do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch SA
Odpowiedzialność, bezpieczeństwo, pewność jutra

Jesteśmy stabilną, wiodącą, polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, zatrudniającą ponad
3500 specjalistów z dziedziny informatyki i zarządzania, w tym
ponad 1000 zajmujących się bezpośrednio oprogramowaniem
dla przedsiębiorstw. Od lat według różnych rankingów (IDC, DIS)
utrzymujemy się na pozycji lidera rynku oprogramowania do
zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce, z ciągle rosnącym
udziałem w rynku.
Oprogramowanie Comarch podbija również rynki międzynarodowe. Nasze systemy do zarządzania z powodzeniem działają na
kilku kontynentach. Silna pozycja Comarch w branży to gwarancja, że wybór naszego oprogramowania jest dobrą, skutkującą
przez wiele lat inwestycją, która przyczynia się do zwiększania
przychodów oraz rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Profesjonalne rozwiązania do zarządzania
Od ponad 18 lat tworzymy dla Państwa oprogramowanie, z którego korzysta już ponad 70 000
firm w Polsce i za granicą. Jest ono nowoczesne, wydajne i na bieżąco dostosowywane do obowiązujących przepisów. Na kompleksową ofertę składają się rozwiązania dla mikro, małych,
średnich oraz dużych firm usługowych, handlowych i produkcyjnych. Spośród kilku linii produktów każde przedsiębiorstwo wybierze idealne dla siebie rozwiązanie.
W trosce o zadowolenie naszych klientów produkty do zarządzania

Każdy z systemów do zarządzania Comarch to rozwiązanie kom-

Comarch są nieustannie rozwijane i wzbogacane o gotowe do za-

pletne, pozwalające kompleksowo usprawniać działanie całej firmy.

stosowania modele biznesowe. Do najważniejszych zalet systemów

Pełna integracja pozwala na zarządzanie całą firmą, a nie osobnymi

Comarch należy zaliczyć biznesowe wykorzystanie Internetu oraz

działami. Dane wprowadzane są tylko raz i mogą być wykorzysty-

komunikację z urządzeniami mobilnymi. Już od 9 lat rozwijamy ofer-

wane w operacjach z różnych obszarów funkcjonalnych. Nasze roz-

tę iComarch24, która daje możliwość bezinwestycyjnego wynajęcia

wiązania są wspierane przez największą, kompetentną Sieć Part-

oprogramowania zainstalowanego na serwerach Comarch. Dzięki

nerską liczącą ponad 900 firm informatycznych, zlokalizowanych

temu klient otrzymuje bezpieczny dostęp do systemu do zarządza-

w każdym zakątku Polski. Dzięki temu każdy klient ma dostęp do

nia bezpośrednio z przeglądarki internetowej, z dowolnego miejsca

bezpośredniej i profesjonalnej pomocy oraz opieki, zarówno zdal-

i o dowolnej porze, płacąc miesięczne raty za jego użytkowanie.

nie poprzez Internet czy „hotline” telefoniczny, jak również poprzez
wezwanie specjalisty do miejsca prowadzenia swojej działalności.

Rap
orty
i

an
ali
zy

nie procesami biznesow
ądza
ym
z
r
i
Za

Zarządzanie produkcją
Zarządzanie
sprzedażą

Zarządzanie
relacjami
z klientami

Kontrahenci
Pracownicy
Towary
i usługi

Procesy
logistyczne

Zarządzanie
finansami

e

Księgowość

i
R oz w

n
ąza

ia

n
bra

żo

w

Integralność zarządzania przedsiębiorstwem
z wykorzystaniem systemu ERP
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Główne produkty Sektora Comarch ERP
Na podstawową ofertę systemów do zarządzania Comarch składają się trzy nowoczesne rozwiązania: Comarch OPT!MA, Comarch ALTUM, Comarch CDN XL. Różnią się one stopniem skomplikowania obsługiwanych procesów biznesowych, natomiast cechami wspólnymi są nowoczesna technologia oraz integralność.

Comarch CDN XL

• Przedział od 6 - 500+
komputerowych stanowisk pracy
• Ponad 2 600 zakończonych
wdrożeń

Comarch ALTUM

• Przedział 6–100+
komputerowych stanowisk
pracy
• Inteligentna platforma
biznesowa ERP

Comarch OPT!MA
• Przedział 1–5+ komputerowych stanowisk pracy
• Stabilna pozycja na rynku - 33 500 użytkowników
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Comarch CDN XL
Najchętniej kupowany system ERP w Polsce*
Comarch CDN XL to nowoczesne rozwiązanie dedykowane dla średnich i dużych przedsiębiorstw
produkcyjnych, handlowych i usługowych. Dzięki połączeniu bogatej funkcjonalności oraz szerokich możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, system spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Comarch CDN XL jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno

dlowych, jak i kadry zarządzającej. System współpracuje ze sklepem

w przedsiębiorstwach jednooddziałowych, jak i organizacjach

internetowym Comarch iSklep24 oraz platformą B2B Comarch Pulpit

o skomplikowanej strukturze rozproszonej. Zastosowane w syste-

Kontrahenta, przeznaczoną do współpracy ze stałymi odbiorcami.

mie rozwiązania branżowe, tworzone z myślą o specyficznych
potrzebach rynku, doskonale wpisują się w kanon zróżnicowania

Dla tych, którzy niekoniecznie chcą inwestować w sprzęt infor-

funkcjonalnego przedsiębiorstw, czyniąc Comarch CDN XL produk-

matyczny i samodzielnie zarządzać systemem, przygotowaliśmy

tem kompletnym. Narzędzie to zwiększa efektywność pracy każde-

Comarch CDN iXL24. W ramach tej usługi klient za pomocą łącza in-

go działu w firmie. Integralność danych zapewnia szybki dostęp do

ternetowego może korzystać z pełnej funkcjonalności oprogramowa-

poszukiwanej informacji, a automatyzacja procesów biznesowych

nia ERP, które znajduje się na serwerach Comarch. Dostęp do kom-

pozwala na znaczącą redukcję kosztów. Dzięki platformie Business

pletnego środowiska sprzętowo – programowego wymaga jedynie

Intelligence możliwe jest wielowymiarowe analizowanie danych pły-

uiszczenia opłaty abonamentowej. To gwarancja bezpieczeństwa

nących z każdego obszaru firmy i racjonalne podejmowanie strate-

danych przy zachowaniu niskich kosztów.

gicznych decyzji biznesowych.
Comarch CDN XL to rozwiązanie, z którego korzystają wiodące polskie
Comarch CDN XL wspiera również pracę mobilną. Dotyczy to zarów-

firmy, m.in. Bruk-Bet, Dermika, KREISEL, NEONET, Zbyszko Company.

no magazynierów, operatorów produkcyjnych, przedstawicieli han-

* wg. raportu DiS opublikowanego w Monitorze IT, numer 10 (303) z dnia 11 maja 2009.
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Comarch ALTUM
Inteligentna platforma ERP
Comarch ALTUM to platforma biznesowa ERP, dedykowana średnim i dużym firmom handlowousługowym oraz sieciom handlowym. System powstał na bazie kilkunastoletniego doświadczenia Comarch w produkcji oprogramowania dla firm. Rozwiązanie kierowane jest na rynek polski i na rynki międzynarodowe.
Comarch ALTUM łączy w sobie innowacyjną technologię, najlepsze

Wybór Comarch ALTUM gwarantuje:

praktyki biznesowe, wiedzę konsultantów Comarch oraz konsultan-

maksymalne dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy

tów firm Partnerskich. Jest to jedyny innowacyjny system do zarzą-

i pracowników

dzania w Polsce, napisany zupełnie od podstaw.

automatyzację procesów poprzez wykorzystanie wbudowanego
rozwiązania Workflow

Unikatowym wyróżnikiem Comarch ALTUM jest połączenie wbudo-

precyzyjne podejmowanie decyzji w oparciu o platformę Business

wanych narzędzi analitycznych Business Intelligence z narzędziem

Intelligence

Business Process Management. Dzięki temu system nie tylko archi-

łatwą integrację z rozwiązaniami trzecimi

wizuje dane i pozwala na ich analizę, ale także może prognozować

możliwość tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych.

przyszłe wartości i podpowiadać konkretne, optymalne w danej sytuacji działania. Właśnie dlatego Comarch ALTUM jest nazywamy in-

Comarch ALTUM współpracuje z rozwiązaniami Comarch Retail, Co-

teligentną platformą biznesową. Działania do tej pory wymagające

march Mobile, oraz rozwiązaniami e-commerce (Comarch iSklep24,

dużego zaangażowania ze strony pracowników mogą być w cało-

Comarch Pulpit Kontrahenta). Nowoczesny i ergonomiczny interfejs

ści lub częściowo zautomatyzowane.

sprawia, że platforma jest przyjaznym i intuicyjnym środowiskiem
pracy. Comarch ALTUM był wielokrotnie nagradzany za innowacyjność – m.in. na największych w Europie targach IT CeBIT.
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Comarch OPT!MA
Zarządzanie i księgowość dla mikro i małych firm
Comarch OPT!MA to program dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z każdej
branży. Wykorzystanie w prowadzeniu działalności Comarch OPT!MA pozwala przyspieszyć pracę i jednocześnie wyeliminować proste pomyłki – wszystko dzięki wykonywaniu wielu operacji
automatycznie przez program.
Comarch OPT!MA stawia na prostotę i intuicyjność wykonywanych

Dzięki Comarch OPT!MA użytkownik sprawnie wystawi dokumen-

czynności, obsługuje procesy związane z Handlem, Księgowością

ty handlowe, wykona potrzebne analizy i raporty, obsłuży sprze-

oraz Zarządzaniem.

daż detaliczną i zaksięguje wypłaty dla pracowników. Program Co-

Podstawowe zalety Comarch OPT!MA to:

POLSKA czy rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

march OPT!MA otrzymał wiele nagród, w tym prestiżowe Godło TERAZ
praca na programie, który jest zawsze zgodny z przepisami
dzięki aktualizacjom

Program Comarch OPT!MA dostępny jest również w usłudze Comarch

modułowa budowa programu – pozwalająca na rozbudowę

iOPT!MA24 polegającej na udostępnianiu oprogramowania poprzez

systemu wraz z rozwojem firmy

Internet. Klient za stałą miesięczną opłatę abonamentową otrzy-

bogata funkcjonalność – oferta Comarch OPT!MA to kilkanaście

muje dostęp do oprogramowania wspierającego zarządzanie firmą

modułów dostosowanych do różnych potrzeb małych firm

poprzez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie dedykowane jest

pełna integracja – dzięki czemu dane wprowadzone raz są

nowoczesnym i mobilnym przedsiębiorcom z sektora MSP, którzy

widoczne w całym systemie

chcą mieć dostęp do najważniejszych danych oraz informacji nie-

możliwość pracy jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej

zależnie od miejsca pobytu i pory dnia. Comarch iOPT!MA24 świet-

w sieci.

nie sprawdza się również w pracy Biur Rachunkowych i ich klientów.
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Rozwiązania dodatkowe
Comarch iSklep24
Nowoczesny sklep internetowy
Oprócz podstawowych funkcji sklepu internetowego najważniejszą

właściciela sklepu oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia pomyłek.

zaletą aplikacji jest ścisła integracja z najpopularniejszymi syste-

Do sklepu przekazywane są informacje na temat towaru (np. zdjęcie,

mami do zarządzania firmą: Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL oraz

opis), natomiast w drugą stronę płyną zamówienia określające ilość,

Comarch ALTUM. Automatyczna synchronizacja oszczędza czas

miejsce dostawy, sposób zapłaty oraz dane do faktury.

Comarch Retail
Zarządzanie siecią sprzedaży detalicznej
Comarch Retail to samodzielny system do prowadzenia sprzeda-

Funkcjonalności Comarch Retail to m.in.:

ży detalicznej, pozwalający na sprawne zarządzanie siecią handlu

szybka, ergonomiczna sprzedaż na stanowisku kasowym

detalicznego w kompleksowy sposób, począwszy od centrali sie-

podgląd stanów magazynowych w innych oddziałach, łatwe

ci handlowej, poprzez zaplecze sklepu, aż po punkt sprzedaży (POS

przesuwanie towarów między magazynami

– Point of Sale). Rozwiązanie daje dostęp do kluczowych infomacji

sprzedaż poniżej stanów, kompleksowa obsługa zatowarowania

w zarządzaniu siecią. Najważniejszym wyróżnikiem oprogramowa-

sieci sklepów

nia jest integracja z rozwiązaniami klasy ERP w centrali sieci han-

centralne definiowanie cenników, rabatów, uprawnień

dlowej (Comarch ALTUM i Comarch CDN XL).

użytkowników
możliwość predykcji popytu na dany asortyment.

Comarch Mobile
Zestaw programów na urządzenia mobilne
Comarch Mobile to nowoczesna platforma, która umożliwia wyko-

Comarch Mobilna Sprzedaż – dedykowany przedstawicielom

nywanie codziennej pracy za pomocą urządzeń mobilnych (tele-

handlowym, zapewnia wsparcie rozległych struktur sprzedaży.

fonów komórkowych, smartphonów, kolektorów). W skład platformy

W efekcie przedstawiciel przebywając bezpośrednio u klienta,

wchodzą trzy aplikacje:

może np. wystawić i wydrukować fakturę oraz przyjąć gotówkę

Comarch Mobilny Menadżer – przeznaczony jest dla osób
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za towar.

zarządzających firmą. Umożliwia szybki i intuicyjny wgląd do

Comarch Mobilny Magazyn – przeznaczony dla pracowników

najważniejszych raportów na temat sytuacji przedsiębiorstwa

działu logistyki, którzy dzięki wykorzystaniu urządzeń typu kolektor

w formie tabel, wykresów, map i kart wyników.

danych sprawniej wykonują pracę w magazynie.

Wyznaczamy trendy w zarządzaniu
Bycie liderem na rynku oprogramowania do zarządzania zobowiązuje. Dlatego na bieżąco śledzimy światowe i polskie trendy w zarządzaniu, nieustannie poszukujemy nowoczesnych technologii i rozwiązań jeszcze bardziej ułatwiających pracę naszym klientom.
Stale ponoszone nakłady w obszarze Research&Developement pro-

zwalają prowadzić mobilną sprzedaż, mobilnie zarządzać magazy-

centują – oprogramowanie Comarch to najwyższej klasy wsparcie dla

nem, a także z dowolnego miejsca kontrolować sytuację w firmie za

wszystkich procesów biznesowych w firmie. W naszych systemach

pośrednictwem raportów i analiz.

odnajdą Państwo wszystko to, czego wymaga nowoczesny biznes.

Branżowość
Business Intelligence

Branżowe dostosowanie jest jednym z najważniejszych wyróżników

W czasach, kiedy problemem staje się nadmiar informacji, a nie ich

systemów do zarządzania Comarch. W każdej firmie istnieją proce-

brak, wykorzystanie profesjonalnych narzędzi analitycznych to ko-

sy specyficzne, często są one kluczowe. Rozwiązania Comarch to

nieczność. Każdy z naszych systemów pozwala na przygotowywa-

z jednej strony gotowe funkcjonalności branżowe, a z drugiej strony

nie raportów i analiz bazujących na aktualnych danych z każdego

możliwość elastycznego tworzenia rozszerzeń i dostosowania do

obszaru firmy. Wpływa to na wzrost jakości podejmowanych w firmie

typu prowadzonej działalności.

decyzji – zarówno tych operacyjnych, jak i strategicznych.

Ergonomia
Automatyzacja

Bogata funkcjonalność to nie wszystko – praca z systemem musi

Nasze wieloletnie doświadczenie na rynku pokazuje, że wiele pro-

być szybka i intuicyjna. Pamiętamy o tym, przygotowując kolejne

cesów odbywających się w firmie można zautomatyzować. Taką fi-

wersje naszego oprogramowania. Nieustannie prowadzone są pra-

lozofię ukryliśmy w naszych systemach. Możliwości modelowania

ce nad poprawą ergonomii, aby klienci z przyjemnością korzystali

i automatyzacji procesów biznesowych pozwalają na redukcję kosz-

z oprogramowania Comarch.

tów operacyjnych w przedsiębiorstwie. Świadome zarządzanie procesami biznesowymi daje też lepszą kontrolę nad całą firmą.

Wykorzystanie Internetu
Przy tworzeniu oprogramowania do zarządzania mieliśmy na uwadze ogromne możliwości, jakie daje Internet. Dlatego jego wykorzystanie w produktach Comarch to o wiele więcej, niż rozwiązania typu
B2B (Comarch Pulpit Kontrahenta) i B2C (Comarch iSklep24): to także
możliwość elektronicznej wymiany dokumentów dzięki rozwiązaniu
Comarch ECOD EDI. Za pośrednictwem Internetu można uzyskać także dostęp do raportów, analiz, czy zarządzania relacjami z klientami.

Technologie mobilne
Coraz szersze wykorzystanie biznesowe zyskują urządzenia mobilne. Tendencja ta widoczna jest także w oprogramowaniu Comarch.
Oddajemy w Państwa ręce pakiet aplikacji Comarch Mobile, które po-
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Comarch Asysta
Bezpieczeństwo w cenie
Stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga stosowania oprogramowania zawsze zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami, dlatego od lat stałą pozycją w naszej ofercie jest
Comarch Asysta.
Comarch Asysta to pakiet korzyści, który otrzymuje klient na okres

Pakiet Comarch Asysta to gwarancja stabilnej i bezpiecznej pracy

jednego roku przy zakupie nowego oprogramowania do zarządzania

na aktualnym i zgodnym z przepisami oprogramowaniu.

Comarch. Po tym okresie istnieje możliwość przedłużenia Comarch
Asysta na kolejny rok i korzystania ze specjalnych przywilejów
dostępnych wyłącznie dla użytkowników Comarch.
Dzięki Comarch Asysta klient zyskuje :
prawo do wszystkich bezpłatnych nowych wersji oprogramowania - zarówno uwzględniających najnowsze przepisy
prawne, jak również nowe funkcjonalności (nie dotyczy kosztów
dostarczenia, nośnika i instalacji)
prawo do korzystania z fachowej pomocy specjalistów
Comarch (telefoniczny „hot-line”, jak również poprzez pocztę
elektroniczną)
dostęp do użytecznej wiedzy poprzez Indywidualne Strony
Klientów
dostęp do forum dyskusyjnego, umożliwiającego wymianę
informacji z innymi użytkownikami programów Comarch,
obszaru najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz serwisu
wiedzy biznesowej „Nowoczesne Zarządzanie”.

Kompleksowa oferta Comarch
Jako światowy producent i dostawca usług z branży IT, Comarch, obok systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, oferuje szereg komplementarnych produktów rozszerzających oraz
uzupełniających ofertę systemów do zarządzania.
Klient otrzymuje kompleksową ofertę, dzięki czemu oszczędza

na platformie ECOD, a także ofertę obsługi księgowej przez

czas i pieniądze poświęcane na szukanie i integrowanie rozwiązań

wybraną kancelarię podatkową lub biuro rachunkowe, zrzeszonych

od wielu producentów. Spośród wielu produktów towarzyszących

w Społeczności Biur Rachunkowych Comarch iksięgowość24

oprogramowaniu do zarządzania, warto wymienić m.in.: outsourc-

(www.iksiegowosc24.pl) oraz wiele innych. Więcej informacji na

ing IT w Comarch Data Center (CDC), grupę produktów do elektron-

temat kompleksowej oferty Comarch można znaleźć na stronie

icznej wymiany dokumentów (EDI) pomiędzy przedsiębiorstwami

www.comarch.pl.
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„Dzięki wdrożeniu systemu Comarch CDN XL, KREISEL jest przedsiębiorstwem nowocześnie zarządzanym, z wykorzystaniem
najnowszych technik informatycznych. Zakup Comarch CDN XL
można traktować jako jedną z dróg podniesienia wartości firmy.”
– Szczepan Gawłowski,
Prezes Zarządu KREISEL Sp. z o.o.

„Dzięki wdrożeniu Comarch OPT!MA znacznie usprawniliśmy
pracę w naszej firmie. W tej chwili śmiało możemy stwierdzić, że
jest to odpowiedni system dla naszej firmy i polecić go innym.”
– Katarzyna Bednaż-Gnat,
Główna Księgowa „EMET-IMPEX” PHHPiAP Sp. z o.o.

“Wdrożenie platformy Comarch ALTUM umożliwiło automatyzację większości procesów, do tej pory wykonywanych ręcznie
przez pracowników. Integracja z dotychczas wykorzystywanymi
rozwiązaniami IT, a także z systemami naszych dostawców
i odbiorców, pozwoliła znacząco zredukować koszty operacyjne
oraz lepiej zarządzać całością procesów biznesowych.”
- Mathieu Abt,
Dyrektor Działu IT Auchan Group.

Comarch

Polska

Al. Jana Pawła II 41 g

Kraków, Gdańsk,

31-864 Kraków

Katowice, Lublin,

Polska

Łódź, Poznań,

tel: +48 12 681 43 00 wew. 1

Warszawa, Wrocław

fax: +48 12 687 71 00
e-mail: info.erp@comarch.pl

Belgia Bruksela
Finlandia Helsinki
Francja Lille
Litwa Wilno
Niemcy Drezno
Panama Panama City
Rosja Moskwa
Słowacja Bratysława
Stany Zjednoczone Chicago, Miami
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