
Wybierając enova365 nie tylko kompletujesz moduły, z których każdy wspiera określone procesy w przedsiębior-
stwie, ale także dostosowujesz system do wielkości fi rmy, mobilności swoich pracowników i preferencji użytkowania. 
W każdej chwili, np. kiedy fi rma się rozwinie, możesz przejść na wyższą wersję i zmienić model dostępu. System 
enova365 rozwija się wraz z Twoją fi rmą!

enova365 posiada 4 interfejsy, które odpowiadają różnym potrzebom i preferencjom użytkowników:

System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarzą-
dzania fi rmami oraz instytucjami. Składa się ze zintegrowanych ze sobą i wykorzystujących wspólną bazę 
danych modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji i wspomaga 
występujące w jego obrębie procesy. 

enova365 to w 100% polski produkt. Pełny ERP: CRM, Handel, Finanse, HR, Workfl ow oraz BI. Produkt bazuje na kilku-
nastoletnim doświadczeniu zespołu w budowaniu programu wspierającego procesy w fi rmach. Jest gotowy do pracy
w średnich i dużych polskich fi rmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych
w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach. Jego przewagą jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się prze-
pisów prawa i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur.

Z systemu można korzystać stacjonarnie oraz w chmurze – logując się do aplikacji przez przeglądarkę internetową,
a dzięki dodatkowym interfejsom, opartym o zasady Modern UI, z systemu można korzystać również mobilnie (na 
tabletach i smartfonach). To pierwszy w Polsce system ERP, który przystosowany został do urządzeń dotykowych (Win-
dows 8.1), które umożliwiają korzystanie z aplikacji za pomocą gestów.

Obszary działania

ERP poza biurem 

Cztery twarze enova365

Dzięki modułom służącym do samoobsługi przedsiębiorstwa, dostępności aplikacji na różnych urządzeniach oraz 
niskim kosztom dostępu jednostkowego w chmurze, enova365 może być wykorzystywana przez wszystkich pracow-
ników fi rmy. Oprogramowanie ERP to już nie tylko program na biurku księgowej czy zdalne wystawianie faktur, ale 
integracja wszystkich pracowników i kontrahentów fi rmy w jednym systemie. 

Platformy webowe dedykowane dla Kontrahentów, Klientów, Pracowników i Klientów Biur Rachunkowych, współpracu-
ją z modułami podstawowymi, rozszerzając ich funkcjonalność.

Niezależnie od sposobu dostępu, na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej system pozostaje 
taki sam. Zmieniając urządzenia masz dostęp do tych samych danych.

Komórkowy – skierowany 
do osób, które chcą mieć 
dostęp do wybranych 
funkcji systemu za pomocą 
smartfona.

Webowy (przeglądarkowy - 
HTML5) – dla osób mobilnych, 
które cenią sobie pracę z sys-
temem w dowolnym miejscu 
i czasie, używając dowolnego 
systemu operacyjnego (Win-
dows, Mac OS, Chrome OS).

Mobilny (dotykowy - 
Windows 8.1) – dla użyt-
kowników, którzy wolą 
korzystać z aplikacji 
poprzez dotyk.

Klasyczny (okienkowy – 
Windows Forms) – skiero-
wany do użytkowników, któ-
rzy lubią tradycyjny sposób 
korzystania z systemu, za 
pomocą klawiatury i myszki.

enova365 znakomicie przystosuje się 
do potrzeb i stylu pracy Twojej fi rmy.

Jeden system,
wiele możliwości

To narzędzie do samoobsługi pracowniczej. Umożliwia generowanie
oraz zarządzanie wnioskami i czasem pracy online.

Platforma internetowa B2B dedykowana dla stron transakcji handlowych.
Odbiorcy mogą składać zapytania ofertowe i zamówienia, natomiast dostawcy 
przedstawiać swoje oferty.

Elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do własnych danych kadrowo-
płacowych oraz danych podległych pracowników.

Narzędzie dla Biur Rachunkowych, służące do komunikacji ze swoimi Klientami
w przestrzeni internetowej. To publikowanie informacji i udzielanie szybkich od-
powiedzi na zapytania Klientów w jednym miejscu, do którego mają stały dostęp.

Zobacz listę dostępnych modułów enova365

enova365

Pulpit Klienta Biur Rachunkowych

Pulpit Kontrahenta

Pulpit Kierownika

Pulpit Pracownika

Handel Workfl ow

Zapewnia obsługę fi rm o 
różnych profi lach w zakresie 
wystawiania dokumentów 
sprzedaży, zakupu, ewidencji 
zamówień i obsługi magazy-
nu. To kompleksowa infor-
macja na temat transakcji 
fi rmowych i ich Kontrahen-
tów w jednym miejscu, a 
dodatkowo automatyzacja 
procesów handlowych.

Skutecznie wspomagają
zrządzanie zasobami ludzki-
mi w fi rmach zatrudniających 
od kilkudziesięciu do kilku ty-
sięcy pracowników. Przewagą 
tego rozwiązania jest bieżąca 
aktualizacja do zmieniających 
się przepisów, oraz duża 
elastyczność w tworzeniu 
własnych procedur.

Aplikacja wykorzystywana jest 
w kreowaniu, zarządzaniu i 
utrzymywaniu relacji z Klienta-
mi. Dzięki swojej elastyczności 
może być użytkowana w każ-
dej fi rmie, bez względu na jej 
wielkość, profi l czy branżę. Jej 
funkcjonalność ma znacznie 
większy zakres niż ma to miej-
sce w innych, standardowych 
aplikacjach tego typu.

Organizuje w fi rmie przepływ 
pracy poprzez automatyzację 
operacji biznesowych oraz 
porządkuje grupy zadań 
przypisane do użytkowników 
w procesy – niezależne od 
obszaru fi rmy.

To ergonomiczne i no-
woczesne narzędzie dla 
księgowych, które pozwala 
ewidencjonować dokumenty 
i sporządzać deklaracje oraz 
bieżące i okresowe sprawoz-
dania. Usprawnia codzienną 
pracę, zamykanie miesiąca 
czy roku obrachunkowego.

To zaprojektowana z myślą 
o użytkowniku końcowym 
aplikacja BI, która zapewnia 
dostęp do wiedzy bez 
konieczności tworzenia 
skomplikowanych analiz. 
Dzięki kompatybilności z 
zewnętrznymi narzędziami 
analitycznymi moduł spełnia 
również oczekiwania mana-
gerów czy analityków.

CRM Księgowość

BI

Kadry Płace
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enova365 standard
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„Skalowalny i mobilny system ERP enova365 jest gotowy na przyjęcie nowych modeli bizneso-
wych. To przyszłościowe rozwiązanie, które pozwala nie tylko działać szybko i sprawnie, ale dzięki 
możliwości pracy w chmurze i wersji enova365 multi, również mobilnie i społecznościowo. Nasza 
aplikacja uwalnia nowoczesny biznes z przestarzałych komputerów i systemów zablokowanych 
standardami działania ukształtowanymi w przeszłości. enova365 to już nie tylko program na 
biurku księgowej czy zdalne wystawianie faktur, ale integracja wszystkich pracowników i kontra-
hentów firmy w jednym systemie.” 

Jadwiga Wojtas, dyrektor ds. produkcji i rozwoju systemu enova365

dla biznesu

dla biznesu

oraz
• Akademia Muzyczna w Krakowie
• Alior Bank
• Arcadis
• Axel Springer
• Chiquita
• Consultronix

„Mimo Wszystko” Fundacja Anny Dymnej
System enova365 pomaga nam wywiązać się z ustawowych obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg 
rachunkowych i sprawozdawczości, które nakłada na nas status organizacji pożytku publicznego. W każdej 
chwili możemy liczyć na błyskawiczną pomoc ze strony firmy Soneta
w obliczu zmieniających się przepisów.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
enova365 umożliwia nam sprawną realizację zadań oraz profesjonalną obsługę naszych
pracowników i Klientów.

Komputronik
Wybór programu enova365 na potrzeby sieci sprzedaży umożliwił zwiększenie wydajności przetwarzania 
danych oraz dostosowanie systemu ich importu i eksportu pomiędzy centralą
a salonami  franczyzowymi (cennik 130 tys. pozycji oraz import faktur zakupowych).

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Soneta dostarczyła i wdrożyła system do obsługi procesów zachodzących w 27 oddziałach i centrali 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W oparciu o system enova365 prowadzone są: ewidencja członków, 
obsługa szkoleń i certyfikacji zawodu księgowego, a także ewidencja finansowo-księgowa oraz szeroka 
analiza danych na poziomie oddziałów i Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Z systemu korzysta 180 
użytkowników.

• Delikatesy Piotr i Paweł
• Doral
• Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno”
• Gerlach S.A
• Grupa Hoteli WAM
• Małopolski Urząd Wojewódzki

• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• PolskiBus.com
• Soraya
• Wydawnictwo Znak
• Yves Rocher

Zaufali nam

Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce

Dołącz do zadowolonych 
użytkowników enova365.
Odwiedź Autoryzowanego Partnera 
enova365 lub umów się na bezpłatną 
prezentację systemu w Twojej firmie.

Soneta Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków
tel. +48 12 349 28 00
e-mail: info@enova.pl
www.enova.pl

oprogramowanie do zarządzania
wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią




