jest niższy niż zakup 
licencji na własność. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, które nie chcą inwestować we własną infrastrukturę IT.

https://youtu.be/fzqcXjLPhuQ
https://www.youtube.com/watch?v=fzqcXjLPhuQ&feature=youtu.be


Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

6
WDROŻONYCH  

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

Arbena specjalizuje się w realizacji projektów magazynowych i hodowlanych 
dla branży rolniczej i przemysłowej. Produkowane hale tunelowe charakteryzuje 
odporność na warunki pogodowe, optymalny rozmiar strefy składowania oraz 
możliwość posadowienia na gruncie, asfalcie, blokach betonowych, a nawet 
kontenerach morskich. Arbena jest jedynym w Polsce dystrybutorem elementów 
wyposażenia budynków inwentarskich francuskiej firmy Jourdain.

Szybki dostęp do danych  
w delegacji dzięki chmurze

enova365  W CHMURZE 

https://www.enova.pl/partnerzy/datio/
https://www.enova.pl/partnerzy/datio/


SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność dopasowania oprogramowania do pracy w trybie zdalnym. 
  Wymóg zagwarantowania szybkiego naliczania list płac oraz dostępu do informacji  

 kadrowych pracowników.
  Chęć przyśpieszenia obsługi magazynu i tworzenia dokumentów handlowych.
  Potrzeba zapewnienia możliwości eksportu danych do zewnętrznego oprogramowania.
  Warunek przystosowania oprogramowania do nowelizacji prawa gospodarczego,  

 wraz z możliwością aktualizacji przy kolejnych zmianach przepisów.

CO ZROBILIŚMY
W firmie Arbena wdrożono system enova365, umieszczony w chmurze obliczeniowej  
Microsoft Azure, co umożliwiło pracownikom zdalny dostęp do danych i generowanie doku-
mentów sprzedaży podczas delegacji. Moduł Handel uelastycznił pracę z cenami i towarami 
oraz pozwolił na dokładną kontrolę wydań i przyjęć magazynowych. Pracownicy Autoryzo-
wanego Partnera enova365 pomogli m.in. w budowie planu kont i schematów księgowania, 
które usprawniają pracę i dostarczają niezbędnych informacji dla zarządu.

EFEKTY BIZNESOWE
   Udostępnienie pracownikom możliwości mobilnej pracy z systemem.
   Automatyzacja przebiegu procesów wewnętrznych i zmniejszenie nakładu pracy.
   Wysyłka plików JPK do bramki Ministerstwa Finansów bezpośrednio z enova365.
   Aktualizacje zgodne z bieżącą literą prawa, wykonywane przez dostawcę oprogramowania.

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Zdecydowaliśmy się na usługę 
w chmurze, gdyż było to dla 

nas najwygodniejsze rozwiąza-
nie. Dzięki takiemu modelowi 
korzystania z systemu mamy 
dostęp do danych w każdej 

chwili, z każdego urządzenia  
z dostępem do Internetu. Nie
martwimy się o infrastrukturę, 

bezpieczeństwo danych czy 
kopie zapasowe. To

zapewnia nam dostawca usługi.

BOŻENA KRZYWOŃ 
GŁÓWNA KSIĘGOWA 

ARBENA

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Ogromnymi zaletami wersji 
enova365 w chmurze Microsoft 

Azure są skalowalność,
elastyczność i mobilność. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu firma 
Arbena może szybko

reagować na zmieniające się 
otoczenie i podążać za nowo-

czesnymi trendami,
a co za tym idzie, stale zwięk-
szać swoją konkurencyjność.

AGNIESZKA NACZYŃSKA
STARSZY KONSULTANT 

DS. WDROŻEŃ SYSTEMÓW ERP 
DATIO SP. Z O.O.

enova365  W CHMURZE 



Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

Tectum Real Estate & Apartments to przedsiębiorstwo specjalizujące się w wynajmie 
krótkoterminowym apartamentów w centrum Wrocławia. Działania prowadzone 
przez firmę to m.in: kompleksowe zarządzanie apartamentami, przygotowywanie 
mieszkań do najmu, koordynowanie procesu rezerwacyjnego i bieżąca obsługa gości.

Łatwe zarządzanie  
ponad 50 apartamentami 5

WDROŻONYCH  
MODUŁÓW

 I DODATKÓW enova365 

enova365  W CHMURZE 

https://www.enova.pl/partnerzy/comp-tech/
https://www.enova.pl/partnerzy/comp-tech/


POTRZEBY KLIENTA
  Wymóg zapewnienia możliwości szybkiego wprowadzania dokumentów do systemu  

 i kontroli nad kosztami operacyjnymi.
  Konieczność zastosowania oprogramowania, które pozwoli na planowanie i rozliczanie  

 pracy obsługi technicznej. 
  Umożliwienie szybkiego przeliczania wydatków i przychodów dla poszczególnych apartamentów.
  Zagwarantowanie dostępu do danych z dowolnego miejsca.

CO ZROBILIŚMY
W Tectum Apartments został przemodelowany proces obsługi dokumentów związanych 
z obsługą apartamentów. Wykorzystując system enova365 w wersji Multi, udało się w szybki 
sposób uprościć i zautomatyzować proces liczenia zysku firmy, poszczególnych obiektów czy 
apartamentów. Budżety zawarte w module enova365 Projekty pozwoliły na łatwą kontrolę 
rentowności. Ponadto, dzięki umieszczeniu oprogramowania w chmurze Microsoft Azure, 
pracownicy mogą korzystać z szybkiego i bezpiecznego dostępu do systemu z dowolnego 
miejsca i urządzenia.

EFEKTY BIZNESOWE
   Dostęp do danych z dowolnego miejsca.
   Niski poziom środków finansowych zaangażowanych w oprogramowanie,  

dzięki wykorzystaniu modelu chmurowego.
   Oszczędność czasu dzięki integracji wszystkich procesów w jednym systemie.
   Precyzyjne planowanie kosztów i kontrola rentowności firmy.
  Łatwa kompletacja dokumentów dla wielu apartamentów. 

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Dzięki wdrożonemu 
rozwiązaniu udało się 
zapanować nad ren-

townością apartamen-
tów. Kompleksowość 

rozwiązania przekłada 
się również na jakość 
obsługi technicznej 

i zadowolenie naszych 
gości.

JAKUB KORUS 
WŁAŚCICIEL  

TECTUM REAL  
ESTATE & APARTMENTS

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Zarządzanie apartamentami wyma-
ga koordynacji działań wielu osób 
(technicy, sprzątanie, dekoratorzy). 

Wszystko trzeba skoordynować 
w czasie oraz, co chyba jeszcze 

ważniejsze, w budżecie. Idealnie 
w te potrzeby wpisuje się enova365 
Projekty – moduł,  który zapewnia 
koordynację zadań do wykonania  
w ramach apartamentu i na bieżą-

co gromadzi dane o kosztach  
i przychodach. Dostęp do systemu 
enova365 w modelu abonamento-
wym Azure dodatkowo „uwolnił” 

klienta od infrastruktury  
i informatyków.

WITOLD LESZCZYNOWICZ
PREZES ZARZĄDU COMP-TECH

ŁATWE ZARZĄDZANIE PONAD 50 APARTAMENTAMI

enova365  W CHMURZE 



Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

2
WDROŻONE  

MODUŁY
I WŁASNE ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

WYNAJEM LICENCJI Z WYKORZYSTANIEM 
CHMURY

Clima Komfort sp. z o.o. od 25 lat zajmuje się profesjonalną dostawą 
zaawansowanych systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, 
gwarantując pełną satysfakcję klienta.

Efektywne zarządzanie 
wieloma projektami

enova365  W CHMURZE 

https://www.enova.pl/partnerzy/comacom/
https://www.enova.pl/partnerzy/comacom/


enova365  W CHMURZE 

POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność kontroli realizacji wielu projektów. 
  Zapewnienie bezpiecznego rozwiązania chmurowego,  

 dostępnego 24/7. 
  Umożliwienie planowania budżetów i weryfikacji realizacji.

CO ZROBILIŚMY
Firma COM@COM na podstawie analizy przedwdrożeniowej oraz 
własnego know-how zaproponowała rozwiązanie chmurowe, wyko-
rzystując moduł Handel, Projekty oraz własne rozwiązania branżowe. 
Klient początkowo zdecydował się na wynajem licencji z wykorzysta-
niem chmury. Dzięki tej decyzji mógł zweryfikować działanie systemu 
w praktyce przy niskich kosztach wejściowych.

EFEKTY BIZNESOWE
  Skuteczna i kompleksowa obsługa projektów.
  Dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb.
  Bezpieczeństwo biznesu w chmurze danych.

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Wdrożenie systemu enova365 było przełomem w no-
wym podejściu do zarządzania naszą firmą. Strate-
giczna funkcjonalność dotycząca kontroli budżetów 
realizowanych przez nas inwestycji oraz rozwiązanie 

chmurowe było kluczowymi atutami przy wyborze 
oprogramowania. System enova365 to intuicyjne 

narzędzie o ogromnych możliwościach personaliza-
cji do własnych potrzeb. Sukces wdrożenia enova365 

to przede wszystkim duże zaangażowanie naszych 
pracowników oraz firmy COM@COM, której w pełni 

zaufaliśmy w tym projekcie. COM@COM to kom-
petentny zespół wdrożeniowców i programistów, 
zawsze gotowy do pomocy, dzięki czemu nasze 

wdrożenie przebiegło szybko i sprawnie.

MAREK RYSZ 
CLIMA KOMFORT SP. Z O.O.

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Dostosowanie systemu  
enova365 do potrzeb firmy 
CLIMA KOMFORT wymaga-
ło efektywnego połączenia 

branżowego know-how i wielu 
kompetencji.

Zespół COM@COM sprostał 
wymaganiom Klienta i przygo-
tował funkcjonalność zgodnie 

z postawionymi wymogami. 
Misja została wykonana!

RAFAŁ KOŚMICKI 
STARSZY KONSULTANT CEO 

COM@COM SP. Z O.O

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WIELOMA PROJEKTAMI



Podejmuj strategiczne 
decyzje biznesowe 
dzięki danym
Business Intelligence (BI) to mózg systemu 
przedsiębiorstwa, który nie tylko zbiera informacje ze 
wszystkich działów firmy, ale na ich podstawie przedstawia 
analizę w formie wykresów, tabel czy wskaźników.



Pobierz bezpłatny 
przewodnik

SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

Analiza danych wspiera firmę na wielu poziomach. Pomaga w efektywnym i skutecz-
nym zarządzaniu przedsiębiorstwem dzięki wykorzystaniu złożonych analiz sytuacji 
rynkowej, działań konkurencji czy wewnętrznych danych sprzedażowych. To cenne 
informacje, których weryfikacja pomaga członkom zarządu, dyrektorom i managerom 
podejmować strategiczne decyzje biznesowe. 

Definiuj własne wskaźniki
BI pozwala na dowolne definiowanie wskaźników efektywności (KPI), które umożliwiają 
szybkie i łatwe monitorowanie postępu pracy w Twojej firmie. Dzięki prostej nawigacji 
pozwala wygenerować raport z konkretnymi KPI. W zależności od potrzeby, zestawienie 
może być przedstawione w formie wskaźnika, tabeli, ale także w formie graficznej.

Spersonalizuj wygląd tabel dostępnych w Panelach BI
Dzięki szerokim możliwościom konfiguracyjnym możesz zdefiniować: szerokość, kolej-
ność wyświetlania kolumn oraz kolorystykę każdego obiektu z osobna. Dzięki enova365 
Business Intelligence w jednym miejscu analizujesz dane, pochodzące ze wszystkich 
działów organizacji. Możesz także uzyskać bardziej szczegółowe dane np. dotyczące  
obrotu konkretnego handlowca w określonym regionie. Wszystko, czego potrzebujesz, 
masz w jednym miejscu i w dowolnym momencie.

https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-bi
https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-bi


Spółki z Grupy Agencji Ochrony Justus są firmami usługowymi o zasięgu 
ogólnokrajowym, wyspecjalizowanymi w projektowaniu i wdrażaniu 
kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony osób i mienia. Wykorzystują przy 
tym struktury kadrowe rozlokowane na terenie całego kraju oraz nowoczesne 
rozwiązania technologiczne wspierające działania pracowników ochrony.

Raporty oparte o dane  
z wielu spółek

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

BUSINESS INTELLIGENCE

15
MIN.

 
ZAJMUJE PRZYGOTOWANIE Z enova365 

RAPORTU, KTÓRY WCZEŚNIEJ WYMAGAŁ  
3 DNI ROBOCZYCH

https://www.enova.pl/partnerzy/bit-com/
https://www.enova.pl/partnerzy/bit-com/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność przyspieszenia  procesu przygotowania i opracowywania raportów  

 z wielu spółek.
  Wymóg uzyskania możliwości przygotowywania dynamicznych raportów dla zarządu  

 w dowolnym momencie.
  Zapewnienie aktualności danych na sporządzanych raportach. 

CO ZROBILIŚMY
W Agencji JUSTUS wdrożono rozwiązanie Business Intelligence enova365. Przygotowane 
raporty zostały oparte o domenę, która została rozszerzona o dodatkowe pola w celu rozróż-
nienia spółek, z których pochodzą dane. Na podstawie tak przygotowanych danych utworzo-
no tabele przestawne, wyposażono je w niezbędne filtry oraz warunki. Dzięki temu możliwe 
stało się bieżące kontrolowanie wartości przychodów i rozchodów, zarówno w kontekście 
poszczególnych spółek, jak i grupy.

EFEKTY BIZNESOWE
   Usprawnienie pracy działu księgowego i przyspieszenie procesu generowania raportów, 

odnoszących się do przychodów i rozchodów.
   Aktualność danych w raportach dzięki oparciu ich o domeny modułu BI.
   Wizualizacja danych w formie wykresów z dowolnego okresu.
   Możliwość szybkiego przygotowania zestawienia na potrzeby firmy.

RAPORTY OPARTE O DANE Z WIELU SPÓŁEK

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Firma Bit.com w latach 
2019–2020 wdrożyła w naszej 
firmie moduł Business Intelli-

gence, który umożliwia szybszą 
analizę wskaźników, ułatwiając 
podejmowanie strategicznych 

decyzji. BI pozwala na gene-
rowanie raportów z różnych 

obszarów systemu w znacznie 
krótszym czasie. Wdrożone 
rozwiązanie spełnia nasze 

oczekiwania oraz stało się jed-
nym z podstawowych narzędzi 

analitycznych.

GRUPA AGENCJA OCHRONY 
JUSTUS

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Tym, co wyróżnia system 
enova365 jest to, że moduł BI 
jest integralną częścią całego 

systemu ERP. Dzięki temu moż-
liwe jest analizowanie w czasie 
rzeczywistym bieżących danych. 
A to właśnie na tym najbardziej 
zależało Klientowi. Dodatkowo, 
znacznie zoptymalizowano czas 

przygotowywania raportów, 
które następnie aktualizowane 

są o bieżące dane.

MATEUSZ CICH
KIEROWNIK PROJEKTU BI  

enova365 

BUSINESS INTELLIGENCE



Adrenaline.pl to sieć detalicznych sklepów z odzieżą sportową, która powstała 
w Olsztynie i dostarcza produkty takich marek jak: Adidas, Nike, Puma czy Reebok. 
Obecnie w jej posiadaniu znajduje się piętnaście punktów sprzedaży w największych 
galeriach handlowych (m.in. w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, 
Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu). Dodatkowo, firma prowadzi kilka dużych 
sklepów internetowych.

Analizy BI z wielu POS

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

BUSINESS INTELLIGENCE

6
MODUŁÓW

 I DODATKÓW enova365 

30 000 DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY  
W MIESIĄCU

50 000 POZYCJI PRZYJĘĆ  
MAGAZYNOWYCH W MIESIĄCU

https://www.enova.pl/partnerzy/softicon/
https://www.enova.pl/partnerzy/softicon/


POTRZEBY KLIENTA
  Potrzeba zapewnienia dostępu do danych analitycznych na różnych  

 szczeblach struktury biznesowej firmy.
  Konieczność analizy danych globalnych, jak i zawężonych według  

 wybranych cech.
   Sprostanie dużej ilości przetwarzanych danych (100 000 zapisów księgo-

wych miesięcznie).

CO ZROBILIŚMY
Firma zdecydowała się na wdrożenie enova365 z modułami: Handel, Księgo-
wość, Kadry Płace, Projekty, Pulpit Pracownika oraz rozwiązaniem Business 
Intelligence. Standardowe domeny BI zostały rozszerzone o wymagane przez 
firmę Klienta wskaźniki oraz cechy analizowanych obiektów biznesowych. Stwo-
rzono integrację z systemami zewnętrznymi dostawców, mechanizmy zaawan-
sowanej obsługi systemów lojalnościowych, integrację ze sklepami internetowy-
mi itp.

EFEKTY BIZNESOWE
   Usprawnienie procesów wewnętrznych w firmie.
   Dostęp do dynamicznych analiz z wielu POS jednocześnie w trybie online.
   Spersonalizowane widoki raportów (dla sprzedawców, kierowników, zarządu).
   Przekrojowe raporty, korelujące dane sprzedażowe z danymi kosztowymi.

ANALIZY BI Z WIELU POS

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Mechanizmy BI pozwoliły nam 
w prosty sposób modelować 
dane zgodnie z aktualnymi
potrzebami analitycznymi 

firmy. Najważniejszą cechą roz-
wiązania jest jego elastyczność 

i szybkość działania. Umożli-
wiło nam to tworzenie dyna-

micznych raportów dostępnych 
online dla użytkowników. 

MARCIN KOTARSKI 
KOORDYNATOR 
 PROJEKTÓW IT  
ADRENALINE.PL

 

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Dzięki podłączeniu do danych sprzedażo-
wych, zgromadzonych w obszarze handlowo-
-magazynowym, Business Intelligence staje 
się niezbędnym narzędziem dla firm z bran-

ży e-commerce. Moduł umożliwia szybką 
i precyzyjną analizę danych, a dostęp do dy-
namicznych raportów sprzedaży zestawio-
nych z kosztami przedsiębiorstwa pomoże 

w dalszej optymalizacji procesów wewnętrz-
nych. BI, jako integralny moduł enova365, 
pozwala też na śledzenie wybranych para-

metrów działania firmy za pomocą wskaźni-
ków działających w czasie rzeczywistym na 
podstawie bieżących danych operacyjnych.

WOJCIECH CHROBAK
KIEROWNIK PROJEKTU HANDEL  

enova365 

BUSINESS INTELLIGENCE



ENERGA Ciepło Kaliskie sp. z o.o. jest wiodącym producentem ciepła 
systemowego na terenie Kalisza. Przedsiębiorstwo jest jedną ze spółek 
grupy kapitałowej ENERGA i wchodzi w skład Linii Biznesowej Wytwarzanie. 
Głównym celem spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej 
w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną.

BUSINESS INTELLIGENCE

Błyskawiczne raporty 
finansowe i kadrowe

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

10
WDROŻONYCH  

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

https://www.enova.pl/partnerzy/arkomp/
https://www.enova.pl/partnerzy/arkomp/


BUSINESS INTELLIGENCE

POTRZEBY KLIENTA
  Potrzeba wsparcia w zakresie rosnących potrzeb raportowania  

 zarówno wewnętrznych, jak i dla organów nadzorczych.
  Konieczność przystosowania oprogramowania do bardzo krótkiego  

 czasu, który jest wyznaczony na przygotowanie analiz wspomagają- 
 cych kontrolowanie kosztów i planowanie wydatków.

CO ZROBILIŚMY
Po przeanalizowaniu potrzeb oraz wymagań wybrano i wdrożono 
moduł enova365 Business Intelligence, dzięki czemu spółka otrzyma-
ła rozwiązanie pozwalające budować raporty i analizy na podstawie 
informacji wprowadzonych do systemu. Przygotowano model da-
nych kadrowo-płacowych, zawierający szereg informacji dotyczących 
pracowników oraz elementów wynagrodzeń i nieobecności, a także 
finansowo-księgowych, który umożliwia budowanie dowolnych tabel 
przestawnych, wykresów oraz analiz rodzaju kosztów na podstawie 
księgowań kont.

EFEKTY BIZNESOWE
   Usprawnienie kontrolingu w firmie.
   Redukcja czasu przygotowywania raportów.
   Możliwość samodzielnego tworzenia raportów i wizualizacji w opar-

ciu o dane.

BŁYSKAWICZNE RAPORTY FINANSOWE I KADROWE

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Jesteśmy pod wrażeniem, jak 
łatwe może być przygotowanie 

analiz, których układ może-
my dowolnie dostosować do 

naszych potrzeb, w taki sposób, 
aby były czytelne.

AURELIA TROCHA 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

ORGANIZACJI I ROZWOJU 
ENERGA CIEPŁO 

KALISKIE SP. Z O.O.

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Dużą zaletą BI enova365 jest z pewnością mobilność, 
czyli dostęp do danych za pomocą wersji przeglądarko-
wej oraz aplikacji na telefon. Dzięki temu każdy użyt-
kownik ma dostęp do bieżących danych z dowolnego 

urządzenia, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Tym 
samym może szybko reagować na zmiany.

BI dostarcza w standardzie ogromną ilość modeli 
danych, z których Klienci mogą skorzystać już na starcie 

wdrożenia. Natomiast dzięki elastyczności narzędzia 
mogą oni tworzyć kolejne analizy, dostosowując je do 

specyfiki swojej organizacji. Utworzone raporty czy 
wskaźniki mogą także uwzględniać dodatkowe cechy 

zakładane przez inne moduły. Wszystko to jest zabezpie-
czone szczelnym systemem praw, aby wrażliwe dane nie 
zostały udostępnione osobom, które nie powinny mieć 

do nich wglądu.

MATEUSZ CICH
KIEROWNIK PROJEKTU BI  

enova365 



Zbuduj spójny 
przepływ dokumentów 
i procesów w Twojej 
firmie
Zautomatyzuj cykliczne czynności, oszczędzaj czas i realizuj 
planowane działania zgodnie z harmonogramem. Możesz 
kontrolować procesy zachodzące w Twojej firmie, nawet 
jeśli nie ma Cię w biurze – system enova365 jest dostępny 
także na urządzeniach mobilnych.



Pobierz bezpłatny 
przewodnik

SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

Dzięki temu, że nasz system jest przejrzysty i intuicyjny, będzie mógł z niego korzystać 
każdy pracownik Twojej firmy, bez względu na zajmowane stanowisko. Obsługa  
Workflow jest bardzo prosta – użytkownicy otrzymują powiadomienia i podpowiedzi 
ułatwiające wykonywanie poszczególnych działań.

Pozwól, by system pracował dla Ciebie
Wdrożenie Workflow w firmie to nie tylko szybki dostęp do dokumentów, stanu ich 
realizacji oraz otrzymywanie powiadomień o rzeczach dla Ciebie ważnych. To przede 
wszystkim przeskok organizacyjny, porządkujący procedury i ścieżki obiegu dokumen-
tów. Razem z ergonomicznym i przyjaznym użytkownikowi systemem, możesz stworzyć 
środowisko pracy dopasowane do potrzeb każdego pracownika, bez względu na to,  
w jakim dziale i miejscu pracuje. 

Integralna część systemu
Workflow stanowi integralną część systemu ERP enova365. Dzięki temu możesz korzystać 
z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która intuicyjnie organizuje i automaty-
zuje pracę, eliminując niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy. Podpowiada, 
co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Ponadto, pozwala w odpowiednim momencie 
zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego 
prowadzenia zadania.

Sprawdź, w jakich czynnościach może  
wyręczyć Cię system Workflow!

https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-procesy/
https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-procesy/


Stena Line to szwedzki koncern promowy założony w 1962 roku w Göteborgu. 
W Polsce jest obecny od ponad dwóch dekad. Operuje na 21 trasach 
łączących 10 krajów.

PROCESY

Automatyzacja obiegu 
dokumentów w koncernie 
promowym

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

5
ROZWIĄZAŃ

 I DODATKÓW enova365 

500 000 PASAŻERÓW ROCZNIE NA TRASIE  
GDYNIA–KARLSKRONA

5 000 PRACOWNIKÓW

https://www.enova.pl/partnerzy/fmb-software/
https://www.enova.pl/partnerzy/fmb-software/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność centralizacji sposobu przechowywania informacji.
  Wymóg wdrożenia narzędzi kontrolingowych klasy ERP.
  Potrzeba dostosowania systemu ERP do potrzeb Użytkowników.
  Zapewnienie integracji dedykowanych danych Użytkowników z danymi innych obiek- 

 tów ERP.
  Umożliwienie automatycznego fakturowania na podstawie danych rezerwacyjnych.

CO ZROBILIŚMY
Ważnym elementem projektu stało się wdrożenie standardowych modułów systemu 
enova365, takich jak Księgowość czy Handel, rozbudowanych o obsługę obiegu dokumen-
tów w Workflow. Elastyczny moduł księgowy pozwolił na połączenie ewidencji księgowej, 
kontrolingu oraz obiektów biznesowych w jeden spójny, zintegrowany i powiązany mery-
torycznie system danych.

EFEKTY BIZNESOWE
  Automatyzacja procesów integracji danych z zewnętrznych systemów.
  Wbudowana automatyzacja procesów.
  Możliwość dalszej rozbudowy instalacji.

AUTOMATYZACJA OBIEGU DOKUMENTÓW W KONCERNIE PROMOWYM

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Proces akceptacji dokumentów 
odgrywa istotną rolę w na-

szej firmie. Moduł Workflow 
oraz przygotowany przez 

FMB Software proces obiegu 
dokumentów pozwolił zastąpić 

dotychczas wykorzystywane 
rozwiązania korporacyjne. 

Integracja obiegu dokumentów 
w jednym systemie i łatwy do-
stęp do ich obrazów ułatwiają 
pracę i odnalezienie potrzeb-

nych informacji 

M. DROBOTOWICZ 
KSIĘGOWOŚĆ  
STENA LINE

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Budowa procesu obiegu dokumen-
tów dla Stena Line postawiła przed 
nami wiele wyzwań i była najbar-
dziej skomplikowanym wdroże-

niem, jakie realizowaliśmy do tej 
pory w tym obszarze.

ARKADIUSZ PIOTROWICZ 
FMB SOFTWARE 
MACIEJ WILLMA

PROCESY



Narzędzia sp. z o.o. to firma, która produkuje narzędzia pneumatyczne, 
prowadzi ich sprzedaż, dystrybucję oraz profesjonalny serwis. Obecnie 
współpracuje bezpośrednio z wieloma producentami narzędzi z Europy, 
a także z Chin, Japonii, USA i Tajwanu.

PROCESY

Cyfrowy obieg dokumentów 
z wykorzystaniem OCR

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA
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https://www.enova.pl/partnerzy/xle/
https://www.enova.pl/partnerzy/xle/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność przyspieszenia przepływu danych między oddziałami, na linii  

 pracownik–zarząd oraz do biura rachunkowego.
  Wymóg digitalizacji dokumentów kosztowych.
  Potrzeba monitorowania działań handlowych i pracy działu serwisowego.
  Konieczność migracji wielotysięcznej bazy towarów przy zachowaniu ciągłości pracy  

 operacyjnej.
  Zapewnienie możliwości rozbudowy instalacji wobec dynamicznego rozwoju firmy.

CO ZROBILIŚMY
W firmie wdrożono rozwiązanie dla działu handlowego, oparte o moduły CRM i Handel. 
Skonfigurowano obieg dokumentów handlowych od oferty dla klienta przez zapotrzebo-
wanie towarowe, aż po przyjęcie na magazyn. Dział serwisu uzyskał narzędzie do rejestro-
wania, wyceny oraz fakturowania zleceń. Zaprogramowany proces obiegu dokumentów 
umożliwił m.in. przetwarzanie wiadomości e-mail z fakturą na dokument, sczytywanie 
danych z pliku PDF (OCR), przypisywanie matrycy księgowej czy automatyczne przekazy-
wanie dokumentu do akceptacji.

EFEKTY BIZNESOWE
  Obniżenie kosztów prowadzenia działalności dzięki minimalizacji liczby wydruków.
  Łatwość w przekazywaniu dokumentów do działu księgowości.
   Możliwość bieżącej analizy skuteczności działań handlowców, wielkości sprzedaży 

i kosztów oraz rentowności działu serwisowego.
  Kontrola dostępu i rejestracja działań wykonanych na pliku.

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Od wielu lat tłumaczymy 
naszym klientom, że warto za-
inwestować w dobre narzędzia, 

które pozwolą zrobić pracę 
mniejszym kosztem i szybciej. 
By firma mogła się rozwijać, 

potrzebuje dobrych rozwiązań 
systemowych i oprogramo-
wania. enova365 dokładnie 

realizuje to wyzwanie.

JÓZEF KISIELEWSKI 
PREZES ZARZĄDU  

NARZĘDZIA SP. Z O.O

PROCESY

CYFROWY OBIEG DOKUMENTÓW Z WYKORZYSTANIEM OCR

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Wdrożenie Workflow w firmie to 
nie tylko szybki dostęp do doku-

mentów, stanu ich realizacji oraz 
otrzymywanie powiadomień  

o rzeczach ważnych dla przedsię-
biorstwa. To przede wszystkim 
przeskok organizacyjny, porząd-

kujący procedury i ścieżki obiegu 
dokumentów.

BARTŁOMIEJ KARASIŃSKI 
KIEROWNIK ZESPOŁU WORKFLOW

enova365



Fundacja Uniwersytet Dzieci od 2007 roku zaprasza dzieci na wykłady i warsztaty, 
które pomagają im odkrywać świat. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów 
z różnych dziedzin. Odbywają się na terenie uczelni wyższych, w miejscach kultury, 
muzeach, firmach. Obecnie funkcjonuje 5 ośrodków Fundacji: w Krakowie, Olsztynie, 
Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.

PROCESY

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

Praca w rozproszonej strukturze  
dzięki automatyzacji umów  
i projektów

12
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

500 NAUKOWCÓW I SPECJALISTÓW

21 000 UCZESTNIKÓW W WIEKU 6–16 LAT

https://www.enova.pl/partnerzy/mar-kom/
https://www.enova.pl/partnerzy/mar-kom/


POTRZEBY KLIENTA
  Potrzeba rozbudowania dotychczasowej instalacji enova365.
  Konieczność obsługi złożonej struktury projektów.
  Wymóg powiązania prowadzących wykładowców, terminów i miejsc zajęć oraz  

 budżetów realizacyjnych.
  Zapewnienie integracji ze stroną internetową Fundacji w celu udostępnienia  

 informacji o terminach i miejscach zajęć.

CO ZROBILIŚMY
Rozbudowa systemu enova365 o Projekty oraz zmodyfikowany CRM pozwoliła na 
pełną obsługę ewidencji realizowanych projektów, przygotowanie i kontrolowanie 
wykonania budżetów oraz raportowanie dla zarządu Fundacji. Dzięki modułowi 
Workflow wprowadzono procesowość w obsłudze systemu (m.in.: generowanie 
i zatwierdzanie projektów oraz umów dla prowadzących). Dodatkowo, enova365 
w wersji Multi dostępna jest dla użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej 
oraz urządzeń z systemem Android i iOS. Umożliwiło to koordynację pracy rozpro-
szonej w poszczególnych filiach Fundacji.

EFEKTY BIZNESOWE
  Skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesów.
  Mobilny dostęp do danych z dowolnego urządzenia.
  Integracja z zewnętrznym oprogramowaniem Fundacji.
  Skalowalność systemu zgodnie z potrzebami Użytkowników.

PRACA W ROZPROSZONEJ STRUKTURZE DZIĘKI AUTOMATYZACJI UMÓW I PROJEKTÓW

KOMENTARZ  
KLIENTA:

enova365 to narzędzie, które 
wspiera kluczowe dla nas obszary 
zarządzania realizowanymi projek-
tami. Jego elastyczność, możliwości 

konfiguracji i rozbudowy gwaran-
tują, że system będzie się rozwijał 

razem z nami.

AGNIESZKA PODGÓRSKA 
KSIĘGOWA  

FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI

PROCESY

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Workflow, razem z ergonomicz-
nym i przyjaznym użytkownikowi 
systemem, umożliwia stworzenie 
środowiska pracy dopasowanego 
do potrzeb każdego pracownika, 

bez względu na to, w jakim dziale  
i miejscu pracują.

BARTŁOMIEJ KARASIŃSKI 
KIEROWNIK ZESPOŁU WORKFLOW

enova365



Elmodis jest przedsiębiorstwem projektującym systemy służące do 
kompletnego monitoringu oraz diagnostyki maszyn przemysłowych. Globalny 
potencjał firmy szybko dostrzegli inwestorzy, co pozwoliło rozbudować zespół, 
rozwinąć produkt i znacząco poszerzyć grono klientów.

PROCESY

Synchronizacja  
systemu ERP  
z biurem rachunkowym

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

5
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

43 SPECJALISTÓW W ELMODIS

PRZYSPIESZENIE ZAMKNIĘCIA  
MIESIĄCA KSIĘGOWEGO DO 5. DNIA 

KOLEJNEGO MIESIĄCA

https://www.enova.pl/partnerzy/unit-soft/
https://www.enova.pl/partnerzy/unit-soft/


POTRZEBY KLIENTA
  Potrzeba wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów.
   Ułatwienie poprawnego rozliczania dotacji instytucji finansujących.
  Zagwarantowanie możliwości kalkulacji kosztów produkcji.
  Konieczność wdrożenia elastycznego i skalowalnego systemu ERP,  

 odpowiadającego rosnącym potrzebom przedsiębiorstwa.

CO ZROBILIŚMY
Wdrożony moduł Workflow pozwolił na łatwe przekazywanie do biura rachunkowego 
opisanych kontrolingowo dokumentów, które wraz ze skanem oryginału trafiają bezpo-
średnio do modułu DMS. Dzięki elastycznym mechanizmom, dekretacje są weryfikowane 
i automatycznie księgowane. Funkcjonalności enova365 Handel pozwoliły na rzetelne 
rozliczanie kosztu produkcji, w skład którego wchodzą zarówno materiały, jak i usługi 
podwykonawców. Ponadto, cała infrastruktura została oparta o chmurę Microsoft Azure, 
co wpłynęło na dużą oszczędność, dostępność, elastyczność oraz bezpieczeństwo.

EFEKTY BIZNESOWE
  Synchronizacja obiegu dokumentów z biurem rachunkowym.
  Automatyzacja procesu księgowania dokumentów.
  Skrupulatne naliczanie list płac wraz z kosztami autorskimi.
  Zdalny, bezpieczny dostęp do danych zgromadzonych w systemie.
  Przejrzyste raporty dla jednostek inwestujących i zarządu.

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU ERP Z BIUREM RACHUNKOWYM

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Zdecydowaliśmy się na wdro-
żenie systemu enova365, 

który idealnie zaspokoił nasze 
potrzeby. Niezwykle pomocny 
okazał się elektroniczny obieg 
dokumentów Workflow. Wpro-
wadzenie właśnie tej funkcjo-

nalności przyśpieszyło bieżące 
księgowania dokumentów oraz 

zamknięcie miesiąca.

WERONIKA ŻMUDKA 
FINANCE MANAGER 

ELMODIS

PROCESY

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Prowadzenie firmy wiąże się z po-
siadaniem obszernej dokumentacji 

administracyjnej, finansowej czy 
pracowniczej. Część z niej należy 

przechowywać, aby móc ją okazać 
podczas kontroli. Z tego powodu 
warto zadbać o jej odpowiednią 

organizację i archiwizację.
Elektroniczny obieg dokumentów 

ułatwia to zadanie.

BARTŁOMIEJ KARASIŃSKI 
KIEROWNIK ZESPOŁU WORKFLOW

enova365



HSE System sp. z o.o. działa na rynku od 2017 roku, głównymi obszarami 
działania firmy są bezpieczeństwo, ergonomia i higiena pracy. Spółka wspiera 
swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem instytucje z różnych branż na 
terenie całej Polski. Kadra HSE to doświadczeni inspektorzy oraz specjaliści 
BHP, którzy dbają o bezpieczeństwo wielu przedsiębiorstw.

PROCESY

Ocena ryzyka  
zawodowego  
z systemem ERP

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

3
WDROŻONE 

MODUŁY
 I DODATKI enova365 

DODATKOWY LICENCJONOWANY  
MODUŁ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

https://www.enova.pl/partnerzy/glc/
https://www.enova.pl/partnerzy/glc/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność prowadzenia rejestru wypadków.
  Umożliwienie rejestracji zaświadczeń.
  Potrzeba usprawnienia zarządzania przeglądami BHP.
  Wymóg wdrożenia takiego oprogramowania, które pozwoli na kalkulację i dokumentację oceny ryzyka. 

CO ZROBILIŚMY
W odpowiedzi na potrzeby klienta zaproponowane zostały trzy moduły oprogramowania 
enova365: DMS – dla prowadzenia ewidencji dokumentów wypadkowych; Szkolenia – dla pro-
wadzenia rejestru zaświadczeń BHP i wystawiania ich po ukończonym kursie BHP pracownikom 
kontrahentów; Serwis – do przeglądu i katalogowania gaśnic, hydrantów i czujników. Wdrożono 
także dodatkowy moduł Ocena ryzyka zawodowego, umożliwiający wyliczenie oceny ryzyka 
zawodowego metodą wskaźnikową oraz ewidencję dokumentów oceny ryzyka. Moduł ten jest 
dedykowany dla firm z branży BHP oraz przedsiębiorstw, gdzie ze względu na charakter pracy 
występuje podwyższone ryzyko zawodowe.

EFEKTY BIZNESOWE
  Narzędzie, które sprawnie i skutecznie realizuje założone cele branży BHP.
   Możliwość korzystania z oprogramowania z każdego miejsca z dostępem do Internetu dzięki 

wersji Multi. 
   W jednym programie, za pomocą zdefiniowania odpowiednich czynników ryzyka, Klient może 

określić stopień zagrożenia danego stanowiska pracy i jego środowiska.
    Program, dzięki odpowiednio wprowadzonym bibliotekom/słownikom branżowym, podpo-

wiada, na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę podczas przeprowadzanego badania.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Z SYSTEMEM ERP

PROCESY



Prowadź pełną 
księgowość w jednym, 
intuicyjnym systemie 
Zdobądź większą kontrolę i oszczędzaj czas, prowadząc 
wszystkie procesy księgowe w jednym systemie, dzięki 
oprogramowaniu ERP enova365. Program do księgowości 
enova365 umożliwia pełną obsługę procesów księgowych 
dla każdej branży, z wykorzystaniem rozbudowanego planu 
kont, struktury ewidencyjnej oraz dowolnej konfiguracji 
ustawień. 



Pobierz bezpłatny 
przewodnik

SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

Księgowość zawsze zgodna z przepisami
Obszar finansów i księgowości opiera się na wielu przepisach, które nieustannie podle-
gają modyfikacji, dlatego oferujemy oprogramowanie zawsze zgodne z polskim prawem. 
Wykupując gwarancję na system enova365, otrzymujesz dostęp do wszystkich aktuali-
zacji bez dodatkowych kosztów.

Przyspiesz procesy księgowe
enova365 zapewnia dostęp do narzędzi, które automatyzują proces ewidencjonowania 
oraz dekretowania Twoich dokumentów. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, poprawisz 
organizację i zarządzanie procesami księgowymi. Twoi pracownicy zyskają możliwość 
korzystania ze schematów księgowych, matryc dokumentów oraz zapłat. 

Postaw na współpracę
Popraw komunikację z klientami biura dzięki zastosowaniu Pulpitu Klienta Biura Rachun-
kowego. Zaoferuj im bezpieczeństwo danych, narzędzie do wystawiania własnych faktur 
sprzedażowych i przekazywania dokumentów kosztowych oraz zapewnij stały dostęp do 
najważniejszych informacji księgowych.

Sprawdź, ile czasu zaoszczędzisz dzięki 
automatyzacji procesów księgowych!

https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-finanse/
https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-finanse/


Zakład Usługowo-Handlowy „Hydmet” działa od 1989 roku. Specjalizuje 
się w handlu, doborze oraz serwisie pomp głębinowych, stacjonarnych 
i zatapialnych wraz z instalacją u klienta, oraz obsługą serwisową. Ponadto, 
posiada kompletny asortyment towarów z branży motoryzacyjnej.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 

Eliminacja błędów 
księgowych dzięki 
integracji działów

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

5
WDROŻONYCH  

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

https://www.enova.pl/partnerzy/cli/
https://www.enova.pl/partnerzy/cli/


POTRZEBY KLIENTA
   Usprawnienie procesu przepływu informacji i dokumentów pomiędzy poszczegól-

nymi działami – sprzedaży, serwisu oraz księgowości.
  Konieczność zoptymalizowania procesu wystawiania dokumentów sprzedaży.
  Potrzeba monitorowania działań handlowych i pracy działu serwisowego.
   Wdrożenie nowego systemu z zachowaniem ciągłości pracy firmy, spójności danych 

oraz z uwzględnieniem procedur i struktur danych.

CO ZROBILIŚMY
Wdrożenie systemu enova365 zautomatyzowało obieg dokumentów handlo-
wych od działu sprzedaży do księgowości oraz wyeliminowało błędy, wynikające 
z importu/eksportu danych dotyczących rozrachunków. Dzięki dodatkowi enova365 
Elektroniczne Wyciągi Bankowe, proces rozliczania dokumentów został przyśpieszony. 
Wprowadzono także system fakturowania stałych klientów na podstawie dokumentów 
magazynowych wystawianych w zadanym okresie.

EFEKTY BIZNESOWE
   Zwiększona ergonomia pracy dzięki integracji kluczowych obszarów funkcjonowa-

nia firmy w jednym systemie.
    Zoptymalizowanie procesu obsługi stałych klientów, poprzez fakturowanie okresowe.
  Automatyzacja przepływu dokumentów do księgowości.
   Przyspieszenie procesu zamawiania u dostawców poprzez zastosowanie kodów 

obcych na kartotekach towarowych.

ELIMINACJA BŁĘDÓW KSIĘGOWYCH DZIĘKI INTEGRACJI DZIAŁÓW

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Poszukiwaliśmy rozwiązania, któ-
re zintegrowałoby pracę poszcze-

gólnych działów
naszej firmy i usprawniło proces 

obiegu dokumentów.  
System enova365

spełnia swoje zadania, a dodat-
kowo pozwala pracownikom 

poświęcić więcej
uwagi na jakość obsługi naszych 

klientów.

BARTŁOMIEJ RZADKOSZ 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

ZAKŁADU USŁUGOWO-
-HANDLOWEGO  

„HYDMET”

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Rozwiązania księgowe  
w enova365 projektowane są 
przez doświadczony, zgrany  

i zwinny zespół. Każdą funkcjonal-
ność tworzymy przede wszystkim  
z myślą o jak najdokładniejszej

i najbardziej intuicyjnej realizacji 
przepisów, aby użytkownicy mogli 
wykonywać swoje obowiązki pre-

cyzyjnie, rzetelnie i zgodnie  
z literą szybko zmieniającego się 

prawa. 

AGNIESZKA OPALIŃSKA  
EKSPERT PROJEKTU KSIĘGOWOŚĆ 

enova365



FCA sp. z o.o. to jeden z największych integratorów technologicznych 
w zakresie systemów światłowodowych do budowy optycznych sieci 
teletransmisyjnych w Polsce. Dzięki współpracy z największymi producentami 
rozwiązań telekomunikacyjnych na świecie, dostarcza najbardziej aktualne 
systemy i dopasowuje je do możliwości i potencjału swoich klientów.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 

Kontrola przepływów 
finansowych w firmie 
produkcyjnej

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

16
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70 OSÓB PRACUJĄCYCH  
CODZIENNIE NA enova365

https://www.enova.pl/partnerzy/initius/
https://www.enova.pl/partnerzy/initius/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność monitorowania przepływu finansowego oraz realizacji należności.
  Zapewnienie ciągłej kontroli parametrów projektu i ewidencjonowania kosztów.
  Potrzeba redukcji nakładów pracy i liczby raportów.
  Wymóg zwiększenia efektywności organizacji.
  Umożliwienie dalszego rozwoju według założonej strategii.

CO ZROBILIŚMY
W firmie FCA wprowadzono jeden, spójny system dla wszystkich spółek, w którym są  
zintegrowane procesy kadrowe, księgowe, produkcyjne, magazyn oraz sprzedaż.  
enova365 umożliwiła stałe monitorowanie przepływu finansowego, parametrów projektu 
oraz ewidencję kosztów. Dzięki modułowi Workflow firma usprawniła obieg faktur kosz-
towych we wszystkich spółkach. Wprowadzono również narzędzia, dzięki którym zarząd 
otrzymuje informacje niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji.

EFEKTY BIZNESOWE
  Kontrola nad wszystkimi procesami w firmie.
  Zarządzanie finansami – stały dostęp do dokumentów i pełna kontrola.
  Możliwość prostego i sprawnego wyciągania i analizowania danych.
  Łatwe dostosowywanie widoków systemu pod indywidualne potrzeby użytkowników.

KONTROLA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

KOMENTARZ  
KLIENTA:

enova365 przyczyniła się 
przede wszystkim do poprawy 

efektywności pracy w całej 
organizacji oraz umożliwiła 

rozwój firmy według założonej 
strategii. Otrzymujemy dane, 
na których możemy polegać 

przy podejmowaniu strategicz-
nych decyzji.

PAWEŁ ŚNIADECKI  
KIEROWNIK PROJEKTU 

DROŻENIOWEGO 
FIRMA FCA SP. Z O.O.

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Wdrożenie poprzedziła szczegóło-
wa analiza procesów, dzięki której 

sama implementacja systemu 
przebiegła sprawnie. Wyzwaniem 
było zwłaszcza ustandaryzowanie 

i konfiguracja pracy enova365 
dla grupy firm, wspólnego obiegu 
dokumentów oraz przedstawienie 
zaawansowanych analiz i ujedno-

licenie raportowania.

RADOSŁAW ORŁOWSKI  
CZŁONEK ZARZĄDU

 INITIUS SP. Z O.O. SP. K.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 



Expert Budownictwo Sp. j. P. Filipek działa na rynku dostaw i usług 
budowlanych od prawie 20 lat. Specjalizuje się w wykonywaniu  
usług remontowo-budowlanych, dostawie i montażu konstrukcji 
aluminiowych, jak również wdrażaniu autorskich projektów aranżacji wnętrz. 
Rynki docelowe i zasięg terytorialny to obszar Polski oraz UE.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 

Przeniesienie procesów 
księgowych do firmy

Partner wdrażający:

7
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 



POTRZEBY KLIENTA
  Potrzeba ułatwienia obsługi procesów w nowo utworzonym dziale księgowości.
  Chęć usprawnienia procesu wystawiania faktur, zarządzania zamówieniami i płatno- 

 ściami zgodnie ze specyfiką branży budowlanej.
  Konieczność zarządzania flotą pojazdów i szczegółowa kontrola kosztów.

CO ZROBILIŚMY
System enova365 wdrożony w firmie Expert Budownictwo pozwolił na przeniesienie  
prowadzenia księgowości z biura rachunkowego do wewnętrznego działu finansów.  
Zintegrowano prowadzenie zamówień od odbiorców i dostawców w taki sposób, by  
odzwierciedlały wszystkie etapy realizacji, uwzględniając także kaucje gwarancyjne. Wpro-
wadzono rozbudowaną ewidencję kosztów eksploatacji floty firmowej zgodnie z proce-
durą naliczania odliczenia podatku VAT oraz kosztów NKUP. Ponadto, dodatek enova365 
Elektroniczne Wyciągi Bankowe zsynchronizował system z serwisem bankowym, pozwala-
jąc na szybki eksport przelewów oraz pobieranie wyciągów bankowych.

EFEKTY BIZNESOWE
   Pełna automatyzacja księgowań (włącznie z automatycznym tworzeniem nowych 

zagnieżdżonych analityk dotyczących inwestycji, zakupów, rozliczenia zaliczek, kosztów 
samochodów).

   Dopasowanie ewidencji do specyfiki branży.
   Przyspieszenie procesu księgowania dokumentów.
   Integracja z Webservice banku.

KONTROLA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Nowoczesna i konkurencyjna 
firma musi korzystać z roz-

wiązań informatycznych na 
najwyższym poziomie. System 
enova365 umożliwił automa-

tyczne tworzenie
sprawozdań finansowych, 

raportów kluczowych do spraw-
nego zarządzania projektami 
jak i, przy współpracy z ban-

kiem, automatyzację w zakre-
sie generowania przelewów 
bezpośrednio z programu 

księgowego.

KRZYSZTOF FILIPEK  
WŁAŚCICIEL

EXPERT BUDOWNICTWO

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Troszczymy  się o to, żeby dostar-
czać naszym Klientom jak najwię-
cej mechanizmów do automaty-
zacji pracy oraz mechanizmów 
umożliwiających elastyczność 

konfiguracji. Dzięki wbudowaniu 
do systemu dostępu do baz mini-
sterialnych, serwisów GUS, usług 
bankowych, wystarczy dosłownie 
jedno kliknięcie, aby uzyskać do-

stęp do wielu informacji w danym 
momencie. Klienci mogą dopa-
sować sposób pracy do swoich 
preferencji i korzystać z sytemu 
tradycyjnie, w aplikacji bądź też  

w przeglądarce.

AGNIESZKA OPALIŃSKA  
EKSPERT PROJEKTU KSIĘGOWOŚĆ

enova365



Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław powstało w 2007 roku jako jednostka 
gminy Wrocław. Głównym zadaniem MCS-u jest popularyzacja kultury fizycznej 
wśród mieszkańców Wrocławia. Jest także współorganizatorem wielu imprez 
(m.in. PKO Nocny Wrocław Półmaraton oraz PKO Wrocław Maraton).

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 

Intuicyjna księgowość 
w jednostce administracji 
publicznej

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

6
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

10 PRACOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH  
NA CO DZIEŃ Z enova365 

https://www.enova.pl/partnerzy/coderia/
https://www.enova.pl/partnerzy/coderia/


POTRZEBY KLIENTA
  Potrzeba raportowania w oparciu o klasyfikację budżetową: RB27, RB28, RBN.
   Dostosowanie definicji elementów wynagrodzeń do obecnego systemu płacowego 

połączonych jednostek.
  Zapewnienie łatwiejszej ewidencji i zarządzania składnikami majątku trwałego.
  Konieczność szybkiej migracji danych z dotychczas używanych systemów  

 informatycznych.

CO ZROBILIŚMY
Poprzez wdrożenie systemu enova365 zostały sformalizowanie i ustandaryzowane pro-
cesy biznesowe, w takich obszarach jak: księgowość, środki trwałe, kadry i płace, sprze-
daż. Dodatkowym wsparciem dla powyższych modułów jest wdrożony dodatek Jednostki 
Budżetowe, który w pełni zaspokaja potrzeby związane z klasyfikacją i raportowaniem 
budżetowym.

EFEKTY BIZNESOWE
   Łatwość w tworzeniu raportów budżetowych i ich elastyczne modelowanie.
  Lepsza kontrola rozrachunków.
   Możliwość prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem 

zdefiniowanej klasyfikacji budżetowej.
  Automatyzacja rejestrowania harmonogramów i czasu pracy.

INTUICYJNA KSIĘGOWOŚĆ W JEDNOSTCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 



Currenda sp. z o.o. jest producentem specjalistycznego oprogramowania dla 
sądownictwa i kancelarii komorniczych, świadczy usługi wsparcia i utrzymania 
systemów. Firma oferuje swoim klientom rozwiązania do zarządzania złożonymi 
procesami prawnymi i biznesowymi. Currenda przeprowadza również warsztaty 
wdrożeniowe oraz szkolenia związane ze zmianami w prawie. 

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 

System dostosowany do 
szybko zmieniającego się 
prawa

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

7
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

180 UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU
3000+ KLIENTÓW KAŻDEGO MIESIĄCA 

5000+ WYSTAWIANYCH DOKUMENTÓW 
KAŻDEGO MIESIĄCA 

50% SZYBSZY PROCES MASOWEGO 
WYSTAWIANIA FAKTUR

https://www.enova.pl/partnerzy/ekspert/
https://www.enova.pl/partnerzy/ekspert/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność zaktualizowania i dopasowania systemu do szybko zmieniających się przepi- 

 sów prawnych dla przedsiębiorców oraz nowych regulacji w ustawie o rachunkowości.
  Potrzeba automatyzacji generowania dokumentów obciążeniowych za utrzymanie i aktuali- 

 zacje dla użytkowników systemów dostarczanych przez firmę Currenda.
  Zapewnienie możliwości dopasowania używanego oprogramowania do specyficznych wy- 

 magań firmy w zakresie obsługi kancelarii komorniczych i klientów wydawnictwa.
  Chęć wdrożenia automatyzacji procesów fakturowania.

CO ZROBILIŚMY
Wdrożenie enova365 pozwoliło w dużym stopniu zautomatyzować procesy związane z faktu-
rowaniem. Odworowaliśmy także procesy związane z dokumentami kosztowymi, miejscem ich 
powstawania, ścieżkami akceptacji oraz weryfikacji i przypisania pozycji na odpowiednie konta 
księgowe. Kolejnymi niestandardowymi rozwiązaniami było wdrożenie dodatkowego zabezpie-
czenia przy logowaniu do systemu enova365 w wersji Multi.

SYSTEM DOSTOSOWANY DO SZYBKO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 

KOMENTARZ  
KLIENTA:

W naszym nowym systemie 
enova365 nie tylko odwzo-
rowaliśmy procesy obsłu-
giwane przez poprzednie 

systemy, ale również 
pojawiły się nowe możliwo-
ści, np. w zakresie windyka-
cji. Warto dodać, że teraz 
mamy dane księgowe i ka-
drowe w jednym systemie. 
Etap wdrożenia był bardzo 

intensywny, obie strony 
dołożyły wszelkich starań, 

by wszystko odbyło się 
zgodnie z harmonogramem. 

ALICJA KUNDZIER  
DYREKTOR FINANSOWY
 CURRENDA SP. Z O.O.

EFEKTY BIZNESOWE
   Automatyzacja najważniejszych procesów związanych z fakturowaniem i generowaniem 

dokumentów księgowych.
   Umożliwienie samoobsługi, usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami, kierownika-

mi i działem kadr.
   Wyeliminowanie konieczności pracy w dwóch systemach, a co za tym idzie, przepisywania 

i kopiowania danych dotyczących urlopów i kartotek pracowników.
   Wdrożenie oprogramowania, które sprostało wymaganiom firmy w zakresie dostosowania 

do aktualnych przepisów prawa oraz możliwość jego dalszej aktualizacji i rozbudowy. 

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

W przypadku firmy Currenda 
sp. z o.o. zarekomendowaliśmy 
wdrożenie systemu enova365  
w wersji platynowej i wykorzy-
stanie modułów, które w pełni 

pokrywały procesy leżące  
w kręgu zainteresowań firmy 

Currenda. Aktualność systemu 
i możliwość przystosowania ich 

do nowych regulacji była jednym 
z kluczowych warunków stawia-
nych przez firmę Currenda. Wy-
bór oprogramowania enova365 

był tego gwarantem.

MICHAŁ GLINKA  
KIEROWNIK SPRZEDAŻY  

DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW  
EKSPERT SYSTEMY  
INFORMATYCZNE



Innowacyjne  
podejście do HR

Wszyscy wiemy, jak dynamicznie zmieniają się przepisy 
– program kadrowo-płacowy enova365 działa zawsze 
zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Jeśli 
pojawiają się modyfikacje prawa związane z pracą działu 
HR, nasi eksperci na bieżąco dostosowują do nich system. 
Dzięki temu nie musisz martwić się tym, że przeoczysz 
ważne zmiany w przepisach, a samo narzędzie stanie się 
nieaktualne.



Pobierz bezpłatny 
przewodnik

SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

Kadry Płace enova365 to program przeznaczony do pełnej obsługi działów kadr i płac 
w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program 
kadrowo-płacowy wspiera codzienną pracę Twojego działu HR. Pomaga zautomatyzować 
powtarzające się czynności, tym samym oszczędzając czas i optymalizując procedury.

e-teczki
Z enova365 uporządkujesz wszystkie dokumenty związane z pracownikami: dane per-
sonalne, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia. Zautomaty-
zowany system przypomina o zbliżających się terminach badań okresowych czy wymaga-
nych szkoleniach. Oprogramowanie jest dostosowane do prowadzenia elektronicznych 
teczek pracowniczych. enova365 Kadry Płace pozwala także na ewidencjonowanie czasu 
pracy, w tym nadgodzin i limitów nieobecności.

Samoobsługa pracownicza
Pulpit Pracownika oraz Pulpit Kierownika to mobilne narzędzia umożliwiające zarzą-
dzanie wnioskami kadrowymi i czasem pracy online w dowolnym miejscu i czasie. 
Korzystając z Pulpitów, pracownicy mają stały dostęp do wszystkich najważniejszych 
informacji kadrowych, niezależnie od urządzenia (laptop, tablet, smartfon), którego  
używają. Dzięki Pulpitom Pracowniczym i cyfrowej komunikacji kadrowej przedsiębior-
stwo może pracować w trybie rozproszonym. 

Sprawdź, jak efektywnie zarządzać  
zasobami ludzkimi!

https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-kadry-place-hr
https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-kadry-place-hr/


Dr Irena Eris to polskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją 
kosmetyków, a także pracami rozwojowymi i badawczymi w branży 
kosmetycznej. W ciągu 30 lat firma przekształciła się w koncern kosmetyczny 
znany w Polsce i za granicą, zatrudniający około 800 pracowników, 
z asortymentem blisko 500 produktów.

KADRY PŁACE  

Elastyczna administracja 
kadrowo-płacowa 

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

7
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

25 MLN SZTUK KOSMETYKÓW 
SPRZEDAWANYCH ROCZNIE PRZEZ  

DR IRENA ERIS

https://www.enova.pl/partnerzy/alt-one/
https://www.enova.pl/partnerzy/alt-one/


POTRZEBY KLIENTA
  Potrzeba usprawnienia zarządzania strukturą organizacyjną.
  Zapewnienie obsługi czasu pracy w obrębie systemu informatycznego.
  Wymóg swobodnego definiowania dowolnych składników wynagrodzenia.
   Konieczność dostosowania systemu do zmieniających się realiów i przepisów 

prawnych.

CO ZROBILIŚMY
Po wdrożeniu modułów: Kadry Płace, Workflow i Pulpitów Pracowniczych, przebieg 
procesów w dziale kadr (m.in. w zakresie zasad zatrudnienia) został ujednolicony. Opro-
gramowanie usprawniło i przyspieszyło naliczanie płac, eliminując ryzyko popełnienia 
błędów. enova365 zautomatyzowała część zadań działu (np. wysyłkę PIT-ów do pracow-
ników za pomocą Pulpitów Pracownika). Implementacja jednej bazy danych umożliwiła 
spójne raportowanie z wielu podmiotów należących do przedsiębiorstwa.

EFEKTY BIZNESOWE
   Skuteczna i kompleksowa obsługa procesów administracyjnych związanych 

z obsługą kadr i naliczaniem należnych wynagrodzeń.
   Elektroniczna obsługa wniosków urlopowych, rozmów okresowych, PIT-11, 

pasków wypłat przez pracowników i przełożonych.
   Automatyczny zapis w systemie kadrowo-płacowym danych związanych  

z oceną okresową.
   Szybsze przygotowywanie raportów, zbiorczych analiz na potrzeby zarządu.

ELASTYCZNA ADMINISTRACJA KADROWO-PŁACOWA 

KADRY PŁACE  



Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny została założona w 1952 roku pod 
nazwą Rolniczy Zespół Spółdzielczy. Aktualnie jest jednym z największych 
przedsiębiorstw rolnych w kraju, którego podstawowy zakres działalności 
to m.in. produkcja mleka, drobiu rzeźnego, pasz treściwych, koncentratu 
i aromatu jabłkowego oraz suszonych wytłoków.

KADRY PŁACE  

Naliczanie wynagrodzeń 
w spółdzielniach rolniczych

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

4
WDROŻONE 

MODUŁY
 enova365

https://www.enova.pl/partnerzy/datio/
https://www.enova.pl/partnerzy/datio/


POTRZEBY KLIENTA
  Wdrożenie systemu, który będzie zapewniał obsługę kadrowo-płacową według skompli- 

 kowanych zasad, dotyczących spółdzielni rolniczych.
   Dopasowanie oprogramowania do struktury organizacji, w której każdy dział funkcjonu- 

je niemal jak odrębna jednostka.
  Konieczność dostosowania procesów w przedsiębiorstwie do obecnych wymogów  

 prawnych.

CO ZROBILIŚMY
Instalacja oprogramowania enova365 w Spółdzielczej Agrofirmie Szczekociny została oparta 
na modułach: Kadry Płace, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa i Handel. enova365 
umożliwiła obsługę wszystkich działów w jednym systemie oraz usprawniła przebieg proce-
sów kadrowo-płacowych zgodnie ze specyfiką spółdzielni rolniczej. Wypłacone wynagrodze-
nia przeliczane są wskaźnikiem bezpośrednio wpływającym na podstawę opodatkowania, co 
jest unikalne w kontekście innych form prowadzenia działalności. Ponadto, system znacząco 
przyspieszył proces księgowania dokumentów.

EFEKTY BIZNESOWE
   Pełna obsługa kadrowo-płacowa, dostosowana do branży.
   Integracja pracy wielobranżowego przedsiębiorstwa w jednym systemie.
   Oprogramowanie, które jest zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa.

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W SPÓŁDZIELNIACH ROLNICZYCH

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Potrzebowaliśmy elastycznego 
rozwiązania, które spełni nasze 
oczekiwania. Wiedzieliśmy, że 
ogromnym wyzwaniem będzie 
specyficzny sposób wyliczania 
wynagrodzeń członkom spół-

dzielni. Zdecydowaliśmy się na 
system enova365 ze względu 

na największą możliwość 
dopasowania do charakteru 

działalności.

JAROSŁAW POLCYN   
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO  

KSIĘGOWEGO 
SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA 

SZCZEKOCINY

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Trudnością było naliczanie 
wynagrodzeń dla członków rol-
niczej spółdzielni produkcyjnej, 
gdzie członkowie wynagradzani 

są za pracę w formie udzia-
łu w dochodzie podzielnym, 

stosownie do wkładu ich pracy. 
Ponadto, w ramach księgowo-
ści konieczne było rozliczanie 
każdego działu osobno, gdzie 

trudność stanowił wielobranżo-
wy charakter przedsiębiorstwa. 

TOMASZ OJRZYŃSKI  
PREZES

 FIRMY DATIO

KADRY PŁACE  



Balcerzak sp. z o.o. została założona w 1996 roku, a jej pierwszy właściciel, 
Klaudiusz Balcerzak, zbudował zakład od podstaw i rozpoczął tworzenie 
marki. Obecnie firma posiada asortyment ponad 120 różnych produktów. 
Głównymi odbiorcami są hurtownie, sklepy detaliczne, supermarkety, 
hipermarkety, a także sieci dyskontowe.

KADRY PŁACE  

Samoobsługa składania 
wniosków pracowniczych

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

6
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

500 PRACOWNIKÓW

https://www.enova.pl/partnerzy/ekspert/
https://www.enova.pl/partnerzy/ekspert/


POTRZEBY KLIENTA
  Chęć usprawnienia komunikacji między pracownikami a działem HR.
  Potrzeba zautomatyzowania powtarzalnych czynności.
  Konieczność przyspieszenia procesu naliczania list płac.
  Zapewnienie oprogramowania, które będzie zgodne ze zmieniającymi się przepisami,  

 regulacjami i otoczeniem biznesowym.

CO ZROBILIŚMY
Wdrożenie enova365 umożliwiło integrację wszystkich danych kadrowych w jednym syste-
mie. W celu uproszczenia komunikacji z działem kadr została uruchomiona usługa Pulpitu 
Pracownika i Pulpitu Kierownika. Kierownicy otrzymali dostęp do statystyk czasu pracy 
podwładnych, dzięki czemu mogą kontrolować ilość nadgodzin. Wprowadzono także spe-
cjalne alerty w systemie, które z odpowiednim wyprzedzeniem informują dział HR o terminie 
ważności szkolenia BHP danego pracownika.

EFEKTY BIZNESOWE
   Wprowadzenie automatyzacji w zakresie przygotowywania list płac oraz rozliczania pen-

sji pracowniczych.
   Przyspieszenie procesu składania wniosków urlopowych dzięki możliwości samoobsługi 

pracowniczej.
   Powiadomienia o kończących się umowach, badaniach lekarskich oraz szkoleniach BHP.
   Gwarancja zgodności ze wszystkimi zmieniającymi się przepisami kadrowo-płacowymi.

SAMOOBSŁUGA SKŁADANIA WNIOSKÓW PRACOWNICZYCH

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Wdrożenie systemu ERP 
enova365 znacznie usprawniło 
proces obliczania miesięcznych 

wynagrodzeń i sporządzania 
list płac. To, co dla nas niezwy-
kle istotne, to odejście od pa-

pierowego obiegu dokumentów. 
Pulpity Pracownika i Kierownika 

znacząco zautomatyzowały 
aspekty związane z urlopami 

oraz nadgodzinami. Przyczyniło 
się to do oszczędności czasu 
i wyeliminowania błędów mo-
gących wystąpić przy ręcznym 

wpisywaniu danych.

WIOLETTA LISIEWICZ  
KIEROWNIK DZIAŁU KADR 

BALCERZAK SP. Z O.O.

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Rekomendowaliśmy wdrożenie 
systemu enova365, ponieważ 
spełnia on wszystkie wymaga-
nia polskiego ustawodawstwa 
w zakresie ewidencji danych 

kadrowych. Duża elastyczność 
rozwiązania w wersji Platyno-

wej pozwoliła na dostosowanie 
go do potrzeb firmy, co zaowo-
cowało podniesieniem jakości 
obsługi procesów kadrowo-pła-
cowych oraz zwiększeniem jej 

efektywności. 

MARCIN BOROWSKI 
SPECJALISTA DS. WDROŻEŃ 

KADROWO-PŁACOWYCH  
EKSPERT SYSTEMY  
INFORMATYCZNE

KADRY PŁACE  



Izba Wytrzeźwień w Białymstoku jest jednostką budżetową działającą pod 
Urzędem Miejskim. Jednym z jej głównych celów jest przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i jego skutkom, w szczególności poprzez udzielanie osobom 
w stanie nietrzeźwości niezbędnej pomocy medycznej oraz świadczeń 
higieniczno-sanitarnych.

KADRY PŁACE  

Odwzorowanie systemu 
wynagrodzeń w jednostce 
administracji publicznej

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

1
WDROŻONY 

MODUŁ
 I DODATKI enova365 

https://www.enova.pl/partnerzy/auratech/
https://www.enova.pl/partnerzy/auratech


POTRZEBY KLIENTA
   Konieczność wdrożenia oprogramowania, które będzie nadążać za dynamicznie zmie-

niającymi się przepisami kadrowo-płacowymi.
   Wyeliminowanie częściowego prowadzenia ręcznej ewidencji naliczeń oraz części 

dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
  Zapewnienie oprogramowania, które będzie dostosowane do specyfiki jednostki budżetowej.

CO ZROBILIŚMY
W Izbie Wytrzeźwień wdrożono rozwiązanie Kadry Płace enova365 z dostosowanym 
systemem wynagrodzeń dla jednostek budżetowych. Oprogramowanie ERP pozwoliło 
na śledzenie procesu przygotowania listy płac i kontrolę jej poprawności. Ze względu na 
bardzo zróżnicowane grafiki czasu pracy, spowodowane koniecznością udzielania pomocy 
w trybie 24/7, system został dopasowany do całodobowego charakteru pracy i umożliwił 
tworzenie indywidualnych kalendarzy, co przełożyło się na większą ergonomię działu kadr.

EFEKTY BIZNESOWE
   Odwzorowanie skomplikowanego systemu wynagrodzeń.
   Zwiększona ergonomia pracy działu kadr.
   System aktualny pod kątem przepisów kadrowo-płacowych.

ODWZOROWANIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ W JEDNOSTCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

KADRY PŁACE  



Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest samodzielnym publicznym 
zakładem opieki zdrowotnej, funkcjonującym w obecnym kształcie  
od 2000 roku, jednak jego historia sięga czasów powojennych.

KADRY PŁACE  

Samofakturowanie 
pracowników 
kontraktowych

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

7
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

500 PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH
TYLKO 2 DNI TRWA PROCES OBSŁUGI  

DOKUMENTÓW Z POMOCĄ SYSTEMU ERP

https://www.enova.pl/partnerzy/comp-tech/
https://www.enova.pl/partnerzy/comp-tech


POTRZEBY KLIENTA
  Chęć zoptymalizowania pracy z rachunkami od pracowników kontraktowych.
  Konieczność wyeliminowania błędów związanych z wprowadzaniem dokumentów do  

 systemu.
  Zapewnienie możliwości łatwej kontroli kosztów.

CO ZROBILIŚMY
Dzięki wdrożeniu systemu enova365, kierownik oddziału rejestruje pracę pracownika 
kontraktowego z pomocą Pulpitu Kierownika, przypisując jego pracę do konkretnej komór-
ki kosztowej. Następnie na koniec okresu rozliczeniowego moduł Harmonogram Zadań 
automatycznie wysyła na skrzynki e-mailowe pracowników zestawienie czasu pracy celem 
weryfikacji. Po akceptacji, system samodzielnie generuje faktury zakupu. Następuje akcep-
tacja wewnętrzna, dekretacja oraz wysyłka faktur drogą e-mailową wraz z wygenerowaniem 
przelewów – wszystko w sposób automatyczny.

EFEKTY BIZNESOWE
  Oszczędność czasu.
  Precyzja w podziale kosztów dzięki rejestracji pracy w zespołach.
  Regularność i kompletność dokumentów.
  Możliwość planowania i zarządzania kosztami kontraktów. 
  Automatyzacja księgowań.

SAMOFAKTUROWANIE PRACOWNIKÓW KONTRAKTOWYCH

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Dzięki wdrożonemu rozwią-
zaniu w zasadniczy sposób 

odciążono dział księgowości. 
Kompleksowość rozwiązania 

przekłada się bezpośrednio na 
jakość raportów kosztowych, 

które otrzymuje Dyrekcja 
Pogotowia.

ANETA WIERCIŃSKA-
-ZIOBROWSKA  

GŁÓWNY KSIĘGOWY 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

WE WROCŁAWIU

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Idea samofakturowania we 
wrocławskim Pogotowiu Ra-

tunkowym wymaga wygenero-
wania dokumentu z pozycjami 
zależnymi od charakterystyki 
pracy danego pracownika. Ob-
szar systemu enova365 Kadry 

Płace wykorzystywany jest 
do ewidencjonowania czasu 

pracy oraz ośrodków kosztów, 
rozliczenia czasu pracy oraz 
naliczania wynagrodzenia. 

WITOLD  
LESZCZYNOWICZ

PREZES ZARZĄDU
COMP-TECH

KADRY PŁACE  



Hotel Marriott w Warszawie należy do największej na świecie amerykańskiej 
międzynarodowej sieci luksusowych hoteli. Obecnie spółka dysponuje 
ponad 7 349 hotelami w 134 państwach świata.

KADRY PŁACE  

Efektywne zarządzanie 
zasobami ludzkimi 
i oszczędność czasu  
działu HR

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

MIGRACJA  
DANYCH

 KADROWO-PŁACOWYCH  
PONAD 500 OSÓB

https://www.enova.pl/partnerzy/comacom/
https://www.enova.pl/partnerzy/comacom/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność zapewnienia elastycznego systemu, który będzie dostosowany do 

 realiów zmieniających się przepisów prawnych i aktualizowany w przypadku kolej- 
 nych nowelizacji.

   Zagwarantowanie rozwiązania, dzięki któremu pracownicy będą efektywniej 
realizować zlecenia. 

  Wymóg wprowadzenia zautomatyzowanego systemu, który zastąpi pracochłonną,  
 ręczną kontrolę. 

  Chęć usprawnienia obsługi czasu pracy – do tej pory Klient korzystał z rozproszo- 
 nych plików Excel.

CO ZROBILIŚMY
Funkcjonalność Pulpitów Pracowniczych zminimalizowała konieczność stosowa-
nia papierowej dokumentacji. Wprowadzone rozwiązanie zapewniło gwarancję 
zgodności oprogramowania z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz 
integrację danych z systemami zewnętrznymi typu RCP, SAP. Program kadrowo-
-płacowy enova365 został elastycznie dostosowany do potrzeb firmy.  

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU DZIAŁU HR

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Wdrożenie modułu kadrowo-płacowego 
enova365 znacznie usprawniło proces obli-
czania miesięcznych wynagrodzeń i admini-
stracji personalnej. Dzięki intuicyjnemu na-

rzędziu dział personalny raportuje z jednego, 
nowoczesnego systemu. Wdrożenie oprogra-
mowania enova365 zwiększyło efektywność 
pracy oraz znacznie usprawniło i przyspie-
szyło naliczanie płac, ułatwiło dostęp do 

wszystkich informacji kadrowo-płacowych 
oraz sprawne i szybkie raportowanie. To, co 

dla nas niezwykle istotne, to odejście od 
papierowego obiegu dokumentów. 

ADRIANNA RYCHTER  
MULTI PROPERTY DIRECTOR  

OF HUMAN RESOURCES 
MARRIOTT AND WESTIN WARSAW HOTELS

KADRY PŁACE  

EFEKTY BIZNESOWE
   Sprawna i kompleksowa obsługa procesów administracyjnych (kadrowych  

i płacowych).
   Elektroniczna i skuteczna obsługa wniosków urlopowych, PIT-11, rozmów 

okresowych czy pasków wypłat – zarówno przez pracowników, jak i przeło-
żonych.

   Sprawny mechanizm eksportu do zewnętrznego systemu księgowego za-
pewniający spójną współpracę. 

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Głównym celem było wdrożenie roz-
wiązań, które znacznie przyspieszą 
pracę Klienta oraz kompleksowo 

obsłużą procesy kadrowo-płacowe 
występujące w przedsiębiorstwie, 
dając jednocześnie gwarancję do-
stosowania systemu do bieżących 

przepisów prawnych.
Zaproponowaliśmy w pełni zau-

tomatyzowany proces wyliczania 
wynagrodzeń pracowników poprzez 
odpowiednie skonfigurowanie algo-

rytmów elementów płacowych. 

KATARZYNA KUŚ  
DYREKTOR  

DS. OPROGRAMOWANIA ERP 
COM@COM SP. Z O.O.



Radmor S.A. jest producentem i dostawcą nowoczesnych urządzeń łączności 
dla wojska i służb cywilnych, w tym radiostacji programowalnych SDR oraz 
radiotelefonów dla służb cywilnych. Firma posiada ugruntowaną pozycję producenta 
wysoce niezawodnych urządzeń i jednej z najbardziej innowacyjnych polskich firm.  
Produkowane przez Radmor radiostacje służą w ponad 20 armiach świata.

KADRY PŁACE  

Nowa jakość w procesach 
zarządzania kadrami

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

2
WDROŻONE 

MODUŁY
 PODSTAWOWE enova365 

2 MODUŁY DODATKOWE 
PULPITY PRACOWNICZE

https://www.enova.pl/partnerzy/xle/
https://www.enova.pl/partnerzy/xle/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność naliczania skomplikowanych elementów wypłat.
  Wdrożenie systemu, który umożliwi naliczanie wynagrodzeń bez powiązania  

 z zaimportowanym czasem pracy z RCP.
  Potrzeba wprowadzenia odmiennego naliczania elementów za lata pracy w firmie  

 Radmor i jednostkach powiązanych, w stosunku do naliczania za lata poza Radmorem.

CO ZROBILIŚMY
Przed implementacją systemu enova365 firma Radmor do prowadzenia części działań 
kadrowych korzystała z jednego programu (PROPERS), a do księgowości z innego (QAD EE). 
Program kadrowy był przestarzały, nieintuicyjny oraz nie uwzględniał w dużym zakresie zmian 
w przepisach i specyfiki przedsiębiorstwa. Autoryzowany Partner enova365 – XLE sp. z o. o. – 
w celu dopasowania odpowiedniego zakresu oprogramowania do obsługi kadrowo-płacowej, 
przeprowadził dogłębną analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. 

NOWA JAKOŚĆ W PROCESACH ZARZĄDZANIA KADRAMI

KADRY PŁACE  

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Wdrożenie zintegrowanego opro-
gramowania enova365 zapewniło 

nam optymalizację w zakresie 
pracy kadrowo-płacowej oraz 
zautomatyzowanie procesów. 

Rozwiązanie to uwzględnia zmie-
niające się przepisy i specyfikę 

naszej Spółki.

AGNIESZKA ŚWIDERSKA   
PROKURENT 
RADMOR S.A.

EFEKTY BIZNESOWE
   Usprawnienie zarządzania danymi dotyczącymi kadr, w tym w trybie zdalnym.
   Poprawa organizacji spraw administracyjnych poprzez wprowadzenie zdalnej samo-

obsługi pracowniczej.
  Optymalizacja procesów rozliczeń kadrowo-płacowych.
  Przyspieszenie przepływu informacji w firmie.
  Ułatwienie i automatyzacja ewidencji czasu pracy.
  Poprawa wyszukiwania i analizy danych zgromadzonych w systemie.
   Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, szczególnie w Dziale Spraw 

Pracowniczych.

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Zmiany  w przepisach kadrowo-pła-
cowych często są wdrażane z dnia 

na dzień. enova365 Kadry Płace 
znana jest z tego, że wykorzystuje-

my najnowsze technologie dostępne 
na rynku, a aktualizacje progra-

mów wprowadzamy równie szybko, 
jak ogłaszane są nowe przepisy. Na 

końcu jest bowiem Klient, który 
musi spełnić obowiązek ustawo-

dawcy na czas. 

JOANNA WALENTEK  
KIEROWNIK PROJEKTU  

KADRY PŁACE
ENOVA365



Trakcja S.A. to przedsiębiorstwo, które realizuje rocznie ponad 
100 kontraktów, budując i modernizując linie kolejowe, tramwajowe, 
autostrady, drogi ekspresowe, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci 
energetyczne. Firma jest uważana za potentata na polskich rynkach 
energetyki i budownictwa infrastrukturalnego. 

KADRY PŁACE  

Optymalizacja procesów 
kadrowo-płacowych

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

3
WDROŻONE 

MODUŁY
 I DODATKI enova365 

https://www.enova.pl/partnerzy/alt-one/
https://www.enova.pl/partnerzy/alt-one/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność zautomatyzowania procesów kadrowo-płacowych: tworzenie dowolnych  

 składników płacowych, sprawne naliczanie list wynagrodzeń.
  Potrzeba wdrożenia elektronicznej obsługi wniosków urlopowych, PIT-11, RMUA przez  

 pracowników i przełożonych.
   Umożliwienie dzielenia kosztów zatrudnienia na poszczególne jednostki organizacyjne.
  Wymóg wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie.

CO ZROBILIŚMY
Zapewniliśmy funkcję wprowadzania przez kierowników w Pulpicie Kierownika podziału 
czasu pracy pracowników na realizowane projekty, co umożliwia automatyczne księgo-
wanie kosztów płacowych w podziale na projekty, budowy czy brygady. Oprogramowanie 
enova365 spełnia także wymogi stawiane przez ustawodawcę w ramach obsługi PPK. 
Zapewnia również integrację z systemem finansowo-księgowym.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW KADROWO-PŁACOWYCH

KADRY PŁACE  

EFEKTY BIZNESOWE
   Kompleksowa obsługa rozliczeń i ewidencji płac oraz możliwość definiowania składni-

ków wynagrodzeń.
   Wszystkie funkcje dotyczące rozliczania czasu pracy są wprowadzone w oparciu o pol-

skie prawo pracy. 
   Automatyzacja procesów HR, system dostępny online i liczne rozwiązania samoobsłu-

gowe pozwoliły dynamicznie dostosować się do okoliczności epidemii koronawirusa.

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Z pełnym przekonaniem mogę 
polecić współpracę z firmą Alt 
One oraz przygotowaną przez 
nią aplikację 2FA – Two Factor 
Authenticator. Chwalę sobie 
także sam proces wdrożenia 

oraz kontakt podczas ustalania 
szczegółów – wszystko przebie-

gło sprawnie i przyjemnie.

  DYREKTOR DZIAŁU 
ZASOBÓW LUDZKICH 

TRAKCJA S.A.

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

System enova365 pozwala wprowa-
dzić w obszary HR automatyzację 
codziennych zadań. Daje to dużą 

oszczędność czasu na każdym 
szczeblu: od pracownika,

który samodzielnie może sprawdzić 
limit urlopu i bez konieczności pój-

ścia do kadr złożyć wniosek  
o zmianę adresu, po dział HR, który 

może więcej czasu poświęcić na 
śledzenie przepisów czy też analizy 
KPI w module Business Intelligence 

enova365.

JOANNA WALENTEK  
KIEROWNIK PROJEKTU  

KADRY PŁACE
ENOVA365



Mando Corporation jest światowym liderem produkcji części 
samochodowych. Od 2012 roku w zakładzie produkcyjnym w Specjalnej 
Ekonomicznej Strefie Przemysłowej w Wałbrzychu prowadzona jest produkcja 
części samochodowych, a firma zatrudnia prawie 700 pracowników. 

KADRY PŁACE  

Sprawne zarządzanie 
kadrami i rozliczenia 
płacowe

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

1
WDROŻONY 

MODUŁ  
PODSTAWOWY 

1 WDROŻONY MODUŁ DODATKOWY 
PULPITY PRACOWNIKA I KIEROWNIKA

https://www.enova.pl/partnerzy/komako/
https://www.enova.pl/partnerzy/komako/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność zintegrowania rejestracji czasu pracy (systemu RCP) z bazą   

 kadrową.
  Umożliwienie współpracy managerów z działem HR.
   Potrzeba usprawnienia wymiany informacji i dokumentów.
  Zagwarantowanie systemu, który nie będzie wymagał ręcznych ewidencji.

CO ZROBILIŚMY
Program kadrowo-płacowy enova365 umożliwia konfigurację ewidencji kadrowej 
i rozliczeń wynagrodzeń z uwzględnieniem różnych grup zawodowych i systemów 
pracy. Dodatkowo zapewniliśmy import czasu pracy z zewnętrznego systemu RCP, 
ewidencję różnych wniosków pracowniczych obsługiwanych przez pracowników 
oraz obsługę systemu przez managerów za pomocą Pulpitu Kierownika.

OPTYMALIZACJA PROCESÓW KADROWO-PŁACOWYCH

KADRY PŁACE  

EFEKTY BIZNESOWE
  Większa efektywność pracy zespołu kadrowego.
   Automatyzacja procesów ewidencji RCP. 
   Wprowadzenie kontroli managerów nad weryfikacją czasu pracy pracowników.
   Usprawnienie przepływu informacji.
   Skonfigurowanie infrastruktury serwerowej i stworzenie bezpiecznego śro-

dowiska testowego, deweloperskiego i produkcyjnego.

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Praca mojego zespołu została mocno zau-
tomatyzowana. Rozliczanie czasu pracy 
w wielopoziomowej strukturze organiza-
cyjnej, liczącej prawie 700 pracowników, 
nie sprawia żadnych problemów. System 

od strony producenta jest na bieżąco 
aktualizowany i dostosowywany do 

przepisów prawa, cały czas jest rozwijany 
i pojawiają się nowe funkcjonalności. Jest 

elastyczny i ma bardzo duże możliwo-
ści adaptacyjne, mamy wiele ustawień 

dedykowanych pod potrzeby naszej firmy. 
Do tej pory nie spotkałam się z żadnymi 

ograniczeniami od strony funkcjonalności 
systemu.

EWA STUS  
HR /GA/EHS SENIOR MANAGER 

MANDO CORPORATION POLAND

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Zamawiający poszukiwał nowego 
systemu kadrowo-płacowego, który 
zlikwiduje wiele ręcznych ewidencji, 
zapewni lepsze możliwości rozwoju 
oraz kontroli i analiz. Za kluczowe 
uznano możliwości technologiczne 
systemu enova365, dopasowanie 

do przepisów prawnych przy bardzo 
szerokiej funkcjonalności startowej 
i dużych możliwościach rozwoju do 

potrzeb przedsiębiorstwa.

 WOJCIECH MIKULSKI  
WICEPREZES ZARZĄDU 

KOMAKO



Sprawnie zarządzaj 
magazynem  
i logistyką
Zyskaj kompleksową obsługę zamówień, dokumentów 
i stanów magazynowych z pomocą systemu enova365, 
dostosowanego do specyfiki handlu. Wykorzystaj 
automatyzację rejestrowania zleceń i przyspiesz czas 
realizacji zamówień od kontrahentów.



Pobierz bezpłatny 
przewodnik

SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

System handlowo-magazynowy enova365 elastycznie dopasujesz do potrzeb swojej 
firmy. Samodzielnie wybierz moduły, które najlepiej odpowiadają specyfice Twojej dzia-
łalności. System będzie rozwijał się razem z Tobą – w każdej chwili możesz uzupełnić go 
o kolejne funkcjonalności. Wykorzystuj szerokie możliwości konfiguracyjne, aby jak najle-
piej dostosować system magazynowy do funkcjonowania w Twoim przedsiębiorstwie.

Efektywnie zarządzaj zamówieniami i magazynem
Zapewnij sobie sprawne zarządzanie zamówieniami i obsługę kontrahentów dzięki 
dostępowi do danych dotyczących stanów magazynowych. Przyspiesz planowanie 
i generowanie zamówień dla dostawców, wykorzystując program handlowo-magazynowy 
enova365. System zmniejsza także ryzyko występowania przestojów i błędów, prowadząc 
pracowników przez kolejne etapy procesów.

Optymalizacja procesu zakupów i sprzedaży 
Usprawnij proces zakupów i sprzedaży dzięki automatycznemu generowaniu dokumen-
tów sprzedaży. Program zawiera gotowe dokumenty sprzedaży dla różnych rodzajów 
transakcji. Wśród nich znajdują się między innymi: sprzedaż z odwrotnym obciążeniem, 
transakcje między krajami UE, faktury zaliczkowe sprzedaży.

Otwórz się na integrację
enova365 jest programem otwartym na integrację z systemami zewnętrznymi. Wśród 
nich można wymienić między innymi WMS i systemy do zarządzania produkcją, a także 
rozwiązania e-commerce.

Sprawdź, jak efektywnie zarządzać  
magazynem i logistyką!

https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-handel-magazyn/
https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-handel-magazyn/


Hel-Wita to firma funkcjonująca na rynku od początku lat 60. XX wieku. 
Pierwotnie prowadziła działalność wyłącznie w Niemczech, od 1990 roku jest 
obecna także w Polsce. Specjalnością przedsiębiorstwa jest produkcja pomp 
obiegowych. Używa się ich do cyrkulacji wody pitnej, a część asortymentu 
stanowią energooszczędne pompy instalacji centralnego ogrzewania.

HANDEL I MAGAZYN  

Integracja procesów 
handlowych i produkcyjnych

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

12
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

https://www.enova.pl/partnerzy/comacom/
https://www.enova.pl/partnerzy/comacom/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność integracji działalności produkcyjnej z handlową.
  Potrzeba ujednolicenia dokumentacji związanej z prowadzonymi  

 rozliczeniami w dwóch językach (niemieckim i polskim).
  Chęć wdrożenia mechanizmu szybkiej akceptacji dużej liczby dokumentów.

CO ZROBILIŚMY
Po wdrożeniu w firmie systemu enova365 wprowadzono m.in. możliwość 
weryfikacji poprawności tworzenia dokumentów produkcyjnych, a także 
kontroli ilości surowców na poziomie tworzenia zleceń. Wdrożono także de-
dykowany mechanizm szacowania technologii dla towarów, które jeszcze nie 
pojawiły się na magazynie. Dzięki temu dział handlowy posiada informacje 
o przewidywanym koszcie prowadzenia prac nad produktem. Współpracę 
między poszczególnymi działami wsparły również przygotowane listy mini-
malnych stanów towarów.

EFEKTY BIZNESOWE
   Udoskonalenie pracy na poziomie operacyjnym.
   Szybszy przepływ informacji pomiędzy działami.
   Możliwość łatwego szacowania kosztów produkcji z uwzględnieniem  

różnic kursów walutowych.
   Łatwe monitorowanie stanu surowców i etapów produkcji.

INTEGRACJA PROCESÓW HANDLOWYCH I PRODUKCYJNYCH

KOMENTARZ  
KLIENTA:

System enova365 jest dla 
naszej firmy jak drugi oddech. 

Dokonane modyfikacje nie 
zmieniły całkowicie funk-
cjonowania Hel-Wita, ale 

z pewnością przyczyniły się 
do usprawnienia codziennej 

pracy. Powodzenie współpracy 
z COM@COM wynika głównie 
z faktu, że dołożono wszelkich 
starań, aby zrozumieć nasze 

potrzeby.

SEBASTIAN FUDALA   
GŁÓWNY KSIĘGOWY  

HEL-WITA

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Po konsultacjach związanych z precyzyj-
nym wyznaczeniem obszarów, które trzeba 
udoskonalić, szczególny nacisk położono na 
aspekt językowy oraz na proces produkcyjny. 
Prowadzenie działalności zarówno po polsku, 

jak i niemiecku, to nie tylko kwestia tłuma-
czeń kluczowych dokumentów. COM@COM 
musiało dostosować swoje propozycje do 

norm prawnych, które obowiązują po dwóch 
stronach Odry. Pierwsze efekty zauważono 

już po kilku tygodniach. Pracownicy Hel-Wita 
zwracają szczególną uwagę na łatwość w ob-

słudze oprogramowania.

RAFAŁ KOŚMICKI
PREZES ZARZĄDU 

COM@COM

HANDEL I MAGAZYN  



Tactica Pharmaceuticals to polska firma farmaceutyczna, producent leków, 
suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, 
wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Firma istnieje na rynku od ponad  
10 lat. Współpracuje z ośrodkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą 
oraz największymi hurtowniami farmaceutycznymi w Polsce.

HANDEL I MAGAZYN  

Sprawny obieg dokumentów 
handlowych w zgodzie  
z wymogami branży

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

4
WDROŻONE 

MODUŁY
 I DODATKI enova365 

https://www.enova.pl/partnerzy/polkas/
https://www.enova.pl/partnerzy/polkas/


POTRZEBY KLIENTA
  Wymóg przystosowania oprogramowania do nowego obowiązku  

 w postaci raportowania do ministerialnych platform farmaceutycznych.
   Konieczność odwzorowania w programie handlowym specyficznych 

procesów biznesowych dla branży farmaceutycznej.

CO ZROBILIŚMY
W firmie zaimplementowane zostało oprogramowanie enova365, które 
pomogło w odwzorowaniu obiegów dokumentów charakterystycznych dla 
branży farmaceutycznej. Opracowany został także mechanizm blokowania 
partii leków oraz raportowania listy kontrahentów, do których wydane zosta-
ły serie leków zablokowane do sprzedaży. System zintegrowano z platformą 
Ministerstwa Zdrowia ZSMOPL, przez którą firma raportuje ruchy transakcyj-
ne związane z obrotem lekami oraz z systemem operatora logistycznego ma-
gazynu. Przyspieszono również proces wymiany dokumentów z odbiorcami.

EFEKTY BIZNESOWE
   Elastyczność rozwiązania, umożliwiająca dopasowanie systemu do po-

trzeb branży farmaceutycznej.
   Uproszczenie kontroli nad sprzedażą leków refundowanych.
   Przyspieszenie obiegu dokumentów.
   Możliwość dalszej rozbudowy systemu.

HANDEL I MAGAZYN  

KOMENTARZ  
KLIENTA:

System enova365 usprawnił 
w naszej firmie przede wszyst-

kim proces realizacji zamówień. 
W tym obszarze najważniejsza 

jest szybkość działania, co 
jest w tym momencie możliwe 
poprzez zastosowanie odpo-

wiednich komunikatów.

ANETA JĘDRYSIK    
SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW  

TACTICA  
PHARMACEUTICALS

SPRAWNY OBIEG DOKUMENTÓW HANDLOWYCH W ZGODZIE Z WYMOGAMI BRANŻY

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Tym, co zdecydowanie wyróżnia system  
enova365 na rynku, jest jego elastyczność. 
Można go precyzyjnie dostosować w taki 

sposób, aby jego funkcjonowanie dokładnie 
odpowiadało specyfice firmy – niezależnie od 
jej rozmiaru oraz obszaru, w którym działa.

WOJCIECH CHROBAK
KIEROWNIK PROJEKTU HANDEL

enova365



Naturalnie Zdrowe to polska firma, która w swoim asortymencie posiada 
wyłącznie to, co naturalne i nieprzetworzone. Produkty firmy – mieszanki 
chlebowe, mąki i bakalie – nie są stabilizowane chemicznie i nie zawierają 
sztucznych konserwantów.

HANDEL I MAGAZYN  

Automatyzacja sprzedaży 
dzięki integracji z platformą 
e-commerce

Partner wdrażający:

2
WDROŻONE 

MODUŁY
 I DODATKI enova365 

1 200 OBSŁUGIWANYCH ZAMÓWIEŃ 
DZIENNIE DZIĘKI enova365



POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność wdrożenia systemu ERP zsynchronizowanego z platformą  

 e-commerce.
   Zagwarantowanie systemu, który pozwoli na zminimalizowanie czynności 

potrzebnych do realizacji zamówienia.
  Zapewnienie automatyzacji obsługi produkcji.

CO ZROBILIŚMY
Wdrożony system enova365 zabezpieczył procesy, zachodzące w firmie jak  
np. zakup surowców, przyjmowanie zamówień z uwzględnieniem kombinacji 
produktów, produkcji na podstawie predefiniowanych składów. Oprogramo-
wanie umożliwiło synchronizację danych o kartotekach towarów z platformą 
e-commerce. W ramach wdrożenia wykonano również raporty niezbędne do  
obsługi produkcji. System został wdrożony w modelu pracy zdalnej, dzięki  
czemu firma nie potrzebowała inwestować w zasoby sprzętowe.

EFEKTY BIZNESOWE
   Możliwość szybkiego generowania zapotrzebowania surowcowego do pro-

dukcji.
   Przyspieszenie przepływu informacji sprzedażowej pomiędzy systemem  

a platformą e-commerce.
   Automatyzacja procesu przyjmowania zamówień.

AUTOMATYZACJA SPRZEDAŻY DZIĘKI INTEGRACJI Z PLATFORMĄ E-COMMERCE

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Kluczowym wyzwaniem w czasie 
wdrożenia było sprawne połączenie 
synchronizacji enova365 z platfor-
mą e-commerce, obsługa realizacji 

zamówień z kanałów B2C i B2B oraz 
procesów produkcyjnych. System  
enova365 sprawdził się w naszym 
biznesie i widzimy kolejne obszary, 

które możemy zautomatyzować dzięki 
dostępnej funkcjonalności. Wykorzy-

stanie modelu pracy zdalnej zapewnia 
nam elastyczność, której potrzebujemy.

ADAM BUĆKO    
NATURALNIE ZDROWE

HANDEL I MAGAZYN  

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

W Polsce występuje wiele modeli 
biznesowych, nawet w obrębie tej 
samej branży. Szerokie możliwości 

konfiguracyjne są więc bardzo 
ważną cechą systemu enova365, 

czyniąc go rozwiązaniem na miarę 
potrzeb zarówno małych, śred-

nich, jak i dużych przedsiębiorstw 
z bardzo rozwiniętą strukturą 

organizacyjną.

WOJCIECH CHROBAK
KIEROWNIK PROJEKTU HANDEL

enova365



Firma Garbaruk sp. z o.o. jest jednym ze światowych liderów produkcji 
superlekkich części do rowerów. Produkowane przez firmę części 
wykorzystywane są przez kolarzy górskich i szosowych, amatorów,  jak 
i zawodowców. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji części  
do układu napędowego (zębatek, kaset, wózków).

HANDEL I MAGAZYN  

Sprawna produkcja 
i efektywna sprzedaż 
internetowa

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

2
WDROŻONE 

MODUŁY
 PODSTAWOWE enova365 

4 WDROŻONE MODUŁY DODATKOWE

https://www.enova.pl/partnerzy/bit-com/
https://www.enova.pl/partnerzy/bit-com/


POTRZEBY KLIENTA
  Potrzeba usprawnienia realizacji zamówień internetowych, w tym procesu pakowania i wysyłania  

 towarów w celu uniknięcia pomyłek (bardzo duża ilość podobnych produktów).
  Dodanie możliwości pobierania zamówień z nowego sklepu internetowego.
  Konieczność nadawania priorytetów produkowania dla zamówień internetowych.
   Usprawnienie procesu produkcji: system powinien wyświetlać na danym stanowisku produkcyjnym 

tylko to, co ma zostać na nim wyprodukowane. 
  Wdrożenie rozwiązań, które ułatwią serwisowanie części produktów objętych gwarancją.

CO ZROBILIŚMY
Zaproponowaliśmy wykorzystanie nowych list z listami własnych obiektów w module Handel, do któ-
rych dodano cztery dodatkowe listy: przygotowanie surowca, obróbka, malowanie, pakowanie. Proces 
realizacji rozpoczyna się od nadania odpowiedniego statusu zamówienia. Na każdym etapie operator ma 
dostępny worker umożliwiający dodanie wykonanych produktów.

EFEKTY BIZNESOWE
   Automatyzacja pobierania zamówień (e-sklepy, Harmonogram Zadań).
   Realizacja zamówień zgodnie z priorytetami, ograniczenie widoczności danych dla operatorów na stanowi-

skach (dodatkowe listy).
   Kontrola etapu realizacji poszczególnych pozycji zamówień.
   Usprawnienie procesu pakowania paczek (dodatkowy worker).
   Dodanie dodatkowych list uprościło proces produkcji. Odpowiednio oznaczone kompletacje dają możli-

wość tworzenia statystyk dotyczących błędnie wykonanych półproduktów na danym stanowisku lub przez 
konkretnego operatora.

SPRAWNA PRODUKCJA I EFEKTYWNA SPRZEDAŻ INTERNETOWA

HANDEL I MAGAZYN  



SZCZECIN-PILOT sp. z o.o. świadczy usługi pilotażu morskiego w portach rejonu 
Szczecin-Świnoujście, jak też pilotażu pełnomorskiego na Morzu Bałtyckim. 
Dzięki dogłębnej znajomości rejonu pilotowego służy radą  
i doświadczeniem kapitanom zawijających statków. 

HANDEL I MAGAZYN  

Zarządzanie stacją  
pilotów morskich

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

4
WDROŻONE 

MODUŁY
PODSTAWOWE

https://www.enova.pl/partnerzy/komako/
https://www.enova.pl/partnerzy/komako/6/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność zorganizowania i uporządkowania pracy kilkudziesięcioosobo- 

 wego zespołu, działającego operacyjnie 24h/7.
  Wymóg wprowadzenia elektronicznej ewidencji kwitów pilotowych.

CO ZROBILIŚMY
Przygotowaliśmy analizę wymagań i procesów, które zdecydowaliśmy przenieść do 
systemu enova365, oraz opracowaliśmy konfigurację i zestaw rozszerzeń indywidu-
alnych, dzięki którym wprowadziliśmy ewidencję uprawnień zespołu Szczecin-Pilot, 
elektroniczną ewidencję zleceń zwanych kwitami pilotowymi. System enova365 
pozwala także na pracę z obsługą walutową działalności Szczecin-Pilot.

EFEKTY BIZNESOWE
   Zintegrowanie i zautomatyzowanie fakturowania usług na podstawie reje-

stru zleceń pilotowych.
   Dostarczono narzędzia do zarządzania Stacją Pilotów w Zespole Portów 

Szczecin-Świnoujście, zapewniając w rozwiązaniu opartym o system ERP 
enova365 obsługę pełnej specyfiki pracy: Stacji Pilotów, Zespołu Pilotów, 
Pracy Dyspozytorów. 

  Zapewniono usprawnienia organizacyjne i udostępniono system wszystkim  
 uprawnionym pracownikom i pilotom.

SZYBSZA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ W SEGMENCIE B2B I B2C

HANDEL I MAGAZYN  

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Z perspektywy kilku lat użytkowania 
enova365 potwierdzam, że zakup 
i wdrożenie tego systemu to była 

bardzo dobra decyzja. Praca mojego 
zespołu została mocno zautomatyzo-
wana, usprawnieniu uległ przepływ 
danych, a system został dopasowa-
ny do charakteru firmy. enova365 
ułatwia kompleksowe zarządzanie 

naszym przedsiębiorstwem.

JANUSZ MAJEWSKI     
DYREKTOR

SZCZECIN-PILOT SP. Z O.O

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Ze Szczecin-Pilot sp. z o.o. spółka 
KOMAKO współpracuje od ponad 
25 lat. Kilka lat temu podjęliśmy 
wyzwanie „zinformatyzowania 
działalności operacyjnej” Spół-
ki. System księgowy i kadrowo-

-płacowy był już wcześniej przez 
nas wdrożony i były to moduły 

enova365. Za kluczowe uznaliśmy 
wprowadzenie elektronicznego 
obiegu kwitów pilotowych, jak 

nazywane są zlecenia usług piloto-
wych, z którymi piloci wsiadają na 

pilotowane jednostki.

WOJCIECH MIKULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU

KOMAKO



Wyprzedź konkurencję 
i zautomatyzuj 
sprzedaż
Automatyzacja to droga do zwiększenia efektywności 
sprzedaży. Kluczowa jest pełna obsługa lejka 
sprzedażowego – analiza zachowania klientów, informacje 
o podgrzanych leadach, miejscu ich pozyskania  
i potencjale konwersji. Ważna staje się możliwość śledzenia 
skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych 
i wyciągania wniosków na podstawie zgromadzonych 
danych. Wszystko to zapewnia system enova365. 



Pobierz bezpłatny 
przewodnik

SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

Podejmuj strategiczne decyzje dzięki danym
System CRM gwarantuje dostęp do najważniejszych danych i narzędzi umożliwiających 
ich dokładną analizę. To dzięki nim można prześledzić zachowania klienta, a następnie 
dopasować do nich działania firmy. enova365 pozwala także na szybki eksport danych 
z dowolnego miejsca w systemie oraz umożliwia tworzenie przejrzystych wizualizacji i ra-
portów w formie wykresów czy grafik. Czytelnie zaprezentowane informacje pomagają 
z kolei w podejmowaniu właściwych strategicznych decyzji biznesowych. 

Narzędzie dla Twoich handlowców 
Handlowcy dużą część swojej pracy spędzają poza biurem – w trasie lub na spotkaniach 
z klientami. Sprzedaż i CRM enova365 pomaga im w codziennej pracy. Dzięki mobilnemu 
dostępowi do systemu handlowcy mogą kontrolować zamówienia, przydzielać zada-
nia oraz analizować poziom sprzedaży w trakcie podróży służbowej, oszczędzając przy 
tym czas. Po każdym kontakcie z kontrahentem, CRM enova365 pozwala gromadzić infor-
macje o wszystkich czynnościach i zadaniach wykonanych w stosunku do klienta, a także 
dane na temat jego preferencji zakupowych.

Nowy kanał komunikacji z kontrahentami 
Zwiększ konkurencyjność poprzez udostępnienie kontrahentom nowego kanału komuni-
kacji B2B z dostępem do zamówień i dokumentów – Pulpitu Kontrahenta. Dzięki temu 
będą mogli sprawdzić swoją historię zamówień oraz pobierać faktury bez konieczności 
wysyłania e-maili czy wykonywania telefonów.

Sprawdź, jak pozyskiwać  
strategicznych klientów!

https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-sprzedaz-crm/
https://www.enova.pl/whitepapers-formularz-sprzedaz-crm/


Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. to nowoczesna firma, 
która jest polskim liderem w zakresie genetyki i rozrodu zwierząt oraz 
najnowszych technologii stosowanych w inseminacji. Jako pierwsza w Polsce 
zajęła się wdrożeniem technologii selekcji genomowej. Stacja ma siedzibę 
w Bydgoszczy oraz oddziały w Olecku, Piątnicy oraz Zamościu.

SPRZEDAŻ I CRM 

Cyfryzacja i automatyzacja 
zamówień handlowych

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

12
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

3 000 PUNKTÓW UNASIENIANIA  
W CAŁEJ POLSCE

5 LAT WSPIERANIA PROCESÓW 
ORGANIZACYJNYCH

55% ZOSTAŁ SKRÓCONY ŚREDNI CZAS 
OBIEGU FAKTUR ZAKUPOWYCH

https://www.enova.pl/partnerzy/agemit/
https://www.enova.pl/partnerzy/agemit/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność wprowadzenia elektronicznych zamówień handlowych i przyspieszenia  

 obiegu dokumentów.
  Potrzeba utworzenia bazy stanów magazynowych z możliwością dostępu online dla  

 handlowców.
  Chęć wdrożenia kompleksowej analityki wewnątrz spółki.

CO ZROBILIŚMY
W SHiUZ wdrożono system enova365, który pozwolił zapanować nad kosztami w firmie. 
Zastosowane rozwiązania znacznie wpłynęły na średni czas obiegu faktur zakupowych, który 
skrócił się z 16 do 7 dni. System uprościł gromadzenie umów ze wszystkich placówek. Przed-
stawiciele handlowi zostali wyposażeni w tablety z mobilną aplikacją enova365. Dzięki temu 
mogą na bieżąco sprawdzać aktualne ceny i stany magazynowe. Oprogramowanie umożliwi-
ło również planowanie i monitoring transportu towaru.

EFEKTY BIZNESOWE
  Poprawa przepływu informacji we wszystkich działach firmy.
   Stały dostęp do danych biznesowych dla przedstawicieli handlowych z pomocą aplikacji 

mobilnej enova365.
   Umożliwienie monitorowania i planowania transportu towaru.

CYFRYZACJA I AUTOMATYZACJA ZAMÓWIEŃ HANDLOWYCH

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Zastosowane rozwiązania 
znacznie wpłynęły na średni 

czas obiegu faktur zakupowych, 
który skrócił się z 16 do 7 dni. 
Handlowcy korzystają także 

z dodatkowej funkcjonalności 
monitorowania i planowania 
w systemie transportu towaru. 
Dostawy do klientów odbywają 

się na wcześniej zaplanowa-
nych trasach, a dzięki aplikacji 
mamy możliwość przypisania 

odbiorców do konkretnego 
przejazdu.

 STACJA HODOWLI  
I UNASIENIANIA ZWIERZĄT  

SP. Z O.O.

SPRZEDAŻ I CRM 

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Zaproponowałem wdroże-
nie modułu Przedstawiciela 

Handlowego oraz modułu CRM, 
które pozwoliły usprawnić 

przepływ informacji pomiędzy 
przedstawicielami terenowymi 
a działami handlowymi. Dodat-
kowo, doradziłem wdrożenie 
modułu DMS wraz z Workflow, 
które zautomatyzowały proce-
sy w dziale handlowym, księgo-

wym i administracyjnym.

 PAWEŁ MACIEJEWSKI
WSPÓŁWŁAŚCICIEL FIRMY 

KIEROWNIK DZIAŁU SERWISU 
AGEMIT SP. Z O.O.



APX Technologie działa od 2000 roku w branży obrabiarek CNC oraz produkcji 
wyposażenia maszyn i kooperacji w zakresie części dla przemysłu lotniczego. 
Firma prowadzi m.in. konsultacje techniczne i technologiczne, instalacje 
i wdrożenia, szkolenia personelu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

SPRZEDAŻ I CRM 

Ewidencja sprzedażowa 
z wykorzystaniem kartoteki 
towarów i kontrahentów

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

7
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

https://www.enova.pl/partnerzy/dr-it-warszawa/
https://www.enova.pl/partnerzy/dr-it-warszawa/


POTRZEBY KLIENTA
  Potrzeba wdrożenia integracji danych biznesowych we wspólnej bazie.
  Chęć usprawnienia kontroli i zarządzania gospodarką magazynową.
  Zapewnienie możliwości efektywnego planowania pracy zespołów.
  Konieczność ustandaryzowania działań sprzedażowych dotyczących ofertowania.
  Umożliwienie uporządkowania danych w kartotekach towarów i kontrahentów. 

CO ZROBILIŚMY
We wdrożonym w firmie systemie enova365 zostały skonfigurowane następujące magazy-
ny: Surowców, Główna Produkcja, Główna Centrala, Magazyny na Projekty, co umożliwiło 
szybszą kontrolę rozliczeń kosztów poszczególnych projektów. Oprogramowanie pozwoliło 
na utworzenie kartotek towarowych wraz z wprowadzeniem do systemu wizytówek poten-
cjalnych klientów. Wdrożony moduł enova365 Serwis umożliwił wystawianie dokumentów 
handlowych bezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowanie towarów 
pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy.

EFEKTY BIZNESOWE
   Łatwe zarządzanie danymi dzięki pracy w jednej bazie danych.
   Pełna rejestracja konwersacji z klientami i wizyt serwisowych oraz ewidencja działań 

marketingowych.
   Możliwość oceny projektów pod kątem rentowności i ich planowania.
   Bieżąca kontrola nad prowadzonymi projektami.

EWIDENCJA SPRZEDAŻOWA Z WYKORZYSTANIEM KARTOTEKI TOWARÓW I KONTRAHENTÓW

SPRZEDAŻ I CRM   

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Nasza firma wcześniej korzy-
stała z kilku systemów, które 

dostarczały różnej jakości 
dane. Brak zintegrowanej bazy 

sprawiał, że pracownicy byli 
zmuszeni do powielania swoich 
czynności. Szukaliśmy nowocze-
snego rozwiązania do obsługi 
kluczowych dla nas obszarów 
biznesowych, dlatego też wy-

braliśmy enova365

PIOTR ŚWIDZIKOWSKI  
PROKURENT 

APX TECHNOLOGIE

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

W enova365 Leady i Transak-
cje generowane na podstawie 
kontaktu z klientem uspraw-

niają pracę handlowców oraz 
są doskonałym materiałem do 

analizy mocnych i słabych stron 
w procesie sprzedaży. Całość 

prowadzonych działań sprzeda-
żowo-marketingowych możemy 

spiąć przy pomocy projektu. 
Zastosowanie systemu CRM 

znacznie usprawnia komunika-
cję w zespole.

 KRZYSZTOF ORACZEWSKI
KIEROWNIK PROJEKTU CRM 

enova365



Firma Manstel powstała w 1990 roku i działa głównie na rynku usług 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz ogólnobudowlanych. 
Oferuje projektowanie i wykonawstwo w zakresie: elektroenergetyki, stacji 
transformatorowych, sieci energetycznych. Siedziba firmy znajduje się 
w Maniowach, jednak firma operuje na terytorium całej Polski oraz Danii.

SPRZEDAŻ I CRM 

Zarządzanie projektami 
sprzedażowymi oraz pracą 
podwykonawców

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

5
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

https://www.enova.pl/partnerzy/polanski/
https://www.enova.pl/partnerzy/polanski/


POTRZEBY KLIENTA
  Chęć usprawnienia zarządzania zróżnicowanymi projektami prowadzonymi przez firmę.
  Umożliwienie monitorowania rentowności, zaangażowania prac oraz terminowości  

 kontraktów.
  Konieczność zapewnienia wsparcia w prowadzeniu magazynu.
  Wymóg wdrożenia archiwizacji dokumentacji projektowej oraz korespondencji w systemie ERP.

CO ZROBILIŚMY
W firmie Manstel wdrożyliśmy moduły enova365: Projekty, CRM, Handel, Księgowość, 
Środki Trwałe. Zaimplementowany został mechanizm ułatwiający wprowadzanie informacji, 
przekształcanie dokumentów oraz raportowanie – głównie w obszarze obsługi kontraktów. 
enova365 umożliwiła także zarządzanie postępem prac dla podwykonawców. Z wdrożonego 
systemu korzystają na co dzień kierownicy budów, parku maszynowego, magazynu, kadra 
zarządzająca, sekretariat oraz księgowość.

EFEKTY BIZNESOWE
  Usprawnienie komunikacji z podwykonawcami.
  Uszczelnienie rozliczania projektów.
  Możliwość wdrażania nowych rozwiązań zgodnie z rozwojem przedsiębiorstwa.

CYFRYZACJA I AUTOMATYZACJA ZAMÓWIEŃ HANDLOWYCH

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Zdecydowaliśmy się na wdroże-
nie systemu enova365 ze wzglę-
du na jego szerokie możliwości, 
dużą elastyczność oraz nowo-

czesne rozwiązania, jakie zoba-
czyliśmy podczas prezentacji 

systemu. Z perspektywy czasu 
stwierdzamy, że enova365, 

dzięki sprawnej wdrożeniowej 
pracy, potrafiła dostosować się 

do naszych potrzeb i spełnia 
nasze oczekiwania.

SŁAWOMIR WIĄCEK  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

MANSTEL

SPRZEDAŻ I CRM 

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

CRM to rozwiązanie, które 
doskonale sprawdza się  

w obszarze sprzedaży i obsługi 
klienta. Dzięki ukierunkowaniu 

na działania wokół klienta, 
zwiększamy korzyści płynące  
z kontaktu z nim. Łatwo może-
my zidentyfikować kluczowych 
klientów, tak aby maksymali-

zować zyski firmy. Korzystając 
z Zadań, planujemy pracę, 

natomiast Zdarzenia pozwalają 
nam odnotowywać akcje zacho-
dzące z klientem. Tym samym 

budujemy historię relacji. 

 KRZYSZTOF ORACZEWSKI
KIEROWNIK PROJEKTU CRM 

enova365



Firma Supober od 1991 roku świadczy usługi w sektorze bezpieczeństwa 
pożarowego i wybuchowego obiektów. Specjalizuje się w projektowaniu, 
instalacji oraz serwisie m.in. zabezpieczeń ppoż. dla obiektów Data Center, 
systemów wczesnej detekcji dymu, gaśnic i hydrantów przeciwpożarowych.

SPRZEDAŻ I CRM 

Procesy serwisowe  
pod kontrolą

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

3
WDROŻONE 

MODUŁY
 I DODATKI enova365 

https://www.enova.pl/partnerzy/meridium/
https://www.enova.pl/partnerzy/meridium/


POTRZEBY KLIENTA
  Chęć wdrożenia systemu, który zcentralizuje i ujednolici wszystkie zamówienia,   

 dokumenty handlowo-magazynowe oraz zlecenia serwisowe.
  Zapewnienie wsparcia efektywności pracy zespołu.
  Konieczność poprawy przepływu danych i informacji między pracownikami.

CO ZROBILIŚMY
W firmie Supober wdrożenie systemu enova365 objęło działy: handlowy, magazynowy, rozliczeniowy, marketingowy oraz serwisowy. 
Oprogramowanie pozwoliło na uszczegółowienie przebiegu obsługi zleceń serwisowych. Wydruki (wypełniane dotychczas ręcznie) 
zostały przeniesione do systemu, dzięki czemu wszystkie pola uzupełniane są w programie, a informacje przechowywane w bazie da-
nych. Dzięki funkcjonalności modułu Serwis firma może planować i kontrolować wykorzystanie urządzeń i aparatury. Ponadto, dzięki 
instalacji enova365 na zewnętrznym serwerze, pracownicy mogą logować się do systemu z dowolnego miejsca.

EFEKTY BIZNESOWE
  Poprawa jakości oraz wydajności pracy w krótkim czasie.
  Możliwość łatwego zarządzania czasem pracy serwisantów.
   Planowanie przeglądów instalacji u klientów oraz harmonogramowanie badań technicznych.
  Zdalny dostęp do systemu dla serwisantów.

PROCESY SERWISOWE POD KONTROLĄ

SPRZEDAŻ I CRM 

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

System ERP enova365 charakte-
ryzuje się dużą przejrzystością, 
elastycznością i możliwością 

szerokich modyfikacji, co daje 
mu zdecydowaną przewagę 

nad oprogramowaniem konku-
rencyjnym. enova365 sprostała 

wielu wymaganiom.

LUCJAN SZCZYGIEŁ 
KIEROWNIK DS. WDROŻEŃ 

MERIDIUM



Muzeum Narodowe w Poznaniu istnieje od 1857 roku. Należy do najstarszych, 
największych i najważniejszych muzeów w Polsce. Dysponuje dziewięcioma 
oddziałami, sześć z nich znajduje się w Poznaniu. W przestrzeni galerii można 
znaleźć obrazy takich artystów jak Stanisław Wyspiański czy Claude Monet. 
Muzeum zatrudnia ponad 400 osób.

SPRZEDAŻ I CRM 

Oprogramowanie enova365 
dla instytucji kultury

Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

9
ODDZIAŁÓW 

400 PRACOWNIKÓW

https://www.enova.pl/partnerzy/enova-expert/
https://www.enova.pl/partnerzy/enova-expert/


POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność wdrożenia rozwiązania, które pozwoli na obsługę zindywidualizowanego  

 systemu sprzedaży biletów – Muzeum ma swój wzór biletu, specjalny papier i drukarki.
  Ułatwienie przygotowywania i składania różnorodnych raportów.
  Potrzeba usprawnienia ewidencji czasu pracy pracowników, którzy mają złożone  

 i skomplikowane harmonogramy pracy. 

CO ZROBILIŚMY
Wdrożenie oprogramowania enova365 umożliwiło łatwiejsze zarządzanie złożonym przed-
siębiorstwem, jakim jest Muzeum Narodowe w Poznaniu. Zaproponowaliśmy rozwiązania 
usprawniające proces sprzedaży biletów, który ze względu na charakter instytucji, jest 
złożony. Muzeum ma swój indywidualny wzór biletu, specjalny papier i własne drukarki. 
Dodatkowo proces sprzedaży jest powiązany z raportowaniem – Muzeum jest zobowiązane 
do składania raportów, uwzględniających m.in. strukturę wiekową osób kupujących bilety. 
Wdrożenie oprogramowania enova365 usprawniło także księgowanie płatności kartą oraz 
zarządzanie zasobami ludzkimi. 

OPROGRAMOWANIE enova365  DLA INSTYTUCJI KULTURY

SPRZEDAŻ I CRM 

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Muzeum jako przedsiębiorstwo 
zatrudnia ponad 400 osób. Do 

zarządzania taką infrastruk-
turą potrzebowaliśmy odpo-
wiedniego narzędzia. Dzięki 
wdrożeniu oprogramowania 

enova365 i współpracy z firmą 
enova.expert możemy łatwo 

zarządzać naszym dużym 
przedsiębiorstwem, które 

można by nazwać nawet firmą 
usługowo-handlową.

MICHAŁ CZARNECKI   
MUZEUM NARODOWE  

W POZNANIU

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

Muzeum oprócz tego, że jest in-
stytucją z mnóstwem zasobów 

muzealnych i zabytków, jest 
wielooddziałową firmą. Musi 

wystawiać faktury, generować 
deklaracje VAT, PIT czy ZUS. 
Zespół Muzeum był bardzo 

optymistycznie nastawiony do 
wdrożenia i chętny do współ-

pracy. 

ŁUKASZ LECH 
PREZES ZARZĄDU 

ENOVA.EXPERT SP. Z O.O. EFEKTY BIZNESOWE
  Automatyczne księgowanie płatności dokonywanych kartą.
  Usprawnienie sprzedaży biletów.
  Łatwiejsze raportowanie.
   Wdrożenie elektronicznej ewidencji czasu pracy, co pomaga przy rozliczaniu poborów, 

urlopów, L4.



Mobilna księgowość 
w biurze 
rachunkowym
System enova365 to nowoczesne, pewne i gotowe na 
zmiany oprogramowanie ERP dla biura rachunkowego. 
Umożliwia sprawną obsługę setek klientów wewnątrz 
jednego systemu, dzięki czemu zarządzanie biurem 
rachunkowym jest znacznie łatwiejsze. 



SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH W DELEGACJI DZIĘKI CHMURZE

Gotowe matryce dokumentów i zapłat, schematy księgowe, integracja firmowego rachunku 
bankowego z systemem ERP oraz zautomatyzowane procesy księgowe usprawniają codzien-
ne obowiązki pracowników. 

Pracuj z dowolnego miejsca
Dedykowane interfejsy pozwalają na pracę z dowolnego miejsca – wystarczy zalogować się 
z komputera, tabletu czy smartfonu z systemem Android lub iOS. Biuro rachunkowe korzy-
stające z systemu enova365 może także udostępnić swoim klientom Pulpit Klienta Biura 
Rachunkowego, czyli w pełni mobilną platformę do komunikacji. Umożliwia ona komplek-
sową obsługę w trybie online – klienci mogą przekazywać przez Internet do biura dokumen-
ty, wystawiać własne faktury sprzedaży oraz pozyskiwać informacje o kwotach do zapłaty. 
Wszystko z dowolnego urządzenia, niezależnie od miejsca i o każdej porze.

System zgodny z przepisami
Specyfika biur rachunkowych wymaga od producenta oprogramowania szybkiej reakcji na 
najnowsze zmiany przepisów księgowo-podatkowych. Wszystkie funkcjonalności związane 
z nowelizacjami prawa są opracowywane z odpowiednim wyprzedzeniem i dostarczane 
użytkownikom bezpłatnie w ramach aktualnej gwarancji. Nad zgodnością z przepisami czuwa 
zespół ekspertów enova365.
 

Pobierz bezpłatny 
przewodnik

Podlicz możliwości z systemem ERP 
dla Biur Rachunkowych!

https://www.enova.pl/podlicz-mozliwosci-biura-rachunkowego-z-dedykowanym-e-bookiem/
https://www.enova.pl/podlicz-mozliwosci-biura-rachunkowego-z-dedykowanym-e-bookiem/


Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

9
WDROŻONYCH 

MODUŁÓW
 I DODATKÓW enova365 

365 dni MM FINANSE ZABEZPIECZAŁO  
OD STRONY KSIĘGOWEJ  

PRODUKCJĘ FILMU

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 online. 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. Na koniec dnia osoby 
odpowiedzialne musiały wiedzieć, czy produkcja zmieściła się w zaplanowanym budżecie.

Zarządzanie projektem 
w czasie rzeczywistym

BIURA RACHUNKOWE 

https://www.enova.pl/partnerzy/enova-expert/
 https://www.enova.pl/partnerzy/enova-expert/


ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W CZASIE RZECZYWISTYM

POTRZEBY KLIENTA
  Zapewnienie możliwości prowadzenia kompleksowej usługi księgowej projektu filmowego.
  Konieczność pobierania budżetów na kolejne dni. 
  Chęć usprawnienia księgowania dynamicznie spływających rachunków od ekipy filmowej.
  Potrzeba udostępnienia analizy porównawczej kierownikowi produkcji.

CO ZROBILIŚMY
W MM Finanse wdrożono system enova365 z odpowiednim planem kont. Przygotowano 
mechanizm importu dokumentów, aby w projektach znalazły się odpowiednie opisy wymia-
rów, jak np. „film” czy „pozycja budżetu”. Na poszczególnych pozycjach widoczne były jego 
elementy, jak produkcja, postprodukcja itp. enova365 umożliwiła generowanie informacji 
szczegółowych, dekretów i deklaracji podatkowych związanych z projektem.

EFEKTY BIZNESOWE
   Zapewnienie klientowi biura pełnej kontroli nad realizacją budżetu na planie filmowym.
  Szybkie rozliczenie projektu po jego zakończeniu.

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Wydawało nam się, że to 
będzie bardzo trudne zadanie. 

Okazało się jednak, że  
enova365 i ogromna wiedza 
oraz zaangażowanie firmy 

wdrożeniowej 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  
EKSPERTA:

Nie mieliśmy wątpliwości, że 
enova365 jest najbardziej od-

powiednim narzędziem. Dzięki 
przejrzystości i szybkości dzia-
łania mechanizmów enova365, 
Klient miał pełną kontrolę nad 

budżetem w trakcie trwania 
produkcji.

TADEUSZ KORACH 
KONSULTANT 

ENOVA.EXPERT SP. Z O.O.

BIURA RACHUNKOWE 



Partner wdrażający:

ZOBACZ WIZYTÓWKĘ 
PARTNERA

Biuro Doradcy Podatkowego Czesław Kaczyński powstało w 1994 roku. Ponad 20 lat 
doświadczenia pozwoliło zdobyć firmie stabilną pozycję na rynku usług rachunkowych 
oraz doradztwa podatkowego. Swoim klientom oferuje pełny outsourcing usług 
księgowych i kadrowych oraz obsługę prawną biznesu na najwyższym poziomie.

Przewaga konkurencyjna 
dzięki Pulpitowi Klienta 
Biura Rachunkowego

BIURA RACHUNKOWE 

 
PULPIT 

 KLIENTA
  

BIURA RACHUNKOWEGO

https://www.enova.pl/partnerzy/edat-pl/
https://www.enova.pl/partnerzy/edat-pl/


PRZEWAGA KONKURENCYJNA DZIĘKI PULPITOWI KLIENTA BIURA RACHUNKOWEGO

POTRZEBY KLIENTA
  Konieczność wdrożenia skutecznego rozwiązania do komunikowania się z klientami w celu  

 usprawnienia pracy biura pracującego od lat na systemie enova365.
  Zapewnienie możliwości udostępniania oferty współpracy na urządzeniach stacjonarnych   

 i mobilnych z dowolnego miejsca na świecie.
  Zagwarantowanie zachowania spójności danych w czasie wdrożenia i użytkowania systemu  

 przez wiele podmiotów jednocześnie

CO ZROBILIŚMY
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego zapewnia  bezpieczny dostęp klientów do zasobów biura, moż-
liwość elektronicznego przesyłania dokumentów, wprowadzania dokumentów źródłowych oraz 
wystawiania faktur sprzedaży. Dodatkowo, klienci mogą odczytywać wiadomości od i do księgo-
wych, realizować własne zadania, przelewy, a także monitorować pracę biura rachunkowego, co 
znacząco zwiększa zaufanie klientów.

KOMENTARZ  
KLIENTA:

Dzięki systemowi enova365 
w wersji Multi klienci mojego 

biura prowadzą swoje przedsię-
biorstwa w sposób mobilny. W ra-

mach pulpitu zdalnego klienci 
otrzymują możliwość zdalnego 
wystawiania faktur sprzedaży, 
wczytywania i przesyłania do 

systemu faktur sprzedażowych 
i dodawania ich opisu nawet za 
pomocą smartfona. Posiadają 

również w każdym miejscu i o każ-
dej porze dostęp do najważniej-

szych informacji finansowych ich 
przedsiębiorstwa. 

CZESŁAW KACZYŃSKI  
BDP KACZYŃSKI

BIURA RACHUNKOWE 

KOMENTARZ  
EKSPERTA:

System enova365, dzięki 
swojej elastyczności, po-

zwala w pełni realizować 
potrzeby naszych klien-

tów, m.in. BDP Kaczyński, 
dając mu pełen wachlarz 
korzyści, takich jak: ob-
niżenie kosztów związa-
nych z wprowadzeniem 

dokumentów do systemu, 
archiwizacją i przecho-

wywaniem dokumentów 
papierowych. 

EWA FICOŃ 
EDAT.PL

EFEKTY BIZNESOWE
  Możliwość wystawiania faktur sprzedaży przez klientów.
  Mobilna praca z tabletu lub smartfona.
   Stały dostęp do najważniejszych informacji kadrowo-księgowych z dowolnego miejsca i o do-

wolnym czasie.
   Wgląd w analizy, raporty i zestawienia przygotowane przez biuro rachunkowe.
   Obniżenie kosztów własnych wprowadzania dokumentów do systemu.
   Ograniczenie kosztów generowania, przechowywania i archiwizacji dokumentów papierowych.
   Nowe możliwości budowania cennika i negocjowania umów z klientami.
   Podniesienie prestiżu usług opartych na innowacyjności i nowoczesności.



UMÓW BEZPŁATNĄ 
PREZENTACJĘ 

SYSTEMU I ZOBACZ, 
JAK ENOVA365 MOŻE 

ZMIENIĆ TWÓJ 
BIZNES

POZNAJ WIĘCEJ 
HISTORII NASZYCH 

KLIENTÓW

SPRAWDŹ 
CENNIK

ZAPISZ SIĘ DO 
NEWSLETTERA 

I OTRZYMUJ 
POWIADOMIENIA 

O NOWYCH 
PUBLIKACJACH

https://www.enova.pl/umow-prezentacje/
https://www.enova.pl/zaufali-nam/
https://www.enova.pl/oferta-i-cennik/
https://www.enova.pl/chcemy-byc-z-toba-w-kontakcie
https://www.enova.pl/umow-prezentacje/
https://www.enova.pl/zaufali-nam/
 https://www.enova.pl/oferta-i-cennik/
https://www.enova.pl/chcemy-byc-z-toba-w-kontakcie


Porozmawiajmy o tym,  
jak możemy zmienić Twój biznes!

Soneta sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A

30-415 Kraków
 

tel: +48/12 349 28 00
kontakt@enova.pl

www.enova.pl

mailto:kontakt%40enova.pl%20?subject=
http://www.enova.pl

