
 
 

  

 
1. Rachuba S.C - Biuro Rachunkowo-Podatkowe. 
Biuro Rachunkowo-Podatkowe Rachuba S.C. funkcjonuje 
od 1995 roku. Kompleksowo obsługuje małe i średnie 
przedsiębiorstwa pod względem rachunkowym i kadrowo-płacowym. Reprezentuje 
równieŜ klientów przed urzędami skarbowymi i ZUS. Rejon działania Biura to głównie 
Wielkopolska. Obecnie zatrudnia pięciu pracowników. 
 
 
2. Sytuacja biznesowa przed wdroŜeniem. 
Od wielu lat Biuro wykorzystywało w swojej pracy system Comarch KLASYKA Księga 
Handlowa oraz Comarch KLASYKA Płace i Kadry. Do obsługi klientów z 
uproszczoną księgowością wykorzystywany był system dosowy innego producenta. 
Programy nie były ze sobą zintegrowane co często powodowało problemy z 
przepływem informacji. W związku z tym, Ŝe oprogramowanie dosowe staje się 
przestarzałe a same systemy nie są wyposaŜane w nowe funkcjonalności właściciele 
Biura postanowili od stycznia 2010 roku wdroŜyć nowoczesne oprogramowanie 
pozwalające szybciej i sprawniej obsługiwać klientów.  
 
 
3. Rozwiązanie.  
Mając bardzo dobre doświadczenia w uŜytkowaniu systemu Comarch KLASYKA 
właściciele Biura uznali, Ŝe naturalnym wyborem będzie system Comarch OPT!MA. 
Nowy system oparty jest na dobrych rozwiązaniach z systemu Comarch KLASYKA a 
dodatkowo dostarcza wielu funkcjonalności niedostępnych w oprogramowaniu 
dosowym. WdroŜenie powierzono poznańskiej firmie MATESOFT, która została 
polecona przez inne, zaprzyjaźnione biuro rachunkowe. Za pomocą odpowiednich 
narzędzi informatycznych przeniesiono dane z programu Comarch KLASYKA do 
Comarch OPT!MA i po serii intensywnych szkoleń w krótkim czasie Biuro rozpoczęło 
pracę w nowym systemie. 
 
 
 4. Uzyskane korzyści. 
W warunkach niestabilności przepisów prawa mamy gwarancję zgodności systemu 
informatycznego ze zmieniającym się prawem podatkowym i bilansowym. W razie 
wątpliwości dotyczących obsługi systemu - poza pomocą Partnera – moŜemy liczyć 
na nielimitowaną pomoc telefoniczną ze strony producenta - firmy Comarch. 
Dzięki temu, Ŝe program jest wielofunkcyjny błyskawicznie odbywa się ewidencja 
zdarzeń gospodarczych. Integracja z MS Office pozwala szybko reagować na 
potrzeby zgłaszane ze strony klientów i przygotowywać wszelkie raporty i 
zestawienia w oczekiwanej przez nich formie. 

W bieŜącej pracy bardzo przydatny okazał się dedykowany moduł Biuro 
Rachunkowe. Funkcje, które zawiera bardzo przyspieszyły wykonywanie 
powtarzalnych czynności. Dzięki wykorzystaniu podpisu elektronicznego deklaracje 
za wielu klientów, praktycznie po kilku kliknięciach, zostają przekazane do US. 
Udostępnia teŜ wiele przydatnych raportów i informacji o klientach bez konieczności 



 
 

  

uruchamiania konkretnego modułu księgowego czy płacowego. SłuŜy równieŜ do 
wykonywania kopii bezpieczeństwa. 

Szacujemy, Ŝe dzięki wdroŜeniu nowych rozwiązań przeciętnie na obsługę 
jednego klienta przeznaczamy 15% mniej czasu. W ciągu 10 miesięcy uŜytkowania 
systemu przybyło nam czterech nowych klientów. 
 
5. Dlaczego Comarch...  
„WdraŜając system Comarch OPT!MA podjęliśmy słuszną decyzję. Pozwala nam 
obsługiwać więcej klientów i więcej zarabiać. Przekonaliśmy się, Ŝe wykorzystując 
oprogramowanie jednego dostawcy sprawniej obsługuje się klientów. Nie naleŜy 
obawiać się wdroŜenia nowoczesnych rozwiązań i zmian organizacyjnych. NaleŜy za 
to zwrócić szczególną uwagę na wybór Partnera, z którym wdroŜenie będzie 
przeprowadzone. My wybraliśmy firmę MATESOFT, z której usług do dziś jesteśmy 
bardzo zadowoleni.” 
 
Właściciel 
Zbigniew Martyna 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
WdroŜono następujące moduły: 
 
Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe, Płace i 
Kadry, Kasa/Bank, Faktury, Biuro Rachunkowe 
___________________________________________________________________ 
 
 
Dane Klienta: 
Biuro Rachunkowo-Podatkowe Rachuba S.C. 
Grzegorz Maciejewski i Zbigniew Martyna 
ul. Garbary 48 lok. 7 
61-869   Poznań 
tel. (61) 851-53-19 
 
 
Dane Partnera Comarch: 
MATESOFT Grzegorz Dziwis 
os. Stefana Batorego 5 lok. 60 
60-687  Poznań 
tel. (61) 821-73-34 
www.matesoft.pl 


