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Śrem, 27.09.2010 r. 

1. Kancelaria Rachunkowa Paulina Kurnatowska. 

 

Kancelaria Rachunkowa Paulina Kurnatowska 
prowadzi swoją działalność od stycznia 2009 roku. 
Proponujemy naszym klientom kompleksową 
obsługę rachunkową oraz kadrowo-płacową. Nasza 
oferta skierowana jest do podmiotów 
funkcjonujących w każdej formie organizacyjnej-
prawnej o różnym profilu działalności.  
 

2. Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem 

systemu. 

Zakładając Kancelarię Rachunkową właścicielka pragnęła pracować w sposób 
nowoczesny i zapewniać swoim klientom usługi na najwyższym poziomie. Aby to 
osiągnąć  należało przede wszystkim wybrać niezawodny i sprawdzony system 
informatyczny, któremu postawiono następujące wymagania:  

• intuicyjny w obsłudze, 
• stale aktualizowany zgodnie ze zmianami przepisów, 
• bardzo uniwersalny o szerokich możliwości konfiguracji, aby zapewnić 

możliwość obsługi również dużych klientów prowadzących skomplikowaną 
działalność, 

• możliwość prostej rozbudowy systemu wraz z rozwojem Kancelarii, 
• zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa przechowywanych danych, 
• eksport gotowych deklaracji do systemów zewnętrznych (Płatnik, SODiR) 
 

Po przeanalizowaniu oferty różnych producentów Pani Kurnatowska zdecydowała o 
zakupie systemu Comarch OPT!MA w wersji dla biur rachunkowych. Nie bez 
znaczenia było jej osobiste doświadczenie w pracy z tym systemem zdobyte na 
wcześniejszych etapach kariery zawodowej.  
 
3. Rozwiązanie. 

Wdrożenie systemu zostało przeprowadzone przez firmę MATESOFT Grzegorz 

Dziwis z Poznania – Partnera Comarch. Po szybkim i sprawnym wdrożeniu Kancelaria 
w krótkim czasie rozpoczęła pracę w nowym systemie.  
Wdrożono następujące moduły: 

• Kasa\Bank 
• Faktury 
• Księga Podatkowa 
• Księga Handlowa 
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• Biuro Rachunkowe 
Po kilku miesiącach właścicielka zdecydowała o zakupie dodatkowego modułu: Środki 
Trwałe. 
Również jeden z klientów Kancelarii zdecydował się na wdrożenie systemu Comarch 
OPT!MA. W tym przypadku obsługa księgowa i kadrowo-płacowa odbywa się zdalnie 
przy użyciu usług terminalowych. Takie rozwiązanie okazało się bardzo wygodne dla 
obydwu stron. Pozwala klientowi wystawiać wszelkie potrzebne dokumenty w 
modułach handlowych, a Kancelaria ma możliwość ich natychmiastowego 
księgowania.  
 
4. Uzyskane korzyści. 

System Comarch OPT!MA spełnia oczekiwania jakie przed nim postawiono. Jest 
wysoko oceniany ze względu na przejrzystość uzyskiwanych informacji co sprawia, że 
można szybko reagować na potrzeby klientów. Pełna integracja powoduje, że po 
wprowadzeniu do systemu pewnych informacji (np. nowy kontrahent, pracownik) stają 
się automatycznie dostępne we wszystkich modułach. Program jest szybki: np. 
księgowanie 100 faktur w rejestrze VAT odbywa się w nieco ponad minutę a 
przygotowanie 20-stronnicowego wydruku zajmuje ok. 15 sekund. Wiele czynności 
wykonywanych jest automatycznie przy wykorzystaniu np. schematów księgowych, 
definiowalnych zestawień finansowych czy seryjnych e-deklaracji. Integracja z 
programem Płatnik sprawia, że przygotowanie i wysłanie informacji do ZUS jest proste 
i szybkie. Automatyzacja tego rodzaju czynności jest szczególnie ważna w działalności 
Kancelarii Rachunkowej, gdzie zaoszczędzony czas można poświecić kolejnym 
klientom i osiągać dzięki temu dodatkowe przychody. 
 
5. Dlaczego Comarch ? 

 

 

„Znam oprogramowanie Comarch OPT!MA od wielu 
lat i zawsze byłam z niego zadowolona. Jednak 
wdrożenie w mojej własnej Kancelarii ukazało 
dodatkowe zalety tego systemu np. wydajną pracę z 
dużą liczbą podmiotów. Wybierając system 
informatyczny warto również zastanowić się nad 
pozycją producenta oprogramowania. Wybrałam 
system firmy Comarch ponieważ to polski,  stabilny i 
pewny dostawca. Polecam również firmę 
MATESOFT jako rzetelnego, godnego zaufania i 
służącego pomocą w każdej sytuacji Partnera.” 
 

Paulina Kurnatowska 

Właścicielka  
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Wdrożone moduły:  Kasa\Bank, Faktury, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Środki 
Trwałe, Biuro Rachunkowe 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Dane Klienta:      Dane Partnera Comarch: 
Kancelaria Rachunkowa     MATESOFT Grzegorz Dziwis 
Paulina Kurnatowska     os. Stefana Batorego 5 lok. 60 

   60-687 Poznań   
        tel. (61) 821-73-34 

   www.matesoft.pl  
    

      
   
 
 

 
 


