
PRZEDSIĘBIORCO!

Czy wiesz, że od stycznia 2017 roku wszystkie małe i średnie firmy 
muszą co miesiąc generować i przesyłać do Ministerstwa Finansów 
struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Za niewywiązywanie się z tego obowiązku ustawodawca przewidział sankcje. Aby 
poprawnie generować JPK, niezbędne jest zgodne z obowiązującymi przepisami 
oprogramowanie ERP – dlatego zaktualizuj swój system Comarch ERP Optima już 
teraz!

Dzięki posiadaniu ważnej gwarancji na Comarch ERP Optima, zyskujesz nie tylko 
pełną obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego, ale także szereg innych usług i funk-
cjonalności – nieprzerwany kontakt z asystą techniczną, aktualizacje do nowych 
wersji programu oraz praktyczne szkolenia.
 
Korzystając z najnowszej wersji Comarch ERP Optima masz pewność, że Twoja 
firma działa zawsze zgodnie z przepisami i wedle najświeższych trendów na rynku!

DLACZEGO WARTO AKTUALIZOWAĆ
COMARCH ERP OPTIMA?

Aby zaktualizować program – skontaktuj się z obsługującą Twoje przedsiębiorstwo 
firmą partnerską albo zadzwoń pod numer 12 681 43 00 wew. 1!



Co nowego w Comarch ERP Optima?
niebawem wprowadzimy funkcję sprawdzania numeru NIP kontrahenta w 
w systemie VIES oraz funkcję weryfikacji, czy kontrahent jest czynnym płat-
nikiem VAT;

mechanizm łączenia kart kontrahentów, dzięki któremu każdy użytkownik 
może skopiować indywidualne parametry takie jak atrybuty czy rachunki 
bankowe;

poprawiona ergonomia pracy - automatyczne pobieranie kursów walut, me-
chanizm podpowiadania najczęściej wybieranych walut w momencie 
wystawiania dokumentów, możliwość seryjnego rozliczania zdarzeń z preli-
minarza płatności oraz mechanizm kontroli duplikacji faktur i pracowników;

sprzedaż z wykorzystaniem terminali płatniczych;

poszerzenie modułu CRM o możliwość obsługi poczty z wykorzystaniem 
protokołu IMAP.

Poznaj nowe moduły w Comarch ERP Optima!
Comarch BI Point Menadżer - zestaw predefiniowanych raportów i dash-
boardów umożliwiających analizowanie danych w nowoczesnym, przyjaz-
nym interfejsie dostępnym przez przeglądarkę internetową. Dla biur 
rachunkowych to możliwość wprowadzenia nowego modelu biznesowego 
polegającego na udostępnianiu klientom atrakcyjnych wizualnie raportów 
i pulpitów menadżerskich.

Comarch ERP e-Pracownik - aplikacja została wzbogacona o możliwość 
rejestracji szkoleń, tworzenia biblioteki dokumentów do pobrania przez pra-
cowników (Intranet) oraz o moduł okresowej oceny pracownika.

Comarch e-Sklep - platforma do sprzedaży internetowej z funkcją progra-
mu lojalnościowego oraz rozwiązaniem dedykowanym sektorowi B2B, 
dzięki któremu wielu użytkowników jednej firmy będzie mogło dokonywać 
zakupów z tego samego konta.

Promocja - zaktualizuj Comarch ERP Optima!
Do 25 czerwca 2017 roku możesz dokonać upgrade’u Twojego
systemu Comarch ERP Optima na preferencyjnych warunkach!

Aby zaktualizować program – skontaktuj się z obsługującą Twoje przedsiębiorstwo 
firmą partnerską albo zadzwoń pod numer 12 681 43 00 wew. 1!

Upgrade Otwarty I w cenie 20% wartości systemu zamiast 30%;

Upgrade Otwarty II w cenie 30% wartości systemu zamiast 40%

Skorzystaj z promocji:


