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Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Informacje ogólne
ISOF- RYCZAŁT

O ISOF - RYCZAŁT w skrócie

Ryczałt to uproszczona forma opodat-
kowania  działalności  gospodarczej.
Przedsiębiorcy  korzystający  z  takiej
formy  rozliczenia  płacą  podatek  od-
przychodu, tym samym nie mają moż-
liwości pomniejszania podatku o kosz-
ty jego uzyskania.

ISOF - Ryczałt jest uproszczoną wer-
sją systemu ISOF-ERP przeznaczoną
specjalnie dla niewielkich firm, w tym
również dla jednoosobowych i rodzin-
nych  oraz  start-up.  System  zawiera
Fakturowanie,  Magazyn, eDokumenty
oraz  CRM  Aktywności  i  Analityczny.
Oprócz wyżej wymienionych modułów,
ISOF-RYCZAŁT posiada również sze-
reg funkcji przydatnych małym firmom
i  obsługującym  je  biurom  rachunko-
wym.  Należą  do  nich  m.in.  Cenniki,
Kasa-Bank,  Raporty  kasowe,  współ-
praca  z  bankowością  internetową,
Sprzęg  do  drukarki  fiskalnej,  Zesta-
wienia VAT, Środki trwałe, Kadry-Pła-
ce. Wszystkie te funkcje są oferowane
za niski abonament roczny wynoszący
tylko 49 PLN netto, co jest bezkonku-
rencyjną  ofertą  na  rynku  rozwiązań
dla małych firm. 

ISOF - RYCZAŁT umożliwia dostęp do
informacji z dowolnego miejsca, o do-

wolnej  porze z wykorzystaniem inter-
netu  (poprzez  łącze  stałe  lub  mobil-
ne).  Nie  ma  potrzeby  instalowania
oprogramowania  na  komputerach
użytkowników, a praca odbywa się po-
przez  przeglądarkę  internetową,  co
znacznie  redukuje  koszty  serwisu  i
ułatwia użytkowanie.  System jest  do-
starczany w trybie SaaS, dzięki czemu
klienci  mogą skupić się na zagadnie-
niach biznesowych, zostawiając spra-
wę obsługi  i  aktualizacji  systemu  fir-
mie  HEUTHES.  Koszty  posiadania
(TCO) stają się wtedy o ponad połowę
niższe.

Praca z modułami systemu

Dzięki integracji modułów możliwa jest
zautomatyzowana  obsługa  cyklu
sprzedaży od wystawienia faktur i do-
kumentów magazynowych do ich za-
księgowania oraz natychmiastowe ge-
nerowanie raportów. 

Sprzedaż

Moduł Sprzedaży umożliwia zarządza-
nie dokumentami sprzedaży. Pozwala
na  automatyczne  wystawianie  doku-
mentów  towarzyszących  sprzedaży:
magazynowych i  kasowych oraz roz-
rachunków,  a  także  rejestrów  VAT.
Zapewnia również obsługę: cenników,
rabatów, limitów płatności, zadłużenia,

obsługę raportów kasowych, windyka-
cji  należności,  drukarek  fiskalnych,
czytników kodów paskowych.

Ryczałt  Ewidencjonowany  i
inne

Rachunkowość  zapewnia  obsługę:
Ryczałtu  Ewidencjonowanego,  mająt-
ku trwałego, rejestrów VAT, deklaracji
PIT  i  VAT  oraz  INTRASTAT,  płac  i
kadr  oraz  faktur  zakupu.  Dodatkowo
moduł  Kasa-Bank  ze  sprzęgiem  do
bankowości elektronicznej pozwala na
prowadzenie  rozrachunków,  obsługę
przelewów, wyciągów, raportów kaso-
wych.  Zapewniona  jest  też  obsługa
windykacji i not odsetkowych.

Magazyn

Moduł wspiera zarządzanie operacja-
mi  i  dokumentami  magazynowymi
oraz inwentaryzację towarów.

CRM

CRM Aktywności zapewnia gromadze-
nie  informacji  o  aktywności  klientów.
CRM  Analityczny  umożliwia  analizę
zgromadzonych danych biznesowych i
pozabiznesowych.

Obsługa biura i eDokumenty

Moduł  obsługuje  kartoteki  kontrahen-
tów,  towarów,  produktów,  usług  i  sa-
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mochodów oraz kalendarz spotkań w
CRM. W module eDokumenty znajdu-
je się archiwum e-faktur oraz umowy i
wzory  umów,  arkusze  kalkulacyjne,
zdjęcia i inne dokumenty. 

Rozszerz  ISOF-RYCZAŁT  do
ISOF-ERP w dowolnej chwili

ISOF-RYCZAŁT  gwarantuje,  że  wraz
z rozwojem Państwa firmy,  w każdej
chwili  istnieje  możliwość  błyskawicz-
nego zwiększenia posiadanego zakre-
su funkcjonalności i dopasowanie po-
ziomu wydatków na rozwiązania infor-
matyczne do zmieniającej się sytuacji.
W takim przypadku użytkownik  może
przejść na pełną wersję ISOF-ERP.

Niezawodność

Zapewnienie niezawodności  i  bezpie-
czeństwa  jest  jednym  z  najważniej-
szych  zagadnień  stawianych  sobie
przez  HEUTHES.  Firma  HEUTHES
posiada dwa niezależne  ośrodki  out-
sourcingowe Data Center. Dane są re-
plikowane on-line między centrami. W
przypadku  awarii  ośrodka  głównego
pracę może przejąć ośrodek zapaso-
wy.  HEUTHES  uzyskuje  dostępność
systemu na poziomie 99,95% w skali
roku. Codziennie wykonywana jest ko-
pia  danych  w obu  ośrodkach.  Kopie

bezpieczeństwa  dla  klientówMożliwe
jest okresowe tworzenie kopii bezpie-
czeństwa systemu zgodnej  z Ustawą
o Rachunkowości. Kopia jest umiesz-
czana  na  nośniku  trwałym  DVD-R  i
uruchamiana w formie maszyny wirtu-
alnej  z  pełnym  systemem  ISOF-
RYCZAŁT w trybie "tylko do odczytu"
dostępnym  na  lokalnym  komputerze.
Kopia umożliwia przeglądanie,  druko-
wanie i eksport danych.

ISOF-RYCZAŁT  –  na  smartfo-
nach i tabletach

Dzięki  technologii,  w  której  został
stworzony  system  ISOF-RYCZAŁT
może on być (pod pewnymi warunka-
mi)  uruchamiany  także  na  smartfo-
nach i tabletach. 

E-learning

Dla  użytkowników  systemu  udostęp-
niono pięć kursów elektronicznych wy-
jaśniających  krok  po  kroku  pracę  w
poszczególnych  modułach  systemu.
Kursy obejmują poniższe zagadnienia:

• Nowoczesne systemy ERP (10 lek-
cji);

• CRM - krok po kroku (14 lekcji);
• Sprzedaż - krok po kroku (16 lek-

cji);
• eDokument - krok po kroku (17 lek-

cji).

Korzyści

ISOF-RYCZAŁT w firmie:
• zapewnia lepszą obsługę klientów;
• optymalizuje  stan  zapasów  dzięki

zaawansowanej analizie;
• pozwala lepiej zarządzać należno-

ściami,  zobowiązaniami i windyka-
cją;

• zabezpiecza przed utratą danych w
przypadku  uszkodzenia  kompute-
ra;

• ogranicza  czas  wyszukiwania  do-
kumentów;

• polepsza  wymianę  informacji  po-
między pracownikami;

• brak  konieczności  instalowania,
uaktualniania i serwisowania opro-
gramowania  dzięki  wykorzystaniu
przeglądarki;

• obniża całkowite koszty posiadania
systemu IT;

• udostępnia zgodną z Ustawą o Ra-
chunkowości  kopię  bezpieczeń-
stwa systemu na nośniku trwałym.
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Sprzedaż
Fakturowanie, Raporty kasowe, Cenniki

Charakterystyka ogólna

Obsługa sprzedaży  w systemie  obej-
muje:
• wystawianie, edycję i korygowanie

dokumentów;
• automatyczne  wystawianie  doku-

mentów  towarzyszących  sprzeda-
ży:  magazynowych  i  kasowych
oraz  rozrachunków  i  aktualizowa-
nie rejestrów VAT;

• definiowanie  i  zarządzanie  nume-
racją dokumentów; 

• zarządzanie  cennikami  i  wykorzy-
stanie ich w procesie sprzedaży;

• obsługę rabatów, limitów płatności i
zadłużenia;

• obsługę raportów kasowych;
• obsługę drukarek fiskalnych;
• obsługę  czytników  kodów  pasko-

wych;
• zaawansowane raportowanie;
• kontrolę należności;
• konfigurowanie wydruków;
• e-faktura;

Fakturowanie

W systemie  ISOF-RYCZAŁT obsługi-
wanych jest wiele rodzajów dokumen-
tów sprzedaży do których należą:
• faktury VAT;
• paragony;
• wielokrotne  faktury  korygujące  i

noty korygujące;
• faktury  eksportowe,  w  tym  doku-

menty WDT;
• faktury PRO-FORMA;
• e-faktury.

Każdy  podstawowy  dokument  sprze-
daży  wystawiany  jest  wg podobnego
schematu.  Uwzględnia  on  części
wspólne  każdego  dokumentu:  nazwę
kontrahenta oraz nazwy towarów czy
usług wypełniające poszczególne po-
zycje dokumentu. Uwzględnia się rów-
nież specyficzne pozycje występujące
w danym rodzaju dokumentu sprzeda-
żowego.  Dokumenty  sprzedażowe
mogą być wystawiane w cenach netto
lub  brutto.  Mogą  być  drukowane  za-
równo w trybie tekstowym jak i graficz-
nym.  W celu  dodatkowego  przyspie-
szenia  pracy  można  korzystać  rów-
nież  z  czytników  kodów  paskowych.
Dokumenty sprzedaży mogą posiadać
zdefiniowane przez użytkownika typy,
które  pozwolą  na  odpowiednie  ich
skatalogowanie i pogrupowanie. Zdefi-
niować można wiele informacji dodat-
kowych  związanych  ze  sprzedażą.
Cały  proces  obsługi  dokumentów

sprzedażowych może być szczegóło-
wo  sparametryzowany  z  dostosowa-
niem  działania  modułu  do  specyfiki
określonej firmy.

Obsługa drukarek fiskalnych

Dokumenty sprzedaży mogą być zafi-
skalizowane  na  dołączonej  do  stacji
roboczej  drukarce  fiskalnej.  Odpo-
wiednia parametryzacja modułu umoż-
liwia  wystawianie  paragonów  fiskal-
nych  w sposób automatyczny  lub  na
żądanie  użytkownika  systemu.  Doku-
menty  są  specjalnie  oznaczone  jeśli
były zafiskalizowane. Każda drukarka
fiskalna podłączona do systemu może
posiadać własne parametry pracy. 

Integracja z innymi modułami

Możliwe jest  automatyczne wystawie-
nie odpowiednich dokumentów maga-
zynowych lub na odwrót,  dla istnieją-
cego dokumentu magazynowego, au-
tomatyczne  wystawienie  faktury
sprzedażowej.  Ponadto  w zależności
od sposobu płatności generowane są
odpowiednie  dokumenty  do  raportu
kasowego kasy. Dodatkowo wszystkie
dokumenty  sprzedaży  od  razu  poka-
zują  się  na  odpowiednich  zestawie-
niach w rejestrach VAT. Wszystkie to-
warzyszące dokumenty są zarejestro-
wane  w  odpowiadających  im  modu-
łach. Można je również oglądać i dru-
kować z poziomu modułu sprzedaży. 

E-faktury

Obsługa  faktur  elektronicznych  obej-
muje  tworzenie  pliku  PDF  z  fakturą

(oraz dodatkowo załącznika w forma-
cie GS1 XML na potrzeby EDI), jego
elektroniczne podpisanie i wysyłkę lub
jednoczesne  wykonanie  powyższych
czynności  pojedynczym  kliknięciem.
Faktury mogą być podpisywane elek-
tronicznie za pomocą tzw. pieczęci fir-
mowej, będącej  odmianą podpisu cy-
frowego  i  zapewniającej  nienaruszal-
ność i niezaprzeczalność faktur zgod-
nie  z  Rozporządzeniem  Finansów  z
dnia 17 grudnia 2010 obowiązującym
od 1.1.2011 r. 

Wyszukiwanie dokumentów 

Łatwe wyszukiwanie wszystkich zgro-
madzonych  dokumentów  sprzedaży
jest  możliwe  na  podstawie  licznych
kryteriów takich jak: data wystawienia,
sprzedaży,  rodzaj  faktury,  jednostka
organizacyjna  wystawiająca  fakturę,
kontrahent oraz wielu innych. 

Kolorystyka i znaczniki faktur

Poszczególne dokumenty na liście są
oznaczone różnymi kolorami i  znacz-
nikami,  które  pomagają  odróżnić  do-
kumenty  zapłacone  od  niezapłaco-
nych, zatwierdzone od niezatwierdzo-
nych  czy  zafiskalizowane  od  niezafi-
skalizowanych.

Tworzenie zestawień

ISOF-RYCZAŁT  przewiduje  możli-
wość przygotowywania zestawień fak-
tur. Użytkownik może zdefiniować kry-
teria  doboru  danych  do  zestawienia.
Zestawienie  dokumentów  umożliwia
pokazanie zbiorczych danych dla wy-
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branych dokumentów,  danych szcze-
gółowych wg potrzeb  użytkownika,  a
także wykresów. Zestawienie posiada
podsumowania oraz możliwość sorto-
wania  danych  wg  występujących  na
nim danych, możliwy jest też podgląd
każdego  dokumentu.  Dodatkowo  w
module możliwe jest wykonanie zesta-
wienia należności wynikających z do-
konanych transakcji sprzedaży. Klient
sam  definiuje  przedziały  okresów
przeterminowanych należności. Zesta-
wienie jest  również przydatne do ob-
sługi windykacji w Rachunkowości.

Raporty kasowe

ISOF-RYCZAŁT oferuje  wygodne na-
rzędzia  do  zarządzania  operacjami
kasowymi. W raportach kasowych au-
tomatycznie zapisywane są wszystkie
operacje  gotówkowe  oraz  płatności
kartami  kredytowymi  wynikające  ze
sprzedaży i  zakupów.  Dzięki  temu w
systemie dostępny jest kompletny re-
jestr  obrotu  gotówkowego.  Każda
kasa ma własne raporty,  które  mogą
być  otwierane  i  zamykane  w  dowol-
nym okresie. 

Rejestracja  operacji  gotówkowych
sprzedaży i zakupów

Wszystkie  transakcje  gotówkowe
mogą być rejestrowane w raporcie au-
tomatycznie.  Zawsze  wystawiony  zo-
stanie  odpowiedni  dokument  kasy.
Raport kasowy może być wyświetlony
w trybie uproszczonym i pełnym. Moż-
liwe jest również ręczne rejestrowanie
operacji wpłaty i wypłaty gotówki. Za-
mknięcie  raportu  powoduje  automa-
tyczne  bilansowanie  się  wszystkich
operacji. Po otwarciu nowego raportu,
poprzedni nie może ulec już zmianie,
żadna  operacja  nie  zostanie  już  od
tego momentu zarejestrowana do za-
mkniętego raportu. 

Rozrachunki

Wszystkie  operacje  są  rejestrowane
automatycznie do bazy rozrachunków.

Cenniki

ISOF-RYCZAŁT oferuje  wygodne na-
rzędzia  tworzenia  cenników.  Cenniki
definiowane są na poziomie ogólnym,
a dane o cenach produktów, towarów
lub usług zachowywane są w central-
nej bazie systemu. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu wszyscy użytkownicy nieza-
leżnie od miejsca i czasu mogą korzy-
stać z jednolitych danych.

Definiowanie cenników

Ustalenie ceny towaru polega na wy-
pełnieniu formularza, przy czym towar
może  być  wybrany  z  listy  wcześniej
zarejestrowanych  towarów.  Cenniki
mogą kształtować wszystkie dostępne
rodzaje  cen  kartotekowych:  detalicz-
ne,  hurtowe,  specjalne,  katalogowe,
zakupowe oraz ceny partii, w oparciu
o każdą dowolną cenę. Dla ułatwienia
pokazane są  wszystkie  obecne ceny
towarów,  aby  łatwo  porównać  je  do
nowych  cen.  Dostępne  są  również
mechanizmy upraszczające tworzenie
cennika w postaci obowiązkowej mar-
ży,  która  powinna  być  doliczona  do
ceny wynikowej oraz wielkości zmiany

cen wyrażonej kwotowo lub procento-
wo. 

Akceptacja cenników

Moduł  definiowania  cenników  udo-
stępnia  funkcję  akceptacji  cenników.
Dopóki cennik nie zostanie zaakcepto-
wany, może być swobodnie modyfiko-
wany.  Po  zaakceptowaniu  cennika
możliwość modyfikacji jest blokowana,
nie można go również usunąć.

Cenniki dla kontrahentów

Cennik może być utworzony również z
myślą  o  konkretnym  kontrahencie.
Wskazanie  cennika  dla  wybranego
kontrahenta pozwala na zdefiniowanie
cen specjalnie dla  niego. Ceny te są
wówczas  automatycznie  uwzględnia-
ne podczas wystawiania dokumentów
sprzedaży  oraz  w  obsłudze  zamó-
wień. Taka funkcjonalność jest szcze-
gólne  przydatna  gdy  firma  stosuje
cenniki indywidualne w celu promowa-
nia stałych i dobrze wywiązujących się
ze zobowiązań klientów.

Centralne zarządzanie cenami

Moduł  zarządzania  cennikami  ISOF-
RYCZAŁT umożliwia centralne zarzą-
dzanie cenami oferowanych przez fir-
mę towarów. Dzięki temu osoby decy-
dujące o cenach uzyskują możliwość
sprawnego  definiowania  cen  oraz
szybkiej ich modyfikacji, stosownie do
potrzeb.  Rozwiązanie  to  w  dużym
stopniu  eliminuje  również  ryzyko  po-
myłek.
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Rysunek 2: Raporty kasowe

Rysunek 3: Korekta faktury
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Korzyści z ISOF-RYCZAŁT

• Szybkie  wystawianie  wszystkich
podstawowych dokumentów sprze-
dażowych.

• Kompleksowa  obsługa  tradycyj-
nych  i  elektronicznych  dokumen-
tów sprzedaży.

• Integracja  sprzedaży  z  magazy-
nem, raportami kasowymi, rejestra-
mi VAT.

• Przyśpieszenie pracy dzięki bezpo-
średniej  obsłudze  drukarek  fiskal-
nych oraz czytników kodów pasko-
wych.

• Łatwe  wykonywanie  zestawień
sprzedaży  i  należności  w różnych
przekrojach kontrahentów, pracow-
ników i okresów.

• Skrócenie  czasu  wystawiania  do-
kumentów sprzedaży i kosztów ob-
sługi  dzięki  automatycznemu  wy-
stawianiu dokumentów magazyno-
wych i kasy.

• Jednolita  obsługa  raportów  kaso-
wych  transakcji  sprzedażowych  i
zakupowych.

• Szybkie  wprowadzanie  zmian  w
cenach.

• Planowanie zmian cen, które obo-
wiązywać będą w określonym cza-
sie.

• Łatwe  różnicowanie  cen  dla  róż-
nych  kontrahentów,  grup  towaro-
wych,  ze  względu  na  promocje  i
przeceny.

• Pełna historia zmian cen.

Korzyści z ISOF-ERP

Rozszerzeniem  ISOF-RYCZAŁT  jest
ISOF-ERP z wieloma nowymi funkcjo-
nalnościami.  Przejdź  na  pełny  ISOF-
ERP  a  uzyskasz  dostęp  do  poniż-
szych funkcjonalności.
W  ISOF-ERP  istnieje  obsługa  faktur
walutowych i seryjnych. Warto odnoto-
wać współpracę systemu ze sklepem
internetowym.

• Sprzęg z Portfolio.

• Obsługa faktur w języku angielskim
i niemieckim.

• Faktury  eksportowe  (dokumenty
WDT).

• Obsługa walut.

• Fakturowanie seryjne.

• Udziały faktur w Projektach (Portfo-
lio).

• Dane formularza dla faktur.

• Dokument DMS w stopce.

• Zestawienie obrotu zewnętrznego.

• EDI (Electronic Data Interchange).

• Sprzedaż obca.
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Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Magazynowanie
Podstawowa obsługa magazynu, Raporty magazynowe

Charakterystyka ogólna

W zakresie gospodarki  magazynowej
system ISOF-RYCZAŁT zapewnia:
• dokumentowanie  obrotu  magazy-

nowego,
• zarządzanie  dokumentami  maga-

zynowymi,
• raportowanie  w  różnych  przekro-

jach,
• inwentaryzację.

Funkcjonalność

Moduł  gospodarki  magazynowej  ofe-
ruje odpowiedni zestaw funkcji pozwa-
lających na pełną kontrolę stanu ma-
gazynu.

Podstawowa  funkcjonalność  modułu
to:
• zarządzanie kartoteką towarów,
• wystawianie, edycja, przeglądanie i

drukowanie różnego rodzaju doku-
mentów magazynowych,

• sporządzanie  podstawowych  ze-
stawień magazynowych takich jak:
stany  magazynowe,  bilans,  zesta-
wienia  dokumentów  magazyno-
wych wg licznych kryteriów,

• inwentaryzacja,
• przyjęcie i dystrybucja towarów.

Ruch towarów w magazynie może od-
bywać  się  według  jednej  z  metod:
FIFO,  LIFO  lub  poprzez  wybór  kon-
kretnej  partii  towaru wskazanej przez
użytkownika.

Prowadzenie ewidencji doku-
mentów 

Moduł umożliwia prowadzenie ewiden-
cji  zdarzeń zachodzących w codzien-
nej pracy magazynu takich jak: bilans
otwarcia, przyjęcie towarów na maga-
zyn,  wydanie  towarów  z  magazynu,
przesunięcia  międzymagazynowe,
rozchody wewnętrzne, przychody we-
wnętrzne oraz korekty i zwroty maga-
zynowe, zwroty opakowań. Wraz z re-
jestracją  zdarzenia  gospodarczego
może być generowany dokument księ-
gowy.  Dokumenty  magazynowe  wy-
stawiane automatycznie podczas two-
rzenia dokumentów sprzedaży i zaku-
pów znajdują się również w ewidencji
dokumentów  magazynowych.  Pod-
czas  wystawiania  dokumentów  użyt-
kownik  korzysta  z  gotowych kartotek
kontrahentów i towarów. Każdy rodzaj
dokumentu magazynowego może po-
siadać  własny  typ,  co  umożliwia  do-

datkowe skatalogowanie i uporządko-
wanie.  Dokumenty  mogą  być  druko-
wane w trybie tekstowym i graficznym.
Dokumenty  magazynowe  mogą  być
również rejestrowane w walucie. Każ-
da nowa partia towaru jest w rejestro-
wana  wraz  z  podstawowymi  danymi
jak  ilość  w partii,  ceny.  Możliwe  jest
również nadanie numeru partii. Każdy
towar w partii  może posiadać własny
numer seryjny. Wszystkie partie mogą
być następnie przeglądane. Dostępna
jest  historia  wszystkich  przyjęć  i  wy-
dań wraz z cenami, datami oraz infor-
macjami o użytkownikach sporządza-
jących  poszczególne  dokumenty.  Dla
dokumentów  przyjęcia  PZ  możliwe
jest  automatyczne  wygenerowanie
cennika  partii  przy  wykorzystaniu
funkcjonalności  cenników, opisanej  w
module  Sprzedaż.  Możliwe  jest  rów-
nież określenie dodatkowych kosztów
nabycia  towarów,  które  wpływają  na
wartość magazynową. Dotyczy to naj-
częściej towarów importowanych.

Kartoteka towarów

Kartoteka  umożliwia  zdefiniowanie
bazy  towarów  przechowywanych  w
magazynie. Dla towarów gromadzone
są wszystkie podstawowe informacje:
nazwa,  numery katalogowe,  kod  kre-
skowy,  ceny,  stan minimalny,  stawka
VAT, jednostka miary, minimalna mar-
ża, opis oraz lista dostawców, produ-
centów, odbiorców wraz z cenami. Za-
rejestrowane towary mogą być łączo-
ne  w  grupy  towarowe.  Towar  może
wystąpić  w  wielu  grupach  towaro-

wych.  Możliwe  jest  również  łączenie
kilku towarów w komplety. W systemie
wyróżnić  można  dodatkowo  towary
będące opakowaniami.

Terminale danych

Zaletą  stosowania  terminali  danych
zintegrowanych  z  systemem  ISOF-
RYCZAŁT jest  ich mobilność i  możli-
wość  synchronizacji  danych  zebra-
nych w terenie lub w magazynie z fir-
mową bazą danych.  Dzięki  temu zy-
skuje się oszczędność czasu i zmniej-
szenie  liczby  pomyłek.  ISOF-
RYCZAŁT może współpracować z do-
wolnymi  czytnikami  kodów  kresko-
wych, które udostępniają tryb emulacji
klawiatury.  Za  pomocą  terminali  da-
nych  można  automatycznie  wypełnić
pozycje  dokumentów  PZ  i  WZ  oraz
przeprowadzić  inwentaryzację  maga-
zynu.
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Rysunek 4: Dokument WZ

Rysunek 5: Terminal danych



Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Inwentaryzacja magazynu

Funkcja pozwala na przeprowadzenie
i raportowanie inwentaryzacji magazy-
nów. System pozwala na przygotowa-
nie i wydruk dokumentów spisów z na-
tury, ich rejestrację po przeprowadzo-
nej kontroli  oraz sam wykazuje różni-
ce  pomiędzy  stanem magazynowym,
a  faktycznym  stanem  w  magazynie.
Na  końcu  system  sporządza  doku-
menty  różnic  (nadwyżki  i  niedobory).
Wszystkie dokumenty mogą być prze-
glądane także po inwentaryzacji. 

Terminy ważności

Termin  ważności  definiowany  jest
podczas przyjmowania towaru na stan
i  jednoczesnego  wystawiania  doku-
mentu PZ/PW. Jeżeli  w danej  dosta-
wie ten sam towar występuje z różny-
mi datami ważności  jest  on wówczas
wprowadzany  na  dokumencie  PZ  w
kilku  pozycjach  (w  tylu  ile  terminów
ważności wystąpiło dla danego towa-
ru).  Istnieje  możliwość  wyświetlenia
raportów z listą  towarów z dokumen-
tów przychodowych (PZ, PW) z poda-
nymi  terminami  ważności  dla  każdej
partii oraz z listą towarów z dokumen-
tów rozchodowych (WZ, RW) z poda-
nymi  terminami  ważności  dla  każdej
partii.  Dodatkowo  można  wyświetlić
raport  dla  partii  przeterminowanych
lub partii  ze zbliżającą się datą prze-
terminowania.

Integracja z innymi modułami

Integracja funkcji magazynowych z in-
nymi modułami, w tym ze sprzedażą,
upraszcza i przyspiesza obsługę ma-
gazynów.  W systemie  istnieje  możli-
wość  automatycznego  wystawiania
dokumentów WZ do faktur sprzedażo-
wych i  faktur  do  WZ.  Pozwala  to  na
prowadzenie  obsługi  klientów w spo-
sób, który odpowiada specyfice firmy. 

Raporty magazynowe

Główną  funkcją  raportów  magazyno-
wych  jest  wyszukiwanie  informacji  o
ilości towarów w magazynach i ich su-
mowanie. Pozwala ona na szczegóło-
we i przekrojowe analizowanie danych
dotyczących wszystkich dokumentów i
zdarzeń  zachodzących  w  magazynie
oraz obsługuje raporty:
• magazynowe  towarów  w  magazy-

nach  i  jednostkach  organizacyj-
nych,

• w podziale  na  przyjęcia,  wydania,
lub wg ustalonych kryteriów,

• historii stanów,
• bilansu magazynowego,
• stany-obroty,
• operacji obsługi kompletów,

• historii numerów seryjnych, 
• listy kontrolnej towarów umożliwia-

jącą analizę zbiorczą danych,
Rozwiązanie to stanowi centrum infor-
macji  o  stanach  magazynowych  w
skali całej firmy z jednego punktu. 

Zestawienie dokumentów 

Funkcjonalność  umożliwia  raportowa-
nie wszystkich  dokumentów magazy-
nowych  zarejestrowanych w systemie
w  różnych  przekrojach,  w  oparciu  o
różne  kryteria:  wg  dat,  typów  doku-
mentów,  kontrahentów,  grup  towaro-
wych,  numerów  seryjnych,  numerów
dokumentów,  dostawców,  odbiorców.
Raport  stanów  magazynowych  infor-
muje o stanach magazynowych w róż-
nych  przekrojach:  stany  dla  wybra-
nych towarów i grup oraz stany zero-
we.  Dostępna  jest  również  lista  po-
zwalająca na szybkie uzyskanie infor-
macji  o  stanach  podczas  pracy
wszystkich  magazynów  pokazująca
zawsze aktualne dane. Wyszukiwanie
towarów  może  być  realizowane  we-
dług  nazwy  towaru  i  jego  kodu  lub
kodu dostawcy lub kodu katalogowe-
go. Towar może być wyszukiwany we
wszystkich magazynach lub w jednym
określonym.

Stany minimalne i maksymal-
ne 

Wykorzystanie danych o towarze oraz
duże możliwości raportowania pozwa-
lają na sprawne zarządzanie stanami
minimalnymi oraz maksymalnymi ma-
gazynu, tak aby nie zabrakło towarów
do  sprzedaży,  ale  również  aby  unik-
nąć zalegania towarów.

Korzyści z ISOF-RYCZAŁT

• Łatwa i kompleksowa obsługa go-
spodarki magazynowej w firmie.

• Pełna kontrola operacji magazyno-
wych.

• Powiązanie obsługi magazynu z in-
nymi  procesami,  zwłaszcza  w za-
kresie sprzedaży i księgowości.

• Łatwy dostęp do pełnej historii zda-
rzeń zachodzących w magazynie.

• Możliwość sprawdzenia wszystkich
informacji  związanych  z  towarem
pojawiającym się w magazynie od
momentu przyjęcia do wydania.

• Szybki i łatwy dostęp do informacji
o  bieżących  stanach  magazyno-
wych.

• Obniżenie  kosztów  poprzez  opty-
malizację stanów magazynowych.
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Rysunek 5: Zestawienie dokumentów

Rysunek 6:Raporty stanów magazynowych



Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Rachunkowość
 RYCZAŁT

Charakterystyka ogólna

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwa-
niom klientów firma HEUTHES wpro-
wadza  do  swojego  internetowego
systemu  obsługi  firm  nową  możli-
wość  prowadzenia  księgowości  w
ramach usługi  ISOF. Nowa funkcjo-
nalność  Ryczałt-Ewidencja,  będzie
trzecią  formą księgowości  w  ISOF,
po systemie pełnej księgowości FK i
Księdze przychodów i rozchodów

Moduł Ryczałt – Ewidencja, powstał
w związku  z  korzystnymi  zmianami
podatkowymi  wynikającymi  z  wpro-
wadzenia  planu  odbudowy  polskiej
gospodarki po pandemii COVID-19 –
Polskiego Ładu i  zwiększonego za-
interesowania tą formą opodatkowa-
nia.  Jest  to uproszczona ewidencja
sprzedaży,  niewymagająca  prowa-
dzenia skomplikowanej księgowości,
nie  jest  konieczne  ewidencjonowa-
nie  wydatków  -  (w  przeciwieństwie
do  podatkowej  księgi  przychodów i
rozchodów).

Funkcjonalność

Moduł  Ryczałt-Ewidencja  jest  zinte-
growany  z  modułem  faktur  umożli-
wiając import dokumentów sprzeda-
ży. W przypadku firm będących po-
datnikami VAT możliwe jest ewiden-
cjonowanie wydatków oraz rozlicza-
nie  podatku  VAT  poprzez  wysyłkę
JPK-VAT wraz z deklaracją.

Z  opodatkowania  w formie  ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych
mogą skorzystać:

• osoby  fizyczne  osiągające  przy-
chody  z  działalności  gospodar-
czej,

• przedsiębiorstwa w spadku,
• spółki  cywilne,  których  jedynymi

wspólnikami są osoby fizyczne,
• spółki  cywilne  osób  fizycznych  i

przedsiębiorstw w spadku,
• tworzenie raportów,
• spółki  jawne,  których  jedynymi

wspólnikami  są  osoby  fizyczne,
których przychody w poprzednim
roku podatkowym nie przekroczy-
ły limitu 2 mln euro,  obliczonego
według  średniego  kursu  euro
ogłaszanego  przez  Narodowy
Bank Polski na pierwszy dzień ro-
boczy października roku poprzed-
niego.

ISOF-RYCZAŁT  jest  uproszczoną
wersją systemu ISOF-ERP przezna-
czoną  specjalnie  dla  niewielkich
firm, w tym również dla jednoosobo-
wych i rodzinnych oraz start-up. Sys-
tem  zawiera  Fakturowanie,  Maga-
zyn,  Ryczałt-Ewidencja,  eDokumen-
ty oraz CRM Operacyjny i Analitycz-
ny. Oprócz wyżej wymienionych mo-
dułów, ISOF-RYCZAŁT posiada rów-
nież szereg funkcji przydatnych ma-
łym firmom i obsługującym je biurom
rachunkowym. Należą do nich m.in.
Cenniki,  KasaBank,  Raporty  kaso-
we, współpraca z bankowością inter-
netową, Sprzęg do drukarki fiskalnej,
Zestawienia VAT, Środki trwałe, Ka-
dry-Płace.

Jednolity  Plik  Kontrolny  w
ISOF-RYCZAŁT

Jednolity  Plik  Kontrolny  obejmuje
księgi  i  dokumenty księgowe w po-
staci zbiorów danych:

• generowanych  i  przechowywa-
nych w systemie komputerowym,

• eksportowanych z tego systemu.

Struktury JPK w ISOF-RYCZAŁT
Jednolity  Plik  Kontrolny  obejmuje  5
struktur,  które  można wygenerować
w systemie ISOF-RYCZAŁT:

• Ewidencja  przychodów
(JPK_EWP)

• Ewidencje  zakupu  i  sprzedaży
VAT (JPK_VAT),

• Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
• Magazyn (JPK-MAG),
• Faktury VAT (JPK_FA).

JPK  w  ISOF-RYCZAŁT  zgodny  z
Ministerstwem Finansów

Wszystkie  pliki  JPK  tworzone  w
ISOF-RYCZAŁT, są zgodne z prze-
pisami  i  aktualnym  schematem
struktur  JPK  opublikowanym  przez
Ministerstwo  Finansów.  Dokumenty
są  generowane  w  postaci  plików
XML i zawierają informacje za okre-
ślony okres czasu.

Korzyści

• Intuicyjna obsługa
• Niska cena - 49 zł/rok
• Gwarancja  bezpieczeństwa  da-

nych
• Testy systemu - 60 dni
• Gwarancja  aktualizacji  oprogra-

mowania
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Rys.7: Ryczałt-Ewidencja
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Rachunkowość
Płace i Kadry - funkcje podstawowe

Charakterystyka ogólna

Płace i Kadry to zintegrowany system
przeznaczony dla działów kadrowego i
rachuby  płac  jednostek  organizacyj-
nych o dowolnym profilu działalności,
niezależnie  od  wynikającej  z  we-
wnętrznych przepisów specyfiki wyna-
gradzania  czy  rozliczania  czasu  pra-
cy.  Moduł  ułatwia  prowadzenie  ewi-
dencji  kadrowej,  naliczanie  wynagro-
dzeń dla różnych sposobów wynagra-
dzania   (umowa  o  pracę,  umowa  o
dzieło,  umowa  zlecenia),  rozliczanie
składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń
z  US i  ZUS.  Moduł  ma  definiowane
przez użytkownika zestawienia

Płace

Zestaw funkcji modułu ułatwia tworze-
nie i zarządzanie listami płac. Integru-
je  w sobie również funkcje  przygoto-
wywania  przelewów,  dekretowania  li-
sty płac dla potrzeb księgowości, przy-
gotowywania dokumentów ZUS i PIT.

Tworzenie nowych list płac

Definiowanie dowolnie naliczanych list
płac  w  otwartym  okresie  płacowym.
Wyposażony  jest  w  funkcję  dodawa-
nia  nowych  składników  do  list  płac
oraz blokowania list zweryfikowanych.
Utworzenie  nowej  listy  jest  automa-
tyczne,  na  podstawie  danych z  bazy
ISOF-RYCZAŁT . Następnie użytkow-
nik  może edytować zmiany doprowa-
dzając listę płac do postaci finalnej. Li-
sta  może  być  przedstawiana  w spo-
sób ogólny lub szczegółowy.

Dekretowanie do KPR

Naliczona  i  zatwierdzona  lista  płac
może być podstawą do utworzenia no-
wego wpisu w Księdze Przychodów i
Rozchodów.  W tym celu  wykorzysty-
wana  jest  funkcja  importu  listy  płac,
której  parametry można samodzielnie
definiować w module.

Raporty

Przygotowanie  raportów  dotyczących
list  płac,  danych  kadrowych,  PIT,
ZUS,  PFRON,  zestawień  dla  kadry
kierowniczej.  Raporty  mogą  być  sa-
modzielnie  definiowane  przez  użyt-
kownika. 

Generowanie przelewów

Możliwe jest automatyczne wygenero-
wanie przelewów bankowych na konta
pracowników  z  użyciem  sprzęgu  do
HOME/CORPORATE  BANKING  w
module Kasa – Bank.

Dokumenty ZUS

Moduł  generuje  pliki  dokumentów
zgłoszeniowych  i  rozliczeniowych:
ZUA, ZWUA, DRA, RCA, RSA i RZA
w formacie przygotowanym do ekspor-
tu do programu Płatnik. 

Kadry

Moduł  dostarcza  funkcji  przeznaczo-
nych  do  gromadzenia  i  zarządzania
bazą  danych  personalnych.  System
posiada domyślny predefiniowany ze-
staw  danych  kadrowych,  które  mogą
być  uzupełniane przez  użytkowników
w zależności od potrzeb firmy. 

Korzyści

• Definiowany  przez  użytkownika
system naliczania płac.

• Możliwość  przygotowania  wszyst-
kich  dokumentów płacowych.

• Wysoka ergonomia pracy poprzez
samodzielne definiowanie elemen-
tów i wzorców płacowych.

• Samodzielne wprowadzanie zmian
z powodu nowych przepisów.

• Automatyzacja tworzenia list płac i
naliczania wynagrodzeń.

• Wykonywanie przelewów wynagro-
dzeń na konta pracowników. 

• Eksport dokumentów do programu
Płatnik
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Rysunek 9: Płace

Rysunek 8: Płace

Rysunek 9: Elementy Płacowe



Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Rachunkowość
 Majątek trwały

Charakterystyka ogólna

Moduł  Majątek  Trwały  jest  przezna-
czony  do  zarządzania  informacją  na
temat środków trwałych i wyposażenia
przedsiębiorstwa.  Oprócz  ewidencji
majątku obsługuje inwentaryzację, na-
liczanie amortyzacji i tworzenie rapor-
tów.

Funkcjonalność

Moduł zapewnia realizację następują-
cych zadań:
• ewidencja  majątku  trwałego  w

układzie rodzajowym i miejsc użyt-
kowania,

• naliczanie amortyzacji,
• klasyfikowanie środków trwałych,
• podział  środków trwałych na kate-

gorie,dokumentowanie operacji wy-
konywanych  w  ramach  zarządza-
nia środkami trwałymi,

• tworzenie raportów,
• prowadzenie inwentaryzacji.

Ewidencja majątku

Składniki  majątkowe  porządkowane
są  w przejrzystej  strukturze  drzewia-
stej, ułatwiającej orientację przy poru-
szaniu się w dużych zbiorach środków
trwałych. Dostępne jest również wielo-
kryteriowe wyszukiwanie.

Klasyfikowanie środków trwałych

Moduł umożliwia zdefiniowanie klasy-
fikacji  środków  trwałych.  Odpowiedni
formularz umożliwia szybką edycję ta-
beli klas.

Naliczanie amortyzacji

Funkcja naliczania amortyzacji umożli-
wia szybkie, automatyczne obliczenie
odpisów  amortyzacyjnych  za  dany
okres. Dzięki integracji  z Książką Po-
datkową,  naliczone odpisy  mogą być
automatycznie księgowane.

Inwentaryzacja majątku trwałego

ISOF-RYCZAŁT  dostarcza  mechani-
zmów  wspomagających  prowadzenie
inwentaryzacji.  Funkcje  wspomagają-
ce inwentaryzację pozwalają otrzymać
informacje o stwierdzonym, rzeczywi-
stym stanie składników majątku. Moż-
liwe  jest  wprowadzenie  do  arkusza
spisu z natury informacji  o stwierdzo-
nym stanie  składników  majątkowych.
Na podstawie  tych  informacji  system
oblicza  różnice  między  stanem  ewi-

dencyjnym,  a  stanem  rzeczywistym.
Informacje  o  kolejnych  inwentaryza-
cjach są przechowywane w bazie da-
nych. System prezentuje użytkowniko-
wi syntetyczne zestawienia.

Dzielenie na kategorie i miejsca

Funkcja podziału środków trwałych na
kategorie umożliwia zdefiniowanie kla-
syfikacji  na  wewnętrzne  potrzeby  fir-
my. Majątek może być również sklasy-
fikowany ze względu na miejsca użyt-
kowania. W pierwszej kolejności defi-
niowana jest  struktura terytorialna fir-
my, a następnie środki  trwałe przypi-
sywane są do poszczególnych lokali-
zacji jednostek organizacyjnych firmy.

Operacje na majątku

Moduł  zarządzania  środkami  umożli-
wia wykonanie standardowych opera-
cji dla środków trwałych. Część z nich
ma charakter  systemowy (nie  można

ich usuwać ani modyfikować),  jednak
użytkownik  może  definiować  również
operacje własne. 

Tworzenie raportów

Funkcja generowania raportów umoż-
liwia przygotowanie:
• raportu z ewidencji środków, 
• raportu z amortyzacji, 
• drukowania  etykiet  z  kodami  kre-

skowymi dla składników majątku.

Korzyści

• Łatwa  inwentaryzacja  środków
trwałych w jednym zintegrowanym
systemie.

• Historia operacji i zdarzeń wykony-
wanych w ramach majątku trwałe-
go.

• Integracja  z  eDokumenty  i  łatwe
odszukiwanie  powiązanych  doku-
mentów.
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Rysunek 10: Majątek trwały

Rysunek 11: Składnik majatku trwałego



Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Rachunkowość
 Zakupy

Charakterystyka ogólna

Moduł  obsługi  faktur zakupowych po-
zwala  na  zarządzanie  dokumentami
zakupu  i  powiązanymi  dokumentami
magazynowymi, kasowymi i bankowy-
mi.  Obejmuje skanowanie  oryginałów
dokumentów i  obsługę faktur  elektro-
nicznych. Moduł obejmuje sporządza-
nie zestawień, w tym zestawienia zo-
bowiązań. 

Rejestrowanie  dokumentów
zakupu

ISOF-RYCZAŁT obsługuje:
• faktury zakupowe i rachunki;
• korekty i noty korygujące;
• dokumenty WNT;
• faktury importowe;
• dokumenty SAD;
• zeskanowane oryginały;
• e-faktury (PDF z EDI GS1 XML);
• faktury VAT z PZ;
• faktury WNT/FI z PZ;
• faktury kosztowe;
• dokumenty UWI.
Dokumenty  zakupu  mogą  posiadać
zdefiniowane przez użytkownika typy,
które pozwolą na pogrupowanie. Moż-
na  określić  informacje  dodatkowe
związane  z  dokumentem,  które  na-
stępnie pozwolą na automatyczny za-
pis w księgowości czy magazynie. 

Obsługa walut

Dokumenty zakupu wystawiane mogą
być również w walutach. Dla każdego
dokumentu oprócz waluty zapisywany
jest także kurs co pozwala na opero-
wanie  zarówno  cenami  walutowymi
jak i  złotówkowymi.  Przy wystawianiu
dokumentów  walutowych  domyślnie
pobierane są kartotekowe ceny walu-
towe towarów, przy czym użytkownik
może je  zmienić.  Przy zmianie kursu
wprowadzonego dla dokumentu możli-
we jest również ponowne przeliczenie
cen złotówkowych. W ramach waluto-
wych  dokumentów  zakupu  można
wprowadzać  faktury  importowe  oraz
faktury WNT. Są one odpowiednio kla-
syfikowane oraz zapisywane do zesta-
wień  INTRASTAT  i  rejestrów  VAT.
Rozrachunki  powstałe  dla  tych doku-
mentów są wyrażone w walucie i zło-
tówkach. Dla faktur importowych moż-
liwe jest doliczenie dodatkowych kosz-
tów związanych z importem towarów,
np. kosztów cła i transportu. Koszty te
mogą  pojawić  się  również  na  odpo-
wiadających dokumentach magazyno-
wych, powiększając wartość magazy-

nową importowanych towarów.

Integracja z innymi modułami

W procesie  wprowadzania  dokumen-
tów  zakupu  w  systemie  ISOF-
RYCZAŁT możliwe jest automatyczne
wystawienie  odpowiednich  dokumen-
tów magazynowych lub na odwrót, dla
istniejącego dokumentu magazynowe-
go  jest  możliwość  automatycznego
wystawienia  faktury,  a  także  wysta-
wienie  przelewu  do  modułu  Kasa-
Bank.  Ponadto w zależności  od spo-
sobu płatności, generowane są odpo-
wiednie  dokumenty  do  raportu  kaso-
wego.  Dodatkowo,  dzięki  odpowied-
niej  parametryzacji,  wszystkie  doku-
menty zakupu mogą od razu pokazać
się  na  odpowiednich  zestawieniach
VAT bez  konieczności  wcześniejsze-
go księgowania. 

Wyszukiwanie dokumentów zakupu

Wyszukiwanie  faktur  możliwe jest  na
podstawie:  daty  wystawienia,  rodzaju
jednostki organizacyjnej wystawiającej
fakturę, kontrahenta,  itp. Same doku-
menty są na liście wyróżniane kolora-
mi, co odróżnia dokumenty zapłacone
od  niezapłaconych,  zatwierdzone  od
niezatwierdzonych.

Tworzenie zestawień

Możliwe  jest  przygotowywanie  zesta-
wienia faktur.  W specjalnym formula-
rzu  definiuje  się  kryteria  doboru  da-
nych do zestawienia. Zestawienie wy-
świetla  zbiorcze  dane dla  wybranych
dokumentów, a także dane szczegóło-
we wg potrzeb użytkownika. Zestawie-

nie posiada podsumowania oraz moż-
liwość  sortowania  danych  wg  wystę-
pujących na nim danych. Możliwy jest
też podgląd każdego dokumentu. Do-
datkowo  możliwe  jest  wykonanie  ze-
stawienia zobowiązań wynikających z
dokonanych transakcji  zakupu.  Klient
może sam w raporcie definiować prze-
działy  okresów  przeterminowanych
zobowiązań.

Rejestracja dokumentów SAD

Możliwe  jest  zarejestrowanie  podsta-
wowych informacji dotyczących doku-
mentów  SAD  towarzyszących  faktu-
rom importowym. SAD jest powiązany
z fakturą i stanowi uzupełnienie infor-
macji o imporcie.

Eksport danych

Zestawienia generowane przez moduł
fakturowania mogą być eksportowane
do arkusza kalkulacyjnego, co umożli-
wia ich dalszą, bardziej zaawansowa-
ną analizę.

Korzyści z ISOF-RYCZAŁT

• Szybka i  łatwa rejestracja  wszyst-
kich  podstawowych  dokumentów
zakupu.

• Kompleksowa  obsługa  dokumen-
tów zakupu zautomatyzowanych z:
magazynem,  rozrachunkami,  ra-
portami  kasowymi,  zestawieniami
VAT.

• Łatwe wykonywanie zestawień za-
kupu i zobowiązań w różnych prze-
krojach.
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Rysunek 12: Faktura zakupu



Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Rachunkowość
Kasa-Bank

Raporty kasowe

System  obsługuje  prowadzenie  kasy
gotówkowej.  Umożliwia  kontrolę  nad
transakcjami  gotówkowymi,  płatno-
ściami kartami oraz pozostałymi ope-
racjami.  Obsługa  operacji  gotówko-
wych  obejmuje  księgowanie  operacji
KP i KW, a także wystawianie faktur i
rachunków.  Raporty  kasowe  mogą
być  otwierane  i  zamykane  w  dowol-
nym przedziale. 

Home Banking

ISOF-RYCZAŁT obsługuje bankowość
elektroniczną.  Dzięki  wykorzystaniu
specjalnych  sprzęgów,  odbiera  lub
przygotowuje  dane  dla  popularnych
systemów  Home Banking:  ELIXIR-O,
Bresok, InterBresok, Multicash. Możli-
we jest opracowanie nowego sprzęgu.

Obsługa wyciągów

Wyciągi  mogą  być  rejestrowane  w
systemie na dwa sposoby:
• importowane  z  wyspecjalizowanej

aplikacji  typu  Home  Banking
(wczytywane  są  automatycznie
wszystkie  informacje  związane  z
wyciągiem bankowym),

• ręcznie,  w oparciu o dokumenty z
banku (wszystkie dane muszą być
wypełnione przez użytkownika).

Import wyciągów wczytuje dane przy-
gotowane  wcześniej  przez  system
Home Banking.  Każdy  system Home
Banking może posiadać własny format
danych  z  informacjami  związanymi  z
wyciągami bankowymi. Wyciągi impor-
towane do systemu mają status doku-
mentu niezatwierdzonego i wymagają
kontroli i akceptacji przez uprawnione-
go operatora. Podczas wprowadzania

pozycji  wyciągu  bankowego  możliwe
jest  odszukanie  i uzgodnienie  pozycji
z istniejącym w systemie dokumentem
oraz rozrachunkiem.

Obsługa przelewów

Obsługa  przelewów  pozwala  je  defi-
niować bezpośrednio w ISOF-START.
Wprowadzane  są  wszystkie  informa-
cje wymagane przez banki związane z
przelewem. Możliwe jest również przy-
gotowanie  przelewu  do  ZUS  i  US  z
uwzględnieniem danych wymaganych
na tych rodzajach przelewów. Przygo-
towane w ten sposób przelewy można
następnie wyeksportować do systemu
Home  Banking.  Klient  może  także
przygotować  przelew  w  formie  stan-
dardowego  druku  używanego  przez
banki.  Przelewy  mogą  być  również
przygotowane z poziomu obsługi fak-
tur zakupowych dla wskazanych doku-
mentów. Przelewy na liście są wyróż-
niane kolorami w zależności od statu-
su.

Obsługa rozrachunków

Zatwierdzenie  dokumentów  źródło-
wych  (faktury  zakupu,  faktury  sprze-
daży, listy płac) automatyczne zawią-
zuje rozrachunek.  Baza rozrachunko-
wa umożliwia sporządzenie zestawień
należności oraz zobowiązań uwzględ-
niając  szereg  warunków,  takich  jak
m.in. typ rozrachunku, sposób płatno-
ści,  źródło  powstania,  czy  stan  z
uwzględnieniem  przeterminowania.  Z
poziomu modułu do zarządzania roz-
rachunkami istnieje możliwość wydru-
kowania  potwierdzenia  sald  dla  kon-
trahenta, a także wykonanie kompen-
saty. W każdej chwili można wykonać
"ręczne"  rozliczenie  rozrachunku,  a
także podejrzeć stan rozliczenia wraz
z dokumentami źródłowymi.  Wszelkie
operacje  parujące  rozrachunek  -  wy-
ciągi  bankowe  lub  raporty  kasowe  -
możliwe są do analizy oraz ewentual-
nej korekty z poziomu listy rozrachun-
ków szczegółowych

Korzyści

• Proste rozliczanie należności i zo-
bowiązań  w  przypadku  płatności
gotówką.

• Aktualna informacja dotycząca bie-
żących środków pieniężnych.

• Dowolność  w  definiowaniu  okre-
sów raportów kasowych.

• Bezpośredni  dostęp  do  wystawia-
nia faktur płatnych gotówką.

• Dostęp  do  wyciągów  bankowych
dla upoważnionych pracowników.

• Szybkie  rozliczanie  należności  i
rozrachunków  w  oparciu  o  import
danych.

• Łatwa obsługa przelewów.
• Sprzęg z fakturami.
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Rys.13:Raport kasowy

Rys.14: Przelewy



Możliwości systemu ISOF-START

Mobilny ISOF-RYCZAŁT

Do czego służy mobilny ISOF
RYCZAŁT

Aplikacja Mobilny ISOF-RYCZAŁT słu-
ży do:

• uruchomienia  systemu  ISOF-
RYCZAŁT  na  urządzeniach  mobil-
nych,

• instalowania  certyfikatu  umożliwia-
jącego dostęp do systemu.

• Certyfikat  jest  wykorzystywany  do
identyfikacji urządzenia i użytkowni-
ka upoważnionego do pracy z sys-
temem ISOF-RYCZAŁT.

Praca  z  systemem  ISOF-
RYCZAŁT w aplikacji

Aplikacja Mobilny ISOF-RYCZAŁT od-
czytuje  parametry  smartfonów lub  ta-

bletów i dopasowuje interfejs systemu
do  stosunkowo  niewielkiego  ekranu
tych urządzeń i obsługi dotykowej. Po-
ruszanie się po modułach systemu na-
stępuje z wykorzystaniem ikon na pul-
picie głównym oraz za pomocą menu
mobilnego  uruchamianego  poprzez
tzw. "hamburger" (trzy poziome kreski
ustawione blisko siebie).

Wśród  wszystkich  modułów  systemu
ISOF-RYCZAŁT, na potrzeby aplikacji
Mobilny  ISOF-RYCZAŁT,  całkowicie
przebudowano  moduł  CRM  Aktywno-
ści.  Wersja  mobilna  umożliwia  pod-
gląd, edycję i dodawanie nowej Aktyw-
ności,  wyświetlanie  Aktywności  w po-
staci  listy,  z  zaawansowanym  filtrem
wyszukiwania,  obsługą  notatek  oraz
możliwością  wywoływania  połączenia
telefonicznego  do kontrahenta  powią-
zanego z wybraną Aktywnością,  rów-

nież  w  trybie  telekonferencji.  Wybór
powiązanego  z  Aktywnością  kontra-
henta  następuje  przy  wykorzystaniu
mechanizmu  autosugestii  z  automa-
tycznym wyborem. Szablony filtrów za-
pisują  ulubione ustawienia  generowa-
nej listy.

Certyfikacja w aplikacji mobilnej

W przypadku wersji komercyjnej syste-
mu niezbędne jest  posiadanie certyfi-
katu,  który  udostępnia  HEUTHES.
Aplikacja  umożliwia  wygenerowanie  i
zainstalowanie  kluczy  służących  do
ochrony transmisji w systemie ISOF.
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Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

CRM
 Relacje z klientami i analizy

Charakterystyka ogólna

CRM w ISOF-RYCZAŁT umożliwia re-
jestrację, zarządzanie i analizę wszyst-
kich zdarzeń z klientami.

Funkcjonalność

Moduł obejmuje następujące funkcje:
• zarządzanie kontaktami z klientami

z obsługą zdarzeń i dokumentacji,
• gromadzenie,  analizę  i  raportowa-

nie  danych o sprzedaży i zakupach
w różnych przekrojach,

• planowanie działań i prac pracowni-
ków w postaci  list zbiorczych i ka-
lendarzy,

• informowanie o stanie obsługi klien-
ta,

• tworzenie bazy wiedzy zawierającej
historię  działań,  w  tym  korespon-
dencja,  delegacje,  telefony,  wysył-
ka folderów.

Aktywności i kalendarze

Ważnym zadaniem CRM jest  groma-
dzenie, a następnie analiza historii za-
wierającej różnego rodzaju zdarzenia z
klientami,  które  w  systemie  ISOF-
RYCZAŁT  nazwane  zostały  Aktywno-
ściami.  Dotyczą one zarówno kontak-
tów  z  klientami,  jak  również  działań
handlowych i marketingowych. W mo-
dule  można  zarejestrować  dowolne
zdarzenie  z  klientem:  spotkanie,  roz-
mowę  telefoniczną,  prezentację,  itd.
Dzięki  określeniu  osoby  kontaktowej,
pracownika,  wskazaniu  statusu,  krót-
kiej  notatce  tekstowej,  powiązanych
Aktywnościach  tworzących  konse-
kwentny  ciąg  zdarzeń,  dysponujemy
pełną  wiedzą  dotyczącą  historii  tych
zdarzeń.  Rozbudowany filtr  umożliwia
proste i szybkie wyświetlenie Aktywno-
ści wg żądanego kryterium: pracowni-
ka,  klienta,  typu  aktywności,  autora,
statusu,  kampanii,  regionu.  Raporty
mogą  być  prezentowane  w  różnych
formach:  lista  zdarzeń,  plan  działań,
kalendarz  dzienny,  tygodniowy,  mie-
sięczny, indywidualny okres, itp.

Analizy sprzedaży i zakupów

Funkcja analizowania sprzedaży i  za-
kupów  dostarcza  informacji  w  wielu
przekrojach z dowolnego okresu cza-
su,  dla  dowolnych kontrahentów i  ich
grup. Nie poprzestaje przy tym tylko na
gromadzeniu i udostępnianiu danych o
klientach,  ale  zapewnia  także  analizę
kosztów i  wyników kampanii  zarówno

w ramach utrzymania stałych klientów
jak  i  pozyskiwania nowych.  Dostępne
są m.in. zestawienia sprzedaży i zaku-
pów,  zestawienia  dotyczące  obrotów
grup i przedstawicieli handlowych, ob-
roty towarami, obroty dla usług, asorty-
ment zakupiony przez klientów, zesta-
wienie zamówionych towarów, uzyski-
wane marże, raport  prowizji  handlow-
ców.  Zaawansowany  filtr  umożliwia
wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz
grupowanie tych danych w zdefiniowa-
nych przez użytkownika okresach, wg
grup kontrahentów, grup towarów, czy
jednostek  organizacyjnych  firmy.  Za-
rządzanie zasobami.  Możliwe jest  za-
rządzanie  zasobami  przy  planowaniu
działań. Są to np. urządzenia lub sale
wykorzystywane  wspólnie  przez  pra-
cowników  podczas  pracy.  Dla  każdej
aktywności możliwe jest określenie po-
trzebnych  zasobów  oraz  ich  zarezer-
wowanie. 

Baza  marketingowa  kontra-
hentów

Funkcja  zarządzania  informacjami  o
kontrahentach  umożliwia  wprowadza-
nie danych, ich modyfikację,  zaawan-
sowane  wyszukiwanie  i  przeglądanie
informacji.  Dostępne  są  funkcje  po-
zwalające  na  segmentację  klientów.
Ponadto możliwe jest również tworze-
nie grup osób kontaktowych. 

Korzyści

• Dopasowanie procesów sprzedażo-
wych  do  indywidualnych  potrzeb
klientów.

• Lepsza obsługa klienta.
• Szybsza reakcja na potrzeby klien-

ta.
• Łatwy dostęp do historii działań.
• Sprawne  i  kompleksowe  organizo-

wanie pracy zespołu obsługi  klien-
ta.

• Łatwa  ocena  pracy  osób  zajmują-
cych się obsługą klientów.
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Możliwości systemu ISOF-START

Sekretariat
eDokument

Funkcjonalność

Do zarządzania dokumentami elektro-
nicznymi  służy  funkcja  eDokument.
Dzięki niej możliwe jest gromadzenie,
udostępnianie i wyszukiwanie różnego
rodzaju dokumentów powstających w
firmie lub też przychodzących do niej
z zewnątrz. 

Gromadzenie  i
porządkowanie dokumentów

E-Dokumenty  organizowane  są  w
strukturę drzewiastą. Umożliwia to wy-
godne ustalenie hierarchicznego ukła-
du dokumentów dla każdego poziomu,
czy też działu firmy. Zawartość doku-
mentów może być wyświetlana bezpo-
średnio w oknie modułu. Funkcje upo-
rządkowane  są  w rozwijanym menu.
Istnieje szereg mechanizmów ułatwia-
jących pracę z dokumentami oraz ich
wyszukiwanie.  Każdy  dokument  ma
metrykę określającą informacje ogólne
dokumentu.  Dane  znajdujące  się  w
metryce  mogą  być  rozszerzone  o
nowe pozycje przez użytkownika. Aby
uniknąć duplikacji danych istnieje me-
chanizm odnośników do dokumentów.
W łatwy sposób można przenosić po-
między katalogami  drzewa dokumen-
tów, poszczególne elementy, bez utra-
ty struktury i zawartości folderów.

Typy  dokumentów,  wprowa-
dzanie

Drzewo dokumentów może być prosto
i  szybko  zasilane  dokumentami  ze-
wnętrznymi:
• z dysku stacji roboczej klienta,
• z systemów biurowych (MS Office,

Open Office i innych),
• z  wbudowanego  edytora  plików

tekstowych i HTML,
• linkami do stron WWW,
• wirtualnymi  dokumentami  systemu

(Faktura, Klient).

Wyszukiwanie

Najprostszą  metodą  wyszukiwania
jest  wpisanie  nazwy dokumentu  oraz
przybliżonego  miejsca,  w  którym do-
kument ma być poszukiwany. Po od-
nalezieniu  dokumentu  można  użyć
funkcji Lokalizuj, która odszuka doku-
ment i określi jego miejsce w drzewie.
Aby uszczegółowić  wyszukiwanie na-
leży wybrać cechę według  której  bę-
dzie  szukany  dokument.  Można  wy-

szukiwać wewnątrz zadanego foldera,
określić z jakiego przedziału czasowe-
go  ma  pochodzić  dokument,  ustalić
rozszerzenie,  typ,  ilość  wersji  i  roz-
miar  dokumentu  oraz  autora,  który
utworzył  dany dokument  i  kontrahen-
ta, do którego był kierowany. 

Integracja z innymi modułami

Moduł eDokument jest zintegrowany z
innymi funkcjami systemu. Pozwala to
na zapis odnośników do takich doku-
mentów jak faktury sprzedaży i zaku-
pów  (w  tym  zeskanowane  oryginały
dokumentów),  kontrahenci,  aktywno-
ści.  Możliwe jest też przechowywanie
zdjęć  towarów  magazynowych,  in-
strukcji  obsługi, umów z kontrahenta-
mi, które następnie są wykorzystywa-
ne w innych modułach. Także faktury
elektroniczne  z  podpisem  cyfrowym
(zakupowe i sprzedażowe) są zapisy-
wane w archiwum dokumentów.

Bezpieczeństwo

W celu uzyskania pełnej  kontroli  nad
pracą  w eDokumentach  możliwe jest
definiowanie  uprawnień  zarówno  dla
katalogów  jak  i  dokumentów.  Dzięki
temu dokument można udostępnić tyl-
ko do podglądu,  tylko do modyfikacji
lub  też  zabronić  całkowicie  dostępu
do niego

Historia pracy z dokumentem

Każdy  dokument  posiada  zapis
wszystkich  wykonywanych  na  nim
operacji. Dlatego też wiadomo kiedy i
przez kogo dokument został utworzo-
ny, przez kogo był modyfikowany, jak

zmieniały się jego uprawnienia. 

Zarządzanie  wersjami  doku-
mentu

Dokumentom nadawane są wersje,  a
każda  modyfikacja  rejestrowana  jest
poprzez  nadanie:  kolejnego  numeru
wersji,  daty  zmiany,  nazwiska  osoby
wprowadzającej  jak  również  poprzez
możliwość  krótkiego  opisu  modyfika-
cji.  Jednocześnie  system  zachowuje
wszystkie  wcześniej  zarejestrowane
wersje  dokumentu  lub  zdefiniowaną
indywidualnie ich ilość.

Archiwizacja

Na  życzenie  klientów  kopie  bezpie-
czeństwa zgodne z Ustawą o Rachun-
kowości są dystrybuowane na nośniku
trwałym DVD-R/BR wraz z systemem
„tylko do odczytu” z możliwością eks-
portu i drukowania. Pozwala to w każ-
dej  chwili  stworzyć archiwum elektro-
niczne (np. faktur)  dokumentów firmy
dostępne w jej siedzibie.

Korzyści

• Ułatwia gromadzenie i  wyszukiwa-
nie  różnego  rodzaju  dokumentów
przyspieszając pracę.

• Zapewnia  obsługę  faktur  elektro-
nicznych lub skanowanych.

• Zmniejsza duplikację danych przez
zapisywanie  pliku  udostępnionego
w wielu obszarach roboczych tylko
w jednej lokalizacji.

• Wspomaga  i  organizuje  pracę  w
ramach rodziny norm ISO 9000 w
zakresie przechowywania i obsługi
dokumentacji.
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Rysunek 16: Podgląd historii dokumentu



Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Porównanie systemów 
ISOF-RYCZAŁT / ISOF ERP

FUnkcja systemu ISOF-RYCZAŁT ISOF-ERP

Sprzedaż

Faktura VAT

E-faktura

Paragon

Rachunek

Pieczęć firmowa

Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany do podpisu faktur

Wysyłanie faktur przez email
 

w opracowaniu

Faktura zaliczkowa

Sprzęg do drukarki fiskalnej

Faktura eksportowa

Faktura VAT w walucie

Korekty

Fakturowanie seryjne

Faktura VAT z WZ

Faktura eksportowa z WZ

Udziały faktur w Projektach (Portfolio)

Dokument DMS w stopce

EDI

Cenniki klientów

Raporty kasowe

Oferty

Zamówienia od klientów

Portal zamówieniowy dla klientów

Obsługa listów przewozowych firm kurierskich i Poczty Polskiej

Zakupy

Faktury VAT

Faktura WNT

Rachunek

Faktura importowa

Faktura VAT z PZ

Faktura WNT/FI z PZ
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Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Faktura kosztowa

Noty korygujące

Dokument SAD

Dokument UWI

Dołączanie dokumentu DMS

Dodawanie dokumentu w stopce

Obsługa formularzy

Ręczna spłata zobowiązań

Generowanie przelewu

Import e-faktury (w formacie PDF z załącznikami EDI GS1 XML)

Podział faktur na Projekty (Protfolio)

Sprzedaż obca (w tym faktury VATR)

Zamówienia do dostawców

Zamówienia wewnętrzne (zakupy)

Generowanie zamówień na podstawie analizy rotacji

Cenniki dostawców

Magazyn - wersja podstawowa

Obsługa wielu magazynów
(jedna lokalizacja) (dowolna ilość)

Obsługa kolektorów danych

Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych i partii towarów

Magazyn - wersja pełna

Adresowanie pozycji towarowych w magazynie: sektor, regał, półka 

(3D)

Rachunkowość

Ryczałt ewidencjonowany

Księga Przychodów i Rozchodów

Zestawienia VAT

Środki trwałe

Lista płac i pracownicy - wersja podstawowa

Lista płac i pracownicy - wersja pełna

Kasa-Bank

Rozrachunki

Przelewy

Wyciągi

Samochody

Dekretacja

Finanse i Księgowość

Windykacja należności
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Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Deklaracje INTRASTAT

RCP (Rejestr Czasu Pracy)

Jednolity Plik Kontrolny

Ewidencja przychodów (JPK_EWP)

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT)

Księgi Rachunkowe (JPK_KR)

Wyciąg Bankowy (JPK_WB)

Magazyn (JPK-MAG)

Faktury VAT (JPK_FA)

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR)

Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany do podpisu JPK

CRM

CRM Operacyjny

Aktywności

Zarządzanie kontrahentami

Sprzęg do DMS

CRM Analityczny

Analizy sprzedaży

Analizy zakupów

Baza marketingowa

Portfolio

Planowanie strategiczne

Planowanie operacyjne (Projekty)

Raporty

CRM Zadaniowy

CRM Marketingowy

Grupy handlowe

Program lojalnościowy

Kampanie

Mailing

CRM Serwisowy

Portal Serwisowy dla klientów użytkownika

Fakturowanie cykliczne (umowy serwisowe)

DMS

eDokument

Obszary Robocze - Tablice Kanban

Formularze

Wyszukiwanie całotekstowe
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Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Powiadomienia o zmianach

Pieczęć cyfrowa

Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany do podpisu dokumen-

tów

Skanowanie dokumentów

Mini OCR**

Obiegi pracy nad dokumentami

Poczta firmowa (centralne repozytorium poczty)

Konto e-mail w DMS

Transformacja dokumentów tekstowych do różnych formatów

Portal Dokumentowy dla klientów użytkownika

Produkcja

Zlecenia produkcyjne

Produkty

Zasoby produkcyjne

Karty pracy

Plan produkcji

Raporty

Centrum Dowodzenia

Pulpity menadżerskie

Mobilny ISOF (wersja na smartfony)

Delegacje krajowe i zagraniczne

Zastępstwa RCP***

Kopie bezpieczeństwa na nośniku trwałym*

Wersja językowa angielska

Wersja językowa niemiecka

Wersja językowa rosyjska

(*) dodatkowo płatna
(**) pomocniczy system do indeksowaniandokumentów graficznych
(***) RCP – Rejestr Czasu pracy jest niezbędny do prawidłowej pracy Zastępstw
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Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Zaawansowane możliwości systemu
ISOF-ERP

Oprócz  przedstawionych  już  funkcji
systemu  ISOF-RYCZAŁT,  które  nie-
zbędne są każdej firmie, w pełnej wer-
sji - systemie ISOF-ERP dostępne są
liczne  funkcje  zaawansowane.  Dzięki
temu małe i średnie firmy zyskują ła-
twy  dostęp  do  funkcjonalności,  które
dotychczas były dostępne tylko w du-
żych i drogich systemach.  

Sprzedaż

W  ISOF-ERP  istnieje  obsługa  faktur
walutowych i seryjnych. Warto odnoto-
wać współpracę systemu ze sklepami
internetowymi.

Zaawansowana  funkcjonalność  obej-
muje: 
• Sprzęg z Portfolio.
• Obsługa faktur w języku angielskim

i niemieckim.
• Faktury  eksportowe  (dokumenty

WDT).
• Obsługa walut.
• Fakturowanie seryjne.
• Udziały faktur w Projektach (Portfo-

lio).
• Dane formularza dla faktur.
• Dokument DMS w stopce.
• Zestawienie  obrotu  zewnętrznego

EDI (Electronic Data Interchange).
• Sprzedaż obca.

Magazynowanie

Zaawansowana  funkcjonalność  obej-
muje: 
• Adresowanie pozycji towarowych w

magazynie:  sektor,  regał,  półka
(3D).

• Zarządzanie listami dystrybucji.
• Optymalizacja trasy dostaw.
• Rejestrowanie  i  przetwarzanie  nu-

merów seryjnych i partii towarów.

Logistyka

Zaawansowana  funkcjonalność  obej-
muje: 
• Obsługa ofert.
• Zamówienia od klientów.
• Zamówienia do dostawców.
• Generowanie  zamówień  na  pod-

stawie analizy rotacji.

Centrum Dowodzenia

Centrum Dowodzenia to składnica ra-
portów  dotyczących  wszystkich  ob-

szarów działalności firmy. W wersji za-
awansowanej zestaw dodatkowych ra-
portów  zastępuje  hurtownię  danych
pozwalając  na  zaawansowaną  anali-
zę.  Wszystkie  raporty  zawierają  roz-
budowany zestaw filtrów wstępnych z
możliwością  zapisu  szablonu  filtru  i
wykonywania raportów w nocy z zapi-
sem wyniku do DMS. 

Oto niektóre z nich:
• Sprzedaż.
• Zakupy.
• Magazyn.
• Oferty.
• Zamówienia od klienta.
• Zamówienia do dostawców.
• Kasa-Bank.
• Kontrahenci.
• Płace i Kadry.
• CRM Analityczny.
• Portfolio.
• CRM Serwisowy.
• F-K.
• Windykacja.

CRM Aktywności

CRM Aktywności umożliwia zdobywa-
nie i gromadzenie informacji o aktyw-
ności klientów oraz planowanie wszel-
kiego  typu  zdarzeń  z  klientami.  Inte-
gruje w sobie funkcje marketingu i ob-
sługi klienta zapewniając indywidualne
podejście  do każdego z nich  i  pełną
wiedzę  o  jego  potrzebach.  Dzięki
temu podstawowemu modułowi  z  ro-
dziny  CRM w ISOF-ERP firmy mogą
wdrożyć sprzedaż relacyjną. 

Zaawansowana  funkcjonalność  tego
modułu to:
• Zarządzanie Kampaniami, na które

składają się przedsięwzięcia i pro-
jekty w firmie oraz analizy wyników
ich  efektywności  (CRM  Marketin-
gowy).

• Zarządzanie Projektami, które sta-
nowią  modele  procesów  bizneso-
wych (Portfolio).

• Raportowanie  zgromadzonych  da-
nych w różnych formach (lista, ta-
bela,  wykres)  z  możliwością  auto-
matycznego generowania  i  zapisu
raportów do DMS oraz późniejsze-
go  ich  wykorzystania  do  automa-
tycznego  tworzenia  strategicznych
kart wyników.

• Planowanie  procesów  obsługi
klientów zgodnie ze strategią firmy
określoną w CRM Marketingowym i

module DMS.
• Współpraca  z  DMS  w  zakresie

przechowywania  dokumentów
związanych ze sprzedażą. 

• Obsługa  obiegów  sprzedażowych
w  Projektach  zdefiniowanych  w
module DMS.

• Geolokalizacja

Portfolio (ang. forecast)

Moduł pozwala na zaplanowanie przy-
szłej  sprzedaży,  określenie  sposobu
osiągnięcia  założonych  celów  oraz
bieżące śledzenie ich realizacji. 

Zaawansowana  funkcjonalność  obej-
muje: 
• Planowanie strategiczne.
• Planowanie operacyjne.
• Raportowanie  zapadalności  Pro-

jektów (Portfolio).
• Bilans Projektów (Portfolio).
• Raport  OWS  (Otwarte-Wygrane-

Stracone)  w  przekroju  kampanii,
klientów, pracowników i towarów.

• Raport F-K przyszłych przepływów
finansowych.

• Integracja z innymi modułami.

CRM Marketingowy

CRM  Marketingowy  wspiera  działy
sprzedaży  i  marketingu.  Definiowane
kampanie  pozwalają  na  dokładne
określenie nowych akcji  reklamowych
oraz skuteczną analizę ich efektywno-
ści. Moduł ma ogromne znaczenie dla
firm,  które  chcą  kontrolować  kierunki
swoich  działań  oraz  przyspieszyć  i
usprawnić  pracę  w  działach,  które
przynoszą  bezpośrednie  dochody,
czyli  w działach  związanych z  ofero-
waniem i sprzedażą produktów. 

Zaawansowana  funkcjonalność  obej-
muje:
• Bonusy.
• Towary skojarzone.
• Grupy handlowe.
• Promocje  cenowe,  gratisowe,  do-

stawcy oraz punktowe.
• Programy lojalnościowe.
• Kampanie.
• Mailing.
• Formularze marketingowe.
• Portal  Marketingowy  (lojalnościo-

wy).
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Możliwości systemu ISOF-RYCZAŁT

Portal Marketingowy

Portal  Marketingowy jest  przeznaczo-
ny dla partnerów handlowych (B2B) i
klientów końcowych (B2C). Zapewnia
organizację i obsługę programów lojal-
nościowych dla  klientów w oparciu  o
serwis  WWW i funkcjonalność  syste-
mu  ISOF-ERP.  Umożliwia  definiowa-
nie  kart  i  progów punktowych,  towa-
rów  oraz  jednostek  organizacyjnych
biorących  udział  w akcjach marketin-
gowych. 

CRM Serwisowy

Rozwiązania  obsługi  serwisowej  w
ISOF-ERP obejmują obsługę posprze-
dażową klientów. Funkcjonalność po-
zwala na gromadzenie i obsługę zgło-
szeń klientów, odpowiednią ich kwalifi-
kację oraz dostosowanie późniejszych
działań do ich charakteru. Dzięki temu
proces obsługi klientów nie kończy się
z  chwilą  sprzedaży,  klienci  mogą  li-
czyć na dalszą sprawną i fachową ob-
sługę,  a  firma ma możliwość  dalszej
współpracy z klientami i podnoszenia
jakości  oferowanych  usług  i  produk-
tów.  

Zaawansowana funkcjonalność to:
• Rejestracja zgłoszeń serwisowych.
• Obsługa zgłoszeń.
• Wyszukiwanie zgłoszeń.
• Kalkulacje i kosztorysy.
• Fakturowanie.
• Monitoring stanu zgłoszenia.
• Integracja z DMS i Portalem Serwi-

sowym.

Portal Serwisowy

Za  pośrednictwem  Internetu  klienci
mogą  w  Portalu  sami  rejestrować
zgłoszenia,  a  wszystkie  dane trafiają
bezpośrednio do modułu obsługi  ser-
wisu. 

Dzięki  portalowi  możliwe jest  tworze-
nie zgłoszeń serwisowych, dołączanie
do nich plików, śledzenie ich bieżące-
go stanu bez konieczności bezpośred-
niego kontaktu, wyświetlanie pełnej in-
formacji na ich temat oraz ewentualne
anulowanie zgłoszeń. Portal jest zinte-
growany z DMS w zakresie przecho-
wywania  dokumentów i  obiegów ser-
wisowych 

CRM Zadaniowy

CRM Zadaniowy posiada rozbudowa-
ne  możliwości  tworzenia  zadań  oraz
definiowania  i  wykorzystywania  sza-
blonów. Wprowadzone jest raportowa-
nie  sprawozdań  pracowników  połą-
czone z rejestracją czasu pracy oraz
raportowanie  o  zadaniach,  powiąza-

niach  i  relacjach.  Zaawansowana
funkcjonalność to: 
• Planowanie i zarządzanie zadania-

mi.
• Parametryzacja zadań w DMS.
• Parametryzacja obiegów.
• Raportowanie i kontrola zaawanso-

wania zadań.
• Zarządzanie  kosztami  działań

ABC/M.
• Kontrola czasu pracy.

DMS

Moduł  DMS w ISOF-ERP jest  rozbu-
dowaną wersją  modułu eDokument  z
ISOF-START.  Przepływy  (workflow)
dokumentów i pracy w firmie są możli-
we dzięki wbudowanej w DMS obsłu-
dze obiegów. 

Zaawansowana funkcjonalność to: 
• Zarządzanie dokumentami.
• Zarządzanie  obiegami  dokumen-

tów.
• Współpraca z CRM.
• Wyszukiwanie całotekstowe.
• Obsługa formularzy.
• Obiegi robocze.
• Edycja w miejscu (w licencji).
• Raporty dotyczące funkcjonowania

obiegów.
• Klasyfikacja dziesiętna obiegów.
• Skanowanie.
• Zintegrowane wiadomości.
• Transformacja formatów dokumen-

tów.
• OCR.

Blockchain

System ISOF-ERP jest ściśle zintegro-
wany z technologią Blockchain. Block-
chain to kod cyfrowy określający treść
dokumentu,  inaczej  numer identyfika-
cyjny dokumentu. Stosowanie tej tech-
nologii  daje  gwarancję niezmienności
dokumentu oraz jego autentyczności.

Mobilny  ISOF-aplikacja  na
smartfony i tablety

Aplikacja Mobilny ISOF (dostępna do
pobrania w Google Play) służy do uru-
chamiania systemu ISOF na urządze-
niach mobilnych oraz do instalowania
certyfikatu umożliwiającego dostęp do
systemu.

Portal Dokumentowy

Portal umożliwia bezproblemowe udo-
stępnianie przez Internet dokumentów
elektronicznych, a także dokumentów
systemu ISOF-ERP (tj.  faktur,  zamó-
wień,  formularzy,  aktywności,  kontra-
hentów, ofert,  zadań, zgłoszeń serwi-
sowych). Mogą być one udostępniane
zarówno użytkownikom zewnętrznym,

jak i pracownikom firmy. W Portalu do-
kumentowym  oprócz  "klasycznych"
dokumentów elektronicznych utworzo-
nych za pomocą edytorów tekstu i ar-
kuszy kalkulacyjnych można udostęp-
niać również zdefiniowane w DMS for-
mularze  wraz z  dołączonymi  do nich
załącznikami.  Z  Portalu  dokumento-
wego użytkownik może skierować for-
mularz do obiegu za pomocą zdefinio-
wanych aktywatorów zdarzeń.

Rachunkowość

Zaawansowane zagadnienia w modu-
le  Rachunkowość  przeznaczone  są
dla  firm prowadzących  pełną  księgo-
wość. 

Zaawansowana funkcjonalność to: 

Dekretacja

• Definicje schematów dekretacji.
• Definicje rodzajów dokumentów.
• Rozbudowane  definicje  w  Planie

Kont.

Finanse i Księgowość

• Plan kont.
• Definicja schematów dekretacji.
• Automatyczna  dekretacja  doku-

mentów źródłowych.
• Dokumenty księgowe w buforze.
• Księga główna.

Płace i kadry

• Ustalenie wymiaru urlopu.
• Statystyki urlopowe.
• Harmonogramy czasu pracy.
• Budowanie  własnych  elementów

oraz  wzorców  płacowych  i  zesta-
wów kadrowych.

Zakupy

• Integracja z Portfolio.
• Dołączanie dokumentu DMS.
• Dodawanie  dokumentu  w  stopce.

• Obsługa formularzy.
• Podział faktur na Projekty.

Moduł Raportów

• Definiowanie raportów.
• Budżetowanie.
• Raporty  definiowane  przez  użyt-

kownika.
• Raporty przestawne.
• Raport  przyszłych przepływów go-

tówkowych (w powiązaniu z Portfo-
lio).

Faktury elektroniczne lub skanowa-
ne w systemie DMS

• Obsługa faktur zakupowych.
• Obsługa (archiwum) faktur zakupo-

wych  elektronicznych  z  podpisem
cyfrowym.

• Obiegi  zatwierdzania  i  opisywania
dokumentów zakupowych.
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E-commerce (handel interne-
towy)

System ISOF zawiera w różnych mo-
dułach  rozbudowane  sprzęgi  z  ze-
wnętrznymi  rozwiązaniami  informa-
tycznymi. Umożliwiają one łatwy eks-
port  i  import  danych  z  zachowaniem
wysokiego  poziomu  bezpieczeństwa.
Zagadnienia z zakresu handlu interne-
towego w ISOF obejmują:

• Sklepy internetowe i  platformy au-
kcyjne  (Shoper®,  IdoSell  Shop®,
WooCommerce®, Allegro®),

• Sprzęg  z  platformami  płatności
elektronicznych (Dotpay®),

• Sprzęg z firmami kurierskimi i pocz-
towymi,

• Sprzęg z portalem Ministerstwa Fi-
nansów i wysyłka wprost z systemu
deklaracji JPK,

• Home/Corporate Banking,

• Sprzęg  z  portalem Zakładu  Ubez-
pieczeń Społecznych (w opracowa-
niu),

• Sprzęg on-line ISOF z trzema por-
talami  B2B  HEUTHES:  Zamówie-
niowym,  Serwisowym, Dokumento-
wym.

Sekretariat

Zaawansowana funkcjonalność to: 
• Delegacje.
• Umowy.

Administracja systemem 

Każda  firma  pracująca  w  ISOF-ERP
ma możliwość dowolnego zarządzania
uprawnieniami  dostępu  do  poszcze-
gólnych  modułów  i  funkcjonalności
oraz generowania raportów zdarzeń w
systemie. 

Zaawansowane funkcje administracyj-
ne to: 
• Zintegrowana obsługa uprawnień.
• Raportowanie  zdarzeń  i  ustawień

systemowych.

E-learning

Dla  użytkowników  systemu  udostęp-
niono pięć kursów elektronicznych wy-
jaśniających  krok  po  kroku  pracę  w
poszczególnych  modułach  systemu.
Kursy obejmują poniższe zagadnienia:
• Nowoczesne systemy ERP (10 lek-

cji);
• CRM - krok po kroku (14 lekcji);
• Sprzedaż - krok po kroku (16 lek-

cji);
• DMS - krok po kroku (30 lekcji);
• F-K - krok po kroku (42 lekcje).
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O firmie HEUTHES

Firma HEUTHES sp. z o. o. jest pew-
nym, wiarygodnym i sprawdzonym do-
stawcą oprogramowania dla przedsię-
biorstw,  bankowości  i  instytucji  finan-
sowych,  posiadającym  bogate  do-
świadczenie na rynku producentów IT
od 1989 roku. Systemy HEUTHES pra-
cują w banku PEKAO SA (od 1989 r.),
a także w obydwu zrzeszeniach ban-
ków  spółdzielczych  (bank  BPS  SA  i
Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i
Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmu-
jących  559  Banków Spółdzielczych  z
siecią  4444  placówek.  Rozwiązania
HEUTHES od wielu lat pracują także w
DnB Bank Polska SA oraz Volksvagen
Bank Gmbh i w wielu firmach z sektora
MSP. Potwierdzeniem wysokiej  stabil-
ności finansowej HEUTHES jest zleca-
ny corocznie audyt, wykonywany przez
niezależnych  audytorów  i  publikacja
wyników w KRS. 

Nagrody i rankingi

Miesięcznik  Forbes  nagrodził  firmę
HEUTHES tytułem Laureata w presti-
żowym konkursie DIAMENTY FORBE-
SA 2022. W ten sam sposób wyróżnio-
no  HEUTHES w latach  2011  i  2012.
Miesięcznik  Gazeta  Bankowa  w  ra-
mach  konkursu  „Hit  Roku”,  przezna-
czonego dla firm, które swoje produkty
i usługi polecają firmom, bankom i in-
stytucjom finansowym wyróżnił  nagro-
dą główną Hit Roku 2020 system  BS-
API dla Bankowości Spółdzielczej sys-
temu  MULTICENTAUR  PAYMENT
HUB,  nagrodą Główną Hit Roku 2018
system  ISOF-ERP  w  kategorii  Prze-
mysł  4.0.  Z  kolei  w  kategorii  Banko-

wość  tytuł  Reko-
mendacja  2021
otrzymał  system
MULTICENTAUR
PAYMENT ID HUB.
Tytułem  Rekomen-
dacja Hit Roku 2019
nagrodzony  został

Blockchain  w  ISOF-ERP.  W  2018  w
kategorii  Bankowość  Rekomendację
otrzymał  system  MULTICENTAUR-
DMS. Kapitułę konkursu stanowi grono
niezależnych  ekspertów,  a  patronat
honorowy  sprawuje  Ministerstwo  Cy-
fryzacji, Ministerstwo Energii, Minister-
stwo  Infrastruktury,  Ministerstwo
Przedsiębiorczości  i  Technologii  oraz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W tym samym konkursie,  w poprzed-
nich  latach  tytuł  Rekomendacja  uzy-
skały  inne  systemy  firmy  HEUTHES.
W  roku  2018  system  MULTICEN-
TAUR-DMS, w 2017 r. system MULTI-
CENTAUR PAYMENT HUB dla Zrze-
szenia  Banków  Spółdzielczych,  w
2016  r.  system  MC-IMMEDIATE
TRANSACTION,  w  2015  r.  system
MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. sys-
tem ISOF-PROFAP, w 2013 r. system
MULTICENTAUR PAYMENT  HUB,  w
2012  r.  system MC-SRB2,  w 2011 r.
system  MC-FAKTOR,  w  2010  roku
system ISOF-Workflow, a w 2009 sys-
tem  GRYFCARD.  Firma  HEUTHES
rokrocznie  bierze  udział  w  konkursie
firm informatycznych Gazety Bankowej
IT@BANK, w którym znacząco popra-
wia swoje pozycje. W 2021 roku firma
awansowała o dwa miejsca w sektorze
Dostawców  dla  Banków  Spółdziel-
czych oraz podniosła notowanie w ka-

tegorii  Dystrybutorów  oprogramowa-
nia.  W poprzednich latach HEUTHES
również  zajmował  wysokie  pozycje  w
wielu  podrankingach  organizowanyc-
przez Gazetę Bankową. Ranking skpi-
firmy IT specjalizujące się w rozwiąza-
niach dla bankowości oraz szeroko po-
jętej branży finansowej i organizowany
jest  przez  redakcję  Miesięcznika  Fi-
nansowego  „Bank”.  Instytut  Europej-
skiego  Biznesu  przyznał  firmie  HEU-
THES  tytuł  GEPARDA  BIZNESU  W
LATACH  2020,  2018,  2016,  2015,
2014,  2013,  2011,2010.  Tytuł  ten
otrzymują  firmy,  w  których  średnia  z
dynamik zysku i przychodów była wyż-
sza  niż  10 procent.  Ten sam Instytut
nagrodził  HEUTHES  tytułem  BRY-
LANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2018
oraz  WIELKI  BRYLANT  POLSKIEJ
GOSPODARKI 2020.

Wszystkie  te  tytuły  i  wyróżnienia  są
efektem konsekwentnej  realizacji  pla-
nów oraz twórczej i innowacyjnej kon-
cepcji działania. Śmiało można powie-
dzieć, iż po ponad 30 latach od rozpo-
częcia  działalności  firma  HEUTHES
należy do liderów wśród firm branży in-
formatycznej.  Cykliczność  zdobywa-
nych laurów,  a także znaczące pozy-
cje w nowych rankingach powodują, że
firma HEUTHES jest  doświadczonym,
wiarygodnym  i  rzetelnym  kontrahen-
tem.

   

26


