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dla firm

Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima to najpopularniejszy
w Polsce program dla małych i średnich firm.
Dzięki elastyczności konfiguracji parametrów,
jak i różnorodności modułów składających się
na system, Comarch ERP Optima znajduje
zastosowanie w niemal każdej branży – w usługach,
handlu, produkcji a także jednostkach budżetowych
czy biurach rachunkowych, które to mogą korzystać
z dedykowanych tylko dla nich modułów
i rozwiązań.

System jest dostępny zarówno w wersji
stacjonarnej, którą można zainstalować na własnym
sprzęcie komputerowym, jak i w wersji usługowej
pracującej w infrastrukturze Comarch, do której
można się zalogować za pośrednictwem Internetu.

Comarch ERP Optima jest elastycznym systemem –
Klient sam decyduje, z których funkcjonalności
(modułów) chce korzystać. W razie wzrostu potrzeb
możliwa jest rozbudowa systemu o dodatkowe
funkcje.
Comarch ERP Optima składa się z pracujących
na wspólnej bazie danych modułów, obsługujących
różne obszary działalności przedsiębiorstwa. Takie
rozwiązanie powoduje, że dane do systemu
wprowadzane są tylko raz. Dodatkowo wspólna
baza pozwala na kompleksowe analizowanie
danych z różnych obszarów działania firmy, co daje
możliwość obserwowania wszystkich procesów
i trendów zachodzących w przedsiębiorstwie.

W swojej ofercie posiadamy również aplikacje
autorskie (w tym na zamówienie) współpracujące
z systemami Comarch, które poszerzają ich
funkcjonalność lub automatyzują pracę.

Inne systemy Comarch
COMARCH ERP XT to nowoczesna aplikacja
internetowa przeznaczona dla najmniejszych
firm.
Dedykowana wszystkim tym, którzy poszukują
prostego i intuicyjnego rozwiązania.

Firmom średnim i dużym poszukującym
rozbudowanej funkcjonalności polecamy system

COMARCH ERP XL .
System charakteryzuje się elastyczną budową
modułową – poszczególne funkcjonalności
zgrupowane są w kilkunastu współpracujących
ze sobą obszarach. Na bazie wnikliwej analizy
potrzeb i specyfiki firmy dobierany jest optymalny
zestaw oraz ilość modułów, z których będą
korzystać pracownicy.
Dzięki możliwości swobodnej rozbudowy o kolejne
obszary wraz z rozwojem przedsiębiorstwa
Comarch ERP XL jest najczęściej kupowanym
systemem klasy ERP w Polsce, z którego korzysta
obecnie ponad 5000 przedsiębiorstw z różnych
branż.

Użytkownik ma do wyboru kilka dostępnych
pakietów, co pozwala na dopasowanie programu do
swoich potrzeb. Oferowany zakres obejmuje:
• Faktury
• Magazyn
• Księgowość – w oparciu o KPiR
• Analizy i Raporty
• E-sklep
Rozwiązanie dostępne przeglądarkę internetową,
również jako aplikacja dla urządzeń mobilnych
do pobrania w sklepach App Store oraz Google
Play.

System dostępny jest w wersji serwerowej do
instalacji na własnym sprzęcie oraz w modelu SaaS
(Software as a Service), w którym to oferowany jest
za
pośrednictwem
zdalnego
połączenia
internetowego.

Wdrożenie i opieka
posprzedażna dla
systemów Comarch
Wszystkim firmom rozpoczynającym pracę
z oprogramowaniem Comarch służymy pomocą
wdrożeniową.
Zakup najlepszego systemu do zarządzania firmą
nie jest gwarancją uzyskania wymiernych korzyści
dla firmy. Wręcz przeciwnie, po podjęciu przez
Państwa decyzji o zakupie, najistotniejszym
elementem staje się sprawne i skuteczne wdrożenie
nowego rozwiązania.
Każde wdrożenie traktujemy indywidualnie i tylko
od Państwa potrzeb zależy czy będzie ono
obejmowało wszystkie oferowane etapy.
Przy
wdrożeniach
stosujemy
sprawdzoną
procedurę, która jest gwarantem odpowiedniego
przygotowania oprogramowania – przeniesienia
Państwa potrzeb na funkcjonalność, jaką daje
wybrany system do zarządzania firmą. Naszym
celem jest aby nowy system stał się jak najszybciej
efektywnym narzędziem Państwa codziennej pracy.
Na wdrożenie mogą składać się poszczególne
etapy:
 Przeprowadzenie wywiadu analitycznego
w celu dokładnego poznania procesów
zachodzących w firmie Klienta i zasad obiegu
dokumentów.
 Przygotowanie bazy danych, która będzie
gotowa do dalszych testów oraz szkoleń. Dla jak
najlepszego przygotowania nowej bazy możemy
także
wykorzystać
migrację
danych









z poprzednio używanych systemów.
Instalacja oprogramowania i bazy na sprzęcie
Klienta. W przypadku koniczności modernizacji
sprzętu polecamy naszą ofertę na sprzęt
komputerowy.
Szkolenia dla wszystkich użytkowników,
którzy
będą
pracowali
z
nowym
oprogramowaniem. W procesie szkoleniowym
bierzemy pod uwagę specyfikę Państwa
działalności. Na tym etapie możemy również
modelować w dalszym ciągu bazę danych
aż do uzyskania wersji finalnej.
Zgodnie z Państwa potrzebami oferujemy także
przygotowanie
indywidualnych
wzorów
wydruków, dodatkowych raportów, analiz.
Świadczymy nadzór i pomoc w początkowym
etapie samodzielnej pracy z oprogramowaniem
a także pomocą serwisową w jego późniejszej
eksploatacji.

Oferowana opieka posprzedażna może mieć
charakter stały lub doraźny i może obejmować m.in.:
usługi informatyczne, konsultacje, przeprowadzanie
reinstalacji itp. Usługi świadczymy za pomocą
połączenia zdalnego lub na miejscu – w siedzibie
Państwa Firmy.

Programy autorskie
Alians
Zajmujemy się tworzeniem aplikacji autorskich
(w tym na zamówienie) dla środowiska Windows
w technologii VisualStudio współpracujących z
bazami danych Microsoft SQL Server.
Nasze przykładowe realizacje:

ALIANS MINIANALIZY

ALIANS CZYNSZE
Program przeznaczony jest dla wspólnot
mieszkaniowych,
zarządców
nieruchomości
oraz spółdzielni mieszkaniowych do współpracy
z systemem Comarch ERP Optima. Pozwala on na
wykonywanie naliczeń czynszowych oraz rozliczanie
mediów.

Program współpracujący z bazą danych MS SQL
(między innymi Comarch ERP Optima, Comarch
ERP XL), który pozwala, na wykonywanie
dowolnych analiz użytkownika, prezentację ich
wyników w układzie tabelarycznym, eksport do pliku
(txt, csv, xml i in.), wysyłkę wygenerowanych plików
na FTP, na adres email oraz bezpośrednio
do wybranych tabel baz danych MySQL.

ALIANS EWINDYKATOR
Pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień
do dłużników, informując ich o stanie
nierozliczonych dokumentów zarejestrowanych
w programach Comarch ERP Optima oraz Comarch
ERP XL.

FAKTURY DO PDF
Program współpracujący z Comarch ERP Optima
pozwalający na masowe generowanie faktur oraz
faktur korygujących do plików pdf. Aplikację można
wykorzystać do automatycznego wysyłania e-maili
z fakturą do kontrahentów, jako elektroniczne
archiwum faktur a także we współpracy ze sklepami
internetowymi oraz systemami b2b jako generator
plików XML z informacjami o fakturze lub korekcie.

CHMURA.ALIANS
Rozwiązanie na pozwala na automatyczną
synchronizację plików do chmury alians. Kopii mogą
podlegać bazy danych Microsoft SQL Server oraz
inne dowolne pliki.
Usługa polega na wykonywaniu synchronizacji
plików w sposób ciągły, ich transferowaniu
w zaszyfrowanej postaci do serwera wymiany
i dalszym przechowywaniu w zabezpieczonym
archiwum plików jakim jest chmura alians.

SaldeoSMART
SaldeoSMART to aplikacja do odczytywania
papierowych i elektronicznych dokumentów.
SaldeoSMART korzysta z mechanizmów OCR,
które służą do rozpoznawania znaków w plikach
graficznych. Dzięki temu jest w stanie znaleźć
i odczytać dane zawarte na obrazie dokumentu.
Aplikacja odczytuje informacje ze skanowanych
dokumentów (faktur kosztowych, wyciągów
bankowych i in.), eksportuje je do pliku i pozwala na
ich import w programie księgowym.

SaldeoSMART:
• ogranicza koszty związane z przetwarzaniem
dokumentów (nawet o 50%),
• oszczędza czas, który wcześniej zajmowało
ręczne wprowadzanie danych do programu
księgowego lub systemu ERP,
• wszystkie dokumenty są dostępne w formie
elektronicznej (24/7),
• zwiększa efektywność pracy pracowników,
• pozwala obsłużyć więcej dokumentów w tym
samym czasie,
• umożliwia szybkie wyszukiwanie potrzebnego
dokumentu.
Aplikacja posiada ponad 30 integracji z programami
księgowymi lub systemami ERP a także API (REST
i Webservice), umożliwiające dowolną integrację.
Rozwiązanie polecamy m.in. do współpracy
z systemem Comarch ERP Optima.

W przypadku biur rachunkowych atutem tego
oprogramowania jest możliwość przesyłania
zeskanowanych dokumentów bezpośrednio przez
klientów biura oraz prowadzenie elektronicznego
archiwum dokumentów.

Bezpieczeństwo danych
Dostarczamy sprawdzone rozwiązania mające
na celu zadbanie o bezpieczeństwo danych
przechowywanych na firmowym sprzęcie
komputerowym.

PROGRAM ANTYWIRUSOWY jest podstawowym
narzędziem wspomaganym ochronę serwerów,
stacji roboczych a także urządzeń mobilnych.
W ofercie posiadany szeroki wachlarz rozwiązań
ESET – światowego dostawcy programów
antywirusowych, słynącego z wysokiej skuteczności
swoich rozwiązań przy zachowaniu prawie
niezauważalnego obciążenia systemu.

BACKUP DANYCH to istotne zabezpieczenie
najważniejszych danych przechowywanych w firmie.
Oferujemy kilka różnych rozwiązań – od narzędzi
umożliwiających automatyczne wykonywania kopii
baz MS SQL przechowywanych na własnych
zasobach dyskowych, po rozwiązania umożliwiające
przechowywanie kopii na zewnątrz, co stanowi
wysokie zabezpieczenie danych, np. w przypadku
awarii własnego sprzętu, jego kradzieży, czy innych
zdarzeń losowych.
Zainteresowanym polecamy nasze dwa autorskie
rozwiązania Alians BackupSQL oraz Chmura.Alians
a także rozwiązanie Comarch iBard24.

BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY
We współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową
oferujemy pomoc w nabyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego mającego zastosowanie
m.in. w przesyłaniu rozliczeń do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Udzielamy wsparcia w zakresie przygotowania
dokumentacji niezbędnej do uzyskania nowego
e-podpisu lub odnowienia aktualnie posiadanego.
Możemy także przeprowadzić szkolenie dla
rozpoczynających pracę z e-podpisem, wykonać
instalację podpisów, a także skonfigurować
odpowiednio program Płatnik.

Sprzęt komputerowy
SPRZEDAŻ SPRZĘTU
Dostarczamy
wysokiej
jakości
do zastosowań biznesowych.

OPIEKA NAD INFRASTRUKTURĄ INFORMATYCZNĄ
sprzęt

Wśród oferowanych przez nas rozwiązań są m.in.
marki HP, Lenovo, Dell, Kyocera, Iiyama, Cisco,
w tym serwery, komputery stacjonarne, notebooki,
urządzenia drukujące, urządzenia sieciowe, serwery
typu NAS i wiele innych.

Dzięki dużemu doświadczeniu nasza oferta jest
również dostosowana do firm poszukujących
kompleksowej
opieki
nad
posiadaną
infrastrukturą sprzętową.

Służymy stałą lub doraźną pomocą – w zależności
od Państwa indywidualnych potrzeb.
W ramach dbania o infrastrukturę informatyczną
możemy zaoferować Państwu m.in.
 administrowanie serwerem oraz wewnętrzną
siecią komputerową,
 konfigurację sieci komputerowych,
 naprawę, modernizację i konserwację sprzętu,
mająca na celu poprawę oraz utrzymanie jego
najlepszej wydajności,
 instalację i konfigurację sprzętu oraz
oprogramowania,
 pomoc w dbaniu o bezpieczeństwo danych
Firmy,
 doradztwo, jak np. opiniowanie opłacalności
modernizacji, czy pomoc w wyborze nowych
rozwiązań.

Oferujemy nie tylko dostawę sprzętu, ale także jego
instalację, konfigurację i późniejszą opiekę
posprzedażną.

Sprzęt fiskalny
Firmom poszukującym urządzenia fiskalnego
oferujemy doradztwo w zakresie doboru
odpowiedniego
sprzętu,.
jego
dostawę,
przeprowadzenie szkolenia dla Użytkowników,
przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla
Urzędu Skarbowego, fiskalizację a także późniejszą
opiekę serwisową i wykonywanie obowiązkowych
przeglądów.

KASY

pozwalają na samodzielne
ewidencjonowanie sprzedaży detalicznej. Mogą
współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, lecz
nie są one niezbędne do prawidłowego ich
działania. W ofercie posiadamy kasy mobilne, małe
i średnie do pracy stacjonarnej a także systemowe
z zaawansowanymi funkcjami.
FISKALNE

DRUKARKI FISKALNE pozwalają na rejestrowanie
sprzedaży detalicznej bezpośrednio z programu
sprzedażowego. Wyróżnia je duża baza towarowa
oraz szeroki zakres raportów sprzedażowych.
Oferowane drukarki Posnet cechuje trwały i szybki
mechanizm drukowania oraz najwyższa jakość
wykonania. Prawie co druga drukarka fiskalna na
polskim rynku, to drukarka fiskalna Posnet.
W ofercie posiadamy drukarki mobilne, sklepowe
przeznaczone do pracy stacjonarnej a także drukarki
apteczne i biletowe.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy
Posnet Polska S.A., która jest czołowym, polskim
producentem sprzętu fiskalnego,

AKCESORIA
Uzupełnieniem oferty sprzętu fiskalnego są
urządzenia z nim współpracujące – m.in. skanery
kodów kreskowych, kolektory danych, drukarki
etykiet, wagi, ekrany dotykowe, terminale POS,
a także akcesoria jak papier termiczny, czy
pokrowce.

Dane kontaktowe
Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie kompleksowych usług i rozwiązań informatycznych od 1997 roku.
Wśród naszych klientów przeważają małe i średnie firmy z województwa śląskiego, jednak nie brakuje również
przedsiębiorstw z pozostałych części Polski.
W przypadku zainteresowania naszą propozycją zachęcamy serdecznie do kontaktu. Polecamy także
umówienie niezobowiązującego spotkania, na którym będziemy mogli zapoznać się z potrzebami Państwa
Firmy oraz przedstawić bliżej proponowane przez nas rozwiązania.

Dane kontaktowe:
telefony: 32 223-73-37, 32 223-61-09 lub 607-133-657
adres e-mail: alians@alians.pl
adres biura: 41-400 Mysłowice, ul. Kołłątaja 8i
Strona internetowa:

Po więcej informacji oraz wersje demonstracyjne zapraszam na naszą stronę internetową ALIANS.PL

