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List referencyjny dla systemu Comarch OPT!MA

ALPA DP Henryk Ładiński działalnośó gospodarczą prowadzi od 1990 roku.
obsługuje kompleksowo pod względem kadrowo-płacowym oraz księgowym
podmioty o róznej wielkości i zróŻnicowanym profilu działalności. Klienci Biura to
zarówno firmy jednoosobowe jak i duze podmioty o wielomilionowych obrotach.

od początku 2007 roku Biuro do obsługi swoich klientów wykorzystuje
oprogramowanie comarch OPTIMA. Wcześniej uŻywany był system dosowy, ktory
jednak przestał spełniać Wymagania właściciela Biura. Szczególnie w obszarze
kadrowo-płacowym stary system nie wystarczał do obsługi rosnącej liczby klientów
i rosnących wymagań tych klientów'

Zakupiono następujące moduły: Biuro Rachunkowe, Faktury, Księga
Podatkowa, Księga Handlowa Plus, Kadry i Płace Plus, Środki Trwałe, Analizy.
W przypadku niektórych klientów wdrożono równiez system Comarch OPT|MA
w wersji online. W tym przypadku pracownicy klienta wprowadzają dokumenty
handlowe i kasowo-bankowe a Biuro je weryfikuje i księguje. Uprawnione osoby
po stronie klienta mają mozliwość zapoznawania się z biezącą sytuacją firmy
korzystając z modułu Pulpit Menadżera.

Bardzo dobrym przykładem wykorzystania wersji online systemu jest obsługa
kadrowo-płacowa jednego z klientów. Biura - firmy z branŻy wydobywczej. Firma
prowadzi działalność na Dolnym Sląsku, gdzie na' miejscu prowadzana jest
dokumentacja kadrowa oraz wstępnie sprawy płacowe. Biuro weryfikuje
wprowadzone dane oraz odpowiada za poprawnośó naliczonych list płac i tworzenie
deklaracji.

Wybór systemu Comarch oPT!MA okazał się trafiony' Producent odpowiednio
szybko dostosowuje go do zmieniających się przepisów, jak równieŻ wprowadza
ciągłe usprawnienia, co podnosi funkcjonalność programu.

Wdrożenie modułÓw oprogramowania przeprowadziła firma MATESOFT
z Poznania - Pańner producenta systemu ' Zarowno prawidłowe wdrozenie jak
i kolejne kilka lat współpracy pozwalają na wystawienie bardzo dobrej opinii firmie
MATESOFT. Wybierając tę firmę jako dostawcę systemu kaŻdy klient z pewnością
będzie zadowolony.
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