dla biznesu

Dla administracji publicznej
Z uwagi na specyfikę pracy oraz indywidualne potrzeby, jednostki budżetowe to szczególny
rodzaj użytkowników enova365. Naszym rozwiązaniom zaufało m. in. Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum w Łazienkach Królewskich, Komenda Miejsca Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie czy Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Poznaj
dedykowane rozwiązania enova365 dla jednostek budżetowych.

System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmami 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.
Dzięki bogatej funkcjonalności oraz szerokim możliwościom konfiguracyjnym enova365 doskonale wpisuje się również
w potrzeby instytucji sfery budżetowej.

Dla kogo enova365?
Organy administracyjne

Szpitale i ośrodki zdrowia

Organy samorządu terytorialnego

Instytucje kultury

Jednostki sektora publicznego

Zakłady użyteczności publicznej

Uczelnie wyższe

Rachunkowość dostosowana do wymogów jednostki budżetowej
Księgowość enova365 umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej według klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej.
System pozwala ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w oparVAT
+
VAT
ciu o klasyfikację: rodzajową, zadaniową lub mieszaną. Oprócz
prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości
oraz dyrektywami Unii Europejskiej, enova365 automatyzuje
przygotowywanie planów wydatków i dochodów oraz kontrolę
zaangażowania środków budżetowych, przez co usprawnia kontrolę realizacji tych planów. Zgromadzone w systemie
informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów.
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Optymalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi
W jednostkach budżetowych zarządzania kadrami i płacami jest ściśle związane z księgowością.Elastyczny mechanizm definiowania składników płacowych
pozwala w łatwy sposób odwzorować system wynagrodzeń
Jednostki administracyjne to również ogromne zakłady pracy zatrudniające setki pracowników. Duża liczba operacji seryjnych pozwala na automatyczne dodawania dla grup pracowniczych dodatków, nieobecności, limitów urlopowych,
przeszeregowania pracowników, tym samym ułatwiając pracę na dużych bazach danych pracowniczych. Dostępne w enova365 narzędzia do samoobsługi
pracowniczej pozwalają na zdalną komunikację pracowników z działem kadrowym – poprzez ekran komputerów, tabletów czy smartphonów. Takie rozwiązanie zapewnia znaczną optymalizację
czasu pracy działów kadrowych oraz usprawnienie przepływu informacji i danych pracowniczych nawet w ogromnych
zakładach pracy.

Usystematyzowanie procedur i obiegu dokumentów
enova365 DMS (Document Managment System) to moduł umożliwiający przechowywanie, porządkowanie oraz ewidencjonowanie dokumentacji. System pozwala również na przypisywanie dokumentów do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej. Moduł DMS zapewnia szybki wgląd do danych, przyspieszenie
przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami, zmniejszenie pracochłonności obsługi wprowadzania dokumentacji, zminimalizowanie procentu zagubionych dokumentów czy wreszcie e-archiwizację dużej ilości danych.

Moduł enova365 workflow pozwala na odwzorowanie procedur wewnętrznych i automatyzację pracy. Pracownicy
odpowiedzialni za kolejne kroki są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Workflow uwzględnia
również możliwość definiowania osób decyzyjnych, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia
zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy.

Zarządzanie Projektem
enova365 to kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia. Umożliwiająca m. in tworzenie budżetu dla projektu, planowanie kosztów i przychodów oraz kontrolowanie
stopnia realizacji projektu. enova365 zapewnia przejrzysty obraz sytuacji dotyczących prac i kosztów instytucji.

Dlaczego enova365 ?
Rozwiązania wykorzystywane w licznych jednostkach administracji publicznej
Funkcjonalności przetestowane i dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych
Gwarancja zgodności z przepisami prawa dzięki cyklicznym aktualizacjom systemu
Możliwość dowolnego kompletowania modułów i dostosowania ich do potrzeb organizacji
Wspólna baza danych dla wszystkich pracowników organizacji
Mobilne narzędzie ERP dostępne z dowolnego narzędzia

Skontaktuj się z nami
enova365 to pełny system ERP oferujący moduły z zakresu
Księgowości, Kadr i Płac, Handlu, CRM oraz Workflow.
Zobacz pełną listę modułów na www.enova.pl

księgowość

kadry płace

handel

Napisz na kontakt@enova.pl lub zadzwoń po
numer 12 349 28 00 aby umówić prezentację
systemu bezpośrednio w Twoim biurze.

CRM

workflow

