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KIM JESTEŚMY
POLKAS działa na rynku od 2004 roku. Firmę tworzy ka-
dra z ponad 20-letnim doświadczeniem we wspieraniu firm 
w obszarze systemów fiskalnych i w doradztwie bizneso-
wym. 80% składu początkowego stanowi jeden z jej filarów 
aż do dziś, zapewniając kontynuację wartości oraz stabilny 
transfer wiedzy.

JAK SIĘ ROZWIJAMY
Potrzeba zapewnienia klientom wszechstronnej obsługi 
i opieki informatycznej zaowocowała w 2010 roku powo-
łaniem Działu IT, który zapewnia kompleksowe rozwiąza-
nia dla firm. Nasza kadra stale podnosi swoje kompetencje 
i powiększa się wraz z liczbą obsługiwanych podmiotów.

CO NAS WYRÓŻNIA
• Zespół z 20-letnim doświadczeniem wsparcia proce-

sów sprzedażowych.
• Ponad 6000 zadowolonych klientów w różnych ob-

szarach działalności biznesowej.
• Profesjonalny i szybki serwis.
• Rozwiązania ukierunkowane na niezawodność.
• Praktyka w dobieraniu najlepszych rozwiązań.
• Kompleksowa oferta w zakresie systemów ERP dzia-

łających w chmurze, jak i na wydzielonych serwerach.

PROCESY w BIZNESIE od A do Z
Dzięki wielowymiarowości działań, obecnie POLKAS sta-
nowi unikalne połączenie opieki serwisowej i doradztwa 
biznesowego – w zakresie systemów informatycznych 
i oprogramowania dla firm, z kompetentnym doradztwem 
i serwisem systemów obsługi fiskalnej oraz magazynowej.

Szeroka dywersyfikacja stosowanych rozwiązań na każdym 
z obszarów jej działalności, pozwala odpowiednio dopaso-
wać funkcjonalność aplikacji do potrzeb użytkownika.

JAK POMAGAMY
POLKAS gwarantuje kompleksową obsługę w zakresie doboru, 
wdrożenia oraz wsparcia serwisowego zintegrowanych systemów 
informatycznych. Naszym atutem jest indywidualne podejście do 
każdego klienta, zauważalne już od samego początku współpracy.

CEL: ROZPOZNANIE
Kluczowym elementem wdrożenia systemu klasy ERP jest gruntowne 
rozpoznanie procesów biznesowych, na etapie przeprowadzenia rzetel-
nej analizy przedwdrożeniowej. Składa się na to cykl wizyt, podczas któ-
rych odbywają się rozmowy z kluczowymi osobami, odpowiedzialnymi za 
zarządzanie poszczególnymi obszarami działalności – sprzedażą, maga-
zynem, księgowością, kadrami, produkcją, logistyką, zamówieniami, itp.

CZARNO NA BIAŁYM
Wynikiem analizy jest sporządzony przez zespół wdrożeniowy i zaakcep-
towany przez klienta Dokument Analizy Przedwdrożeniowej, w którym 
zawarty zostaje opis wszystkich procesów zachodzących w przedsiębior-
stwie, wraz ze sposobem ich odwzorowania w systemie ERP. Zazwyczaj 
zawiera on również szczegółowy harmonogram prac wdrożeniowych 
i szkoleń użytkowników końcowych.
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INSTALACJA TO DOPIERO POCZĄTEK
Po instalacji każdy system musi przejść proces konfiguracyjny w celu zapewnie-
nia prawidłowego funkcjonowania. To idealny moment na implementację dodat-
kowego oprogramowania, które ma wspomagać pracę systemu do zarządzania. 

WDROŻENIA INTERWENCYJNE
Klienci, którzy zakupili oprogramowanie nieświadomi, że sprzedawca nie jest 
w stanie odpowiednio przeprowadzić wdrożenia, to niestety częsty problem. Ta-
kie sytuacje występują głównie wtedy, gdy firma wdrożeniowa po przedstawie-
niu oferty, przystępuje do prac bez odpowiedniego przygotowania. W przypad-
ku niewłaściwie przeprowadzonych wdrożeń, na życzenie klienta przejmujemy 
inicjatywę, rozpoznając w pierwszej kolejności przyczyny zaistniałych proble-
mów, a następnie przedstawiamy optymalne sposoby ich rozwiązania.

SYNERGIA WIELU ROZWIĄZAŃ 
Zasada synergii mówi, że całość to więcej niż suma części elementarnych. Zna-
jomość technologii wielu systemów ERP, pozwala naszemu zespołowi nie tylko 
sprawnie przeprowadzać wdrożenia, ale też integrować konkurencyjne wzglę-
dem siebie aplikacje i implementować innowacyjne rozwiązania.

SIŁA NIEZALEŻNOŚCI
Dzięki unikalnemu modelowi współpracy aż z trzema wiodącymi na polskim 
rynku producentami ERP - Comarch, Soneta i Sage, mamy zawsze możliwość 
swobodnego doboru najlepszych rozwiązań dla konkretnej specyfiki biznesu. 
Taka niezależność pozwala kierować się jedynie potrzebami klientów, a nie ine-
resem producenta. W firmie POLKAS można zawsze liczyć na rzetelne porów-
nanie różnych rozwiązań i profesjonalne doradztwo uwzględniające wszystkie 
istotne niuanse, bez wskazywania z góry jedynego „słusznego” systemu.

NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE
Do Państwa dyspozycji oddajemy własny dział programistyczny, specjalizujący 
się w tworzeniu dodatków, integratorów i nowych funkcjonalności do Państwa 
oprogramowania. Jest to istotne z punktu widzenia zarówno nowych klientów, 
u których prowadzimy prace wdrożeniowe, jak też firm chcących poszerzyć 
możliwości swoich systemów ERP o ponadstandardowe opcje lub zintegrować 
je ze specjaslistycznymi aplikacjami innych producentów

AUTORSKI TUNING
Pracownicy Działu Informatycznego firmy POLKAS, posiadają wiedzę oraz 
doświadczenie pozwalające wzbogacać systemy informatyczne o dodatkowe 
funkcjonalności. Aby usprawnić współpracę, rozbudowują także mechanizmy 
importu i eksportu danych, a nawet integrują programy różnych producentów, 
pracujące na osobnych bazach danych. Umożliwia to szybki i zarazem bezpiecz-
ny przepływ dokumentów i danych w każdej firmie.

INTERAKTYWNE SZKOLENIA 
Po wykonaniu prac instalacyjno-programistycznych, przychodzi czas na szkole-
nie. Każda firma w ramach wdrożenia ma zapewnione ze strony firmy POLKAS 
przeszkolenie użytkowników ze wszystkich elementów systemu ERP, do których 
ci będą posiadać dostęp. Dzięki temu, niemalże od razu będzie możliwe maksy-
malne wykorzystanie możliwości nowego oprogramowania.

ZWIĘKSZAMY EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁOWĄ
Poza szkoleniami wynikającymi z odbytych wdrożeń, kadra POLKAS przepro-
wadza również regularnie seminaria z zakresu efektywnego wykorzystania sys-
temów ERP w przedsiębiorstwach. Na specjalne życzenie organizujemy także 
szkolenia dotyczące oferowanych systemów, tj. enova365, Comarch ERP, Sage 
oraz naszych autorskich rozwiązań. Istnieje możliwość indywidualnego wyboru 
szkolenia i dopasowania go do wyznaczonych ram czasowych, jak i zrealizowania 
w wyznaczonym przez siebie miejscu lub w siedzibie naszej firmy.

KURS NA NIEZAWODNOŚĆ 
Po zakończeniu prac wdrożeniowych i przeszkoleniu użytkowników, klienci fir-
my POLKAS mogą być spokojni o sprawność działania swojego systemu ERP. 
Oprócz gwarancji producenta mają możliwość uzyskania stałego wsparcia po-
wdrożeniowego oraz zobowiązania firmy POLKAS w postaci umowy serwiso-
wej, która gwarantuje szybką reakcję na zgłoszenia oraz zapewnia preferencyjne 
warunki współpracy.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE INFORMATYCZNE
Usprawniamy działanie procesów sprzedażowych m.in. poprzez:

• Audyt informatyczny oraz analizę potrzeb klienta.
• Projektowanie i realizację systemów sprzedażowych.
• Wdrażanie systemów lojalnościowych.
• Tworzenie systemów fiskalnych działających niezależnie lub w chmurze.
• Projektowanie i utrzymanie systemów w oparciu o technologie Microsoft 

Azure, Microsoft SQL, Microsoft Windows Server.
• Rozbudowę infrastruktury technicznej (serwerów, sieci, komputerów, dru-

karek, czytników, kolektorów, sprawdzarek cen, monitoringu, itp.).
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IN PROGRESS...
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KSIĘGOWOŚĆ
Program ma za zadanie przede wszystkim wspierać księgowych w ich codziennej 
pracy. Obszar księgowy to głównie kompletna informacja o strukturze kosztów 
w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Najczęstszymi jego 
zadaniami są ewidencjonowanie dokumentów oraz prowadzenie księgowań. 
Dzięki niemu można też w szybki sposób sporządzić potrzebne sprawozdania oraz  
deklaracje.

KADRY i PŁACE
Aplikacja wspomagająca pracę działów kadr oraz księgowych. Pozwala nie tyl-
ko prowadzić pracownicze kartoteki, sprawnie naliczać wynagrodzenia i bły-
skawicznie je rozliczać z ZUS, ale też zarządzać zasobami ludzkimi w nowocze-
sny sposób. Bieżące uaktualnienia formularzy zapewniają zachowanie zawsze 
pełnej zgodności z obowiązującym stanem prawnym.

HANDEL
Podstawowe funkcje obsługi sprzedażowej, to przede wszystkim tworzenie do-
kumentów handlowych, sprawne zarządzanie towarami w magazynie, prowa-
dzenie przemyślanej polityki cenowej, a także planowanie przyszłych dostaw. 
Umożliwia także wykorzystanie nowoczesnych technologii, a więc uwzględnia 
sprzedaż elektroniczną, mobilną oraz integrację z systemami B2B, B2C; daje też 
dostęp do raportów ułatwiających podejmowanie decyzji zarządczych.

PRODUKCJA
Obszar systemu informatycznego dotyczący produkcji pozwala na sprawne za-
rządzanie procesem wytwórczym według przyjętych założeń, kontrolę zaso-
bów produkcyjnych jak też realizację produkcji według ustalonych procedur. 
Zastosowanie odpowiednio dobranego oprogramowania pozwala też m.in. 
wyeliminować problem tzw. „wąskich gardeł” oraz w pełni wspierać procesy 
produkcji zarówno jednostkowej, jak i seryjnej.

BUSINESS INTELLIGENCE
Obszar związany z zaawansowanymi analizami oraz zestawieniami jest najistot-
niejszy z punktu widzenia kadry zarządzającej. To właśnie bieżąca i rzetelna in-
formacja o aktualnym stanie poszczególnych segmentów przedsiębiorstwa po-
zwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji związanych z zarządzaniem.

DOKUMENTY i PROCESY
Systemy do zarządzania przepływem prac w firmie stają się nieodzowną 
częścią systemu informatycznego do prowadzenia firmy. Aplikacje typu 
Workflow pozwalają na uporządkowanie oraz usystematyzowanie zadań 
oraz zautomatyzowanie procesów związanych z obsługą dokumentów                 
w firmie. W powiązaniu z modułem DMS (ang. Document Management 
System) pozwala na tworzenie archiw i repozytoriów dla dokumentów.

MAGAZYN i LOGISTYKA
Moduły programów magazynowych pozwalają na sprawne zarządzanie 
zasobami, dostawami, przepływem towarów i dokumentów. Dodatkowo 
system może wspomagać zarządzanie magazynem wysokiego składowania 
(WMS), poprzez sprawne zarządzanie lokalizacją towarów w hali magazyno-
wej, dzięki jednoznacznej identyfikacji miejsca ich składowania.

CRM
Moduł CRM (ang. Customer Relationship Management) pozwala na sprawne 
zarządzanie relacjami z klientem, prowadzenie polityki obsługi oraz na groma-
dzenie w jednym miejscu wszelkich danych o kontaktach oraz historii kontra-
henta. Zawiera również kalendarz oraz może się integrować z systemem poczty 
elektronicznej. Narzędzie, bez którego ciężko sobie wyobrazić wydajną pracę 
handlowców.

B2B
Gdy wszystkie procesy na których nam zależało zostały usprawnione, możemy 
przystąpić do integracji z naszymi partnerami. Platforma B2B, dzięki kontrolo-
wanemu udostępnianu zasobów przedsiębiorstwa, pozwala na efektywniejszą 
współpracę z dostawcami, szybką realizację procesów na styku firma-klient, co 
w efekcie umożliwia  bardziej optymalne gospodarowanie zasobami.
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PRZYŚPIESZ Z NAMI ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY!
Przedstawiamy funkcjonalności oprogramowania ERP najczęściej wykorzystywane w biznesie. Jeżeli 
wymienione moduły w niewystarczającym stopniu pokrywają się z działalnością Państwa firmy, wte-
dy zapewnienie prawidłowego działania systemu informatycznego może wymagać głębszej analizy. 
W takim przypadku, prosimy o kontakt z działem ERP firmy POLKAS w celu przeprowadzenia konsul-
tacji. Poza standardowo oferowanymi modułami, nasi programiści udzielają wsparcia w zwiększeniu 
funkcjonalności systemu ERP oraz integrowaniu go z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie. 
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enova365 standard jest modułowym oprogramowaniem 
funkcjonującym w każdym obszarze przedsiębiorstwa. Spa-
jając między innymi handel, magazyn, księgowość, kadry, 
produkcję, czy też serwis,  jest elastycznym i łatwo skalo-
walnym rozwiązaniem. 

Jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, funk-
cjonujących w większości branż, o profilu handlowym oraz 
usługowym. Elastyczność rozbudowy, oraz łatwość opano-
wania przyjaznego interfejsu sprawiają, że Optima należy 
do grona najczęściej stosowanych systemów w sektorze 
MŚP. Oprogramowanie to najczęściej wykorzystywane jest 
w takich obszarach jak fakturowanie, sprzedaż i obsługa 
magazynu, ale też księgowość oraz zarządzanie relacjami 
z klientem. Oprócz wersji stacjonarnej, system dostępny 
jest również w modelu usługowym, czyli w tzw. chmurze.

enova365 multi charakteryzuje się wszystkimi atutami, ja-
kie posiada wersja standard. Dodatkowo przystosowana 
jest do pracy na urządzeniach mobilnych, wyposażonych 
w system operacyjny Windows. Tak jak w wersji podsta-
wowej, bazę do dalszej rozbudowy może stanowić jedna 
z trzech wersji - srebrna, złota oraz platynowa. Dzięki temu 
użytkownicy otrzymują funkcjonalność, jakiej oczekują, ale 
która też może być zwiększana wraz z rozwojem firmy.

Oprogramowanie przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw, jest 
flagowym systemem klasy ERP krakowskiego producenta. Wśród jego wy-
różników wymienić należy bardzo rozbudowany moduł Produkcja, a tak-
że szereg rozszerzeń mobilnych dla sprzedawców, magazynierów oraz 
kierownictwa, jak i zaawansowane narzędzia klasy Business Intelligence. 

Jest to pierwsza w Polsce wielozadaniowa, otwarta plat-
forma ERP, stanowiąca w dużej mierze szkielet, wokół 
którego buduje się system odpowiadający indywidualnym 
wymaganiom. System przeznaczony jest przede wszystkim 
dla średnich i dużych firm handlowych oraz usługowych, 
w tym również sieci handlowych i międzynarodowych 
korporacji. Występuje w czterech wersjach językowych 
- polskiej, francuskiej, angielskiej i niemieckiej, przy czym 
producent przewiduje w najbliższej przyszłości implemen-
tację kolejnych. Główne obszary funkcjonowania systemu 
to: Handel, Business Intelligence, Księgowość, Logistyka, 
e-commerce oraz modelowanie procesów. Comarch Altum 
jest również w najwyższym stopniu gotowy na wykorzysta-
nie urządzeń w ramach najnowszego trendu tzw. „Internetu 
rzeczy”, w który wpisuje się technologia Comarch Beacon. 

DOBÓR TO PODSTAWA
Firma POLKAS jest autoryzowanym Partnerem trzech czołowych producentów systemów do zarządzania kla-
sy ERP: Soneta (enova365 w wersjach Standard i Multi), Comarch (Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, 
Comarch ERP Altum) oraz Sage (Sage Symfonia, Symfonia ERP). Doświadczenie związane z tak szeroką ofertą, 
daje możliwość przeprowadzania migracji tych systemów i integracji z pozostałym oprogramowaniem użytko-
wanym w Państwa przedsiębiorstwie.
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Wartymi wspomnienia są również aplikacje ułatwiające firmom funkcjonowanie oraz prowadzenie biznesu w przestrzeni 
Internetowej, czyli Pulpit Kontrahenta i e-Sklep. Wdrożenie Comarch Optima, w zależności od potrzeb, można przepro-
wadzić na wersji stacjonarnej (na własnej infrastrukturze 
IT) lub zrealizować jako usługę w modelu SaaS (Software 
as a Service).
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Przykład I
Kompleksowe wdrożenie - branża budowlana
Problem: Firma pracowała na kilku osobnych, niesprzężo-
nych ze sobą systemach. Koniecznością było powtarzalne 
wprowadzanie tych samych danych oraz ręczne przygoto-
wywanie zestawień, przy angażowaniu kilku osób. Platfor-
ma DOS, na której pracowała większość oprogramowania, 
nie pozwalała całościowo analizować zestawień i kosztów.

Zastosowany system: Comarch ERP XL.

Wdrożenie przeprowadzono w ciągu 3 miesięcy, w trakcie 
których dostosowano obieg dokumentów, zmodernizowa-
no wydruki i przeszkolono załogę.

Osiągnięte korzyści:
• Jeden zintegrowany system ERP w całej firmie.
• Zgodność z przepisami polskiego prawa.
• Bezpieczeństwo wynikające z platformy bazodanowej.
• Eliminacja niepotrzebnej, zwielokrotnianej pracy.
• Stałe analizy danych całego przedsiębiorstwa.
Zaimplementowanie modułu Produkcja w znacznym stopniu 
usprawniło proces realizacji zleceń. Pozwoliło to na efek-
tywne zarządzanie procesami - od planowania, poprzez re-
alizację i rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry 
kierowniczej. Dzięki przyjaznemu interfejsowi, także znacz-
nie została uproszczona praca na stanowiskach roboczych.
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SPRZEDAŻ DETALICZNA JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Sage jest systemem ERP o mocno ugruntowanej pozycji na polskim rynku syste-
mów informatycznych. Dotyczy to przede wszystkim obszaru Finansów i Księgo-
wości. Oprogramowanie to (podobnie jak enova365 czy Comarch ERP Optima), 
posiada dedykowaną linię dla biur rachunkowych, natomiast oprócz tego posiada 
szereg innych modułów, z których każdy pracuje na osobnej bazie danych.

Wagi
i wagoskanery

Kasy fiskalne
i osprzęt dodatkowy

Skanery
i sprawdzarki cen

Drukarki
fiskalne

Monitory dotykowe
oraz terminale POS

Krajalnice i maszyszyny
do przetwarzania żywności

Terminale płatnicze

UWAGA!

• NIE EKSPERYMENTUJEMY Z NIEPEWNYMI URZĄDZENIAMI.

• SYSTEMY POLKAS PRACUJĄ TYLKO W OPARCIU O SPRZĘT SPRAWDZONYCH DOSTAWCÓW.

Oprogramowanie sklepowo-magazynowe
oraz infrastruktura IT

Przykład II

Kompleksowe wdrożenie w firmie handlowej

Problem: Firma pracowała na prostym systemie fakturują-
cym, niedopasowanym do skali jej działalności.

Zastosowany system: Comarch Optima

Wdrożenie przeprowadzono w ciągu 5 tygodni, w trak-
cie których zmigrowano wszelkie ważne dane księgo-
we, kadrowe oraz kontrahentów, a także dostosowano 
do potrzeb obieg dokumentów i przeszkolono załogę. 
W porównaniu do poprzedniego programu, uzyskano ła-
twiejszy dostęp do wszelkich danych księgowych, sprzeda-
żowych oraz analiz dla kadry zarządzającej.

Osiągnięte korzyści:
• Dzięki CRM zyskano możliwość lepszego wglądu w hi-

storię kontrahentów, zaś uproszczenie codziennych 
czynności handlowców zaoszczędziło ok. 40% ich czasu.

• Moduł księgowy i kadrowo-płacowy pozwolił zautoma-
tyzować rozliczenia z pracownikami, ZUS oraz PFRON.

• Moduł B2B umożliwił klientom tworzenie zamówień 
przez całą dobę, jak i podgląd dostępności towaru oraz 
stanu ich kont rozliczeniowych.

Przykład III
Wdrożenie systemu księgowego w biurze rachunkowym
Problem: Biuro rachunkowe przez wiele lat dokonywało 
rozliczeń klientów w oparciu o sprawdzony system znanego 
producenta. Ze względu na zakończenie wsparcia aktuali-
zacyjnego, firma zadecydowała o przejściu na oprogramo-
wanie, które pozwoliłoby sprawnie ich rozliczać i zwiększyć 
konkurencyjność biura przez poprawę obsługi klienta.

Zastosowany system: enova365

Wdrożenie przeprowadzono w ciągu 3 tygodni, w trakcie 
których zmigrowano wszelkie dane księgowe, zmodernizo-
wano infrastrukturę IT i przeszkolono załogę.

Osiągnięte korzyści:
• Dostęp do aktualizacji związanych ze zmianami prawa.
• Większe bezpieczeństwo danych, dzięki modernizacji 

infrastruktury IT i zastosowania mechanizmów regular-
nego tworzenia kopii bezpieczeństwa.

• Pełna digitalizacja obiegu dokumentów.
• Eliminacja niepotrzebnej, zwielokrotnianej pracy.
• Udostępnienie klientom bezkosztowo interfejsu do 

zdalnego wprowadzania dokumentów rozliczeniowych.

TAK POMAGAMY NASZYM KLIENTOM
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