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Chcąc osiągnąć sukces w biznesie, trzeba być o krok przed innymi, stosować 
rozwiązania, które wyróżnią Cię na konkurencyjnym rynku i sprawią, że to 
właśnie Twoja oferta zostanie wybrana przez klienta. Inwestując w system 
informatyczny, warto wybrać taki, który odpowiada na bieżące potrzeby 
rynku – którego poszczególne moduły komunikują się między sobą i w re-
zultacie pozwalają być „bliżej klienta”. Szybki dostęp do informacji, analiz 
i bezpieczeństwo danych to tylko niektóre elementy, które przyczyniają się 
do rozwoju przedsiębiorstw.

Comarch SA od ponad 20 lat pomaga swoim Klientom w rozwoju oraz no-
woczesnym i innowacyjnym zarządzaniu firmą. Naszą misją jest dostarcza-
nie wysokiej jakości produktów i usług informatycznych dla biznesu. Nasi 
Klienci używają najbardziej nowoczesnych i  wysoce konkurencyjnych roz-
wiązań, bez których nie mieliby szans dalszego rozwoju oraz generowania 
wzrostów przychodów.

W NOWYM LEPSZYM ŚWIECIE COMARCH ERP OPTIMASPIS TREŚCI

W niniejszej publikacji chcemy przekonać Państwa, 
że zmiany są dobre. Nie trzeba się ich obawiać, 
zwłaszcza, że tak wiele można zyskać.  
Zapraszamy do lektury!
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Wybierając Comarch ERP Optima w wersji 
w chmurze, będziesz miał możliwość 
korzystania z systemu i dostępu do 
danych firmy z każdego miejsca na świecie 
z dostępem do Internetu bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów infrastruktury 
informatycznej.

Firmy coraz częściej wybierają oprogramowanie 
w  chmurze zamiast standardowego „pudełka”, w  któ-
rym kupuje się licencję z późniejszą aktualizacją i insta-
luje ją na własnym sprzęcie komputerowym. Rozwiąza-
nie w chmurze, czyli w formie usługi internetowej, jest 
optymalne zwłaszcza dla przedsiębiorstw, które nie 
mają środków do zainwestowania w  infrastrukturę in-
formatyczną. Według badań aż 2/3 polskich firm widzi 
potencjał w prowadzeniu własnego biznesu przy pomo-
cy chmury obliczeniowej1. 

Rozpoczęcie pracy w  chmurze jest bardzo proste, 
gdyż użytkownik otrzymuje wstępnie skonfigurowa-
ny system. Dodatkowo nie występuje tutaj potrzeba 

wykonywania manualnej aktualizacji systemu i  kopii 
bezpieczeństwa. Działając w  ten sposób, firmy mogą 
koncentrować się na swojej działalności, a sprawy infor-
matyczne przestają być codziennym problemem.

1 http://biznes.newsweek.pl/firmy-pokochaly-technologie-mobilne-i-prace-w-chmurze,artykuly,286495,1.html

Oprogramowanie w chmurze 

http://biznes.newsweek.pl/firmy-pokochaly-technologie-mobilne-i-prace-w-chmurze,artykuly,286495,1.html
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Analityka 
Jednym z  kluczowych czynników przy podejmowaniu 
ważnych decyzji w firmie jest dostęp do informacji i da-
nych na temat kondycji przedsiębiorstwa. Efektywna 
analityka nie może być ograniczona jedynie do stan-
dardowych tabel i wykresów – powstaje coraz większy 
popyt na zaawansowane analitycznie oprogramowanie 
typu Business Intelligence. Dzięki informacjom pocho-
dzącym z analiz firmy są w stanie szybciej i efektywniej 
reagować na zmiany, wychwycić słabe punkty w przed-
siębiorstwie.

Rozwiązania mobilne
Ponad 40% Polaków posiada urządzenie typu smartfon2, 
służy on nie tylko do rozrywki, ale również do pracy. 
Firmy coraz odważniej sięgają po rozwiązania na urzą-
dzenia mobilne – pracownicy w terenie mają dostęp do 
najświeższych danych, na bieżąco monitorują korespon-
dencję i synchronizują swoje działania z systemem do za-
rządzania w firmie. Stają się bardziej efektywni, gdyż nie 
muszą pojawiać się w centrali firmy, aby dostarczyć za-
mówienia, faktury i inne. Z kolei właściciele firm w każdej 
chwili mogą kontrolować stan swojego przedsiębiorstwa.

2 http://www.tnsglobal.pl/coslychac/2014/02/04/mamy-coraz-wiecej-smartfonow-i-jestesmy-tego-coraz-bardziej-swiadomi/

Przechodząc na Comarch ERP Optima, 
będziesz mieć możliwość korzystania 
z aplikacji Mobilny Sprzedawca – 
intuicyjnego narzędzia ułatwiającego 
wykonywanie zadań służbowych w terenie.

Przechodząc na Comarch ERP Optima, będziesz 
mieć możliwość korzystania z rozwiązania 
Business Intelligence – intuicyjnego 
narzędzia służącego do budowania raportów 
i analiz na bazie informacji wprowadzonych 
do programu Comarch ERP Optima.
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Bezpieczeństwo danych
Dokumenty firmowe i bazy danych są nieustannie na-
rażone na utratę, zniszczenie lub kradzież, dlatego fir-
my poszukują rozwiązań technologicznych zapewniają-
cych bezpieczeństwo danych. Aktualnym trendem jest 
wykonywanie kopii bezpieczeństwa w  chmurze, czyli 
na wirtualnym dysku. Koniec z  potrzebą archiwizacji 
danych na fizycznych nośnikach. Czas na pełną auto-
matyzację!

E�commerce
Sprzedaż w Internecie rośnie w Polsce bardzo dynamicz-
nie. W 2014 roku aż 46% internautów zadeklarowało ro-
bienie zakupów w sieci3. Warto wykorzystać ten kanał! 
Na rynku dostępne są liczne narzędzia e-commerce, 
które e-sprzedaż czynią szybką i bezproblemową. Plat-
formy sklepowe współpracują z systemami magazyno-
wymi i analitycznymi; pozwalają np. wygenerować do-
kumenty sprzedaży czy listy przewozowe.

3 http://www.infomonitor.pl/download/e-commerce-w-polsce-2014.pdf

Przechodząc na Comarch ERP Optima, 
będziesz mieć możliwość korzystania 
z iBard24 – narzędzia do tworzenia 
i bezpiecznego przechowywania Twoich 
dokumentów i baz danych.

Przechodząc na Comarch ERP Optima, 
będziesz miał możliwość korzystania ze 
sklepu internetowego Comarch ERP e-Sklep. 
Dodatkowo otrzymasz darmowy dostęp do 
galerii handlowej Wszystko.pl.
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1. Wiele faktur finalnych do faktury 
zaliczkowej;

2. Operacje seryjne – możliwość 
wykonywania operacji seryjnych na 
liście cennikowej i kontrahentów;

3. Współpraca z modułem CRM 
– wykorzystanie dodatkowych 
mechanizmów wspomagających 
zarządzanie relacjami z klientami 
(skrzynka pocztowa, faktury cykliczne, 
procesy windykacyjne); 4. Możliwość wprowadzania 

Faktur Zakupowych;

5. Możliwość wystawiania 
korekty zbiorczej 
dokumentującej udzielenie 
rabatu w odniesieniu do wszystkich 
dostaw w danym okresie;

6. Możliwość wystawienia korekty danych;

7. Prowadzenie wielu magazynów w jednej 
bazie;
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8. Dostępność systemu do windykacji 
należności (możliwość weryfikacji 
wiarygodności kontrahentów). 
Współpraca z Krajowym Rejestrem 
Długów;

9. Wielowalutowość – możliwość 
wprowadzenia wielu typów kursów 
walut;

10. Sendit – możliwość tworzenia Zleceń 
nadania przesyłki bezpośrednio 
w programie;

11. Wykorzystanie form graficznych 
(np. możliwość dodawania zdjęć 
towarów itp.);

12. Możliwość współpracy z aplikacją 
dla przedstawicieli handlowych 
Comarch ERP Mobilna Sprzedaż;

13. Wybór metody rozliczania 
magazynu FIFO, LIFO, AVCO;

14. Prowadzenie obrotu towarami 
w oparciu o konkretne partie 
zróżnicowane pod względem 
opisujących je cech. 
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Personalizacja programu 
dla użytkowników

Wersja Comarch ERP Optima 
online – w chmurze

Możliwość modyfikowania 
wydruków

Możliwość pracy na systemach 
64-bitowych

Możliwość wykonania kopii 
bezpieczeństwa na iBard24

Możliwość tworzenia 
zaawansowanych filtrów

Personalizacja okna głównego, 
aktywnego (w tym zmiana 

wielkości czcionki)

Modułowa budowa programu; system 
„otwarty” dla programistów, możliwość 

tworzenia rozwiązań dodatkowych

Sprzedaż internetowa  
(e-Sklep, wszystko.pl)

INNE WYBRANE MOŻLIWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA

Więcej informacji o możliwościach oprogramowania na stronie zmienklasyke.comarch.pl

http://zmienklasyke.comarch.pl


COMARCH ERP OPTIMA to:

• rozwinięty mechanizm wykonywania 
operacji seryjnych;

• import danych słownikowych, tj.: 
przenoszenie danych między firmami;

• bezpośrednia wymiana danych 
z bankiem, urzędem, klientem.

Pamiętaj! Firmy pracujące na Comarch 
ERP Klasyka nie mają możliwości wymiany 
sprzętu na nowszy, gdyż system działa 
tylko na starszych – 32-bitowych 
maszynach. Dodatkowo Klasyka nie będzie 
już działać na serwerach, gdyż nie ma 
już 32-bitowych, serwerowych wersji 
systemu Windows. 
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Poniżej przedstawiamy najczęstsze obawy związane z migracją systemową 
z Klasyki na Optimę oraz garść faktów, które odpowiadają na te obawy. 

FAKT   W  przypadku wystawienia pojedynczego doku-
mentu w  programie czas ten jest rzeczywiście 
krótszy w Comarch ERP Klasyka. Natomiast zli-
czając wszystkie czynności związane z  prowa-
dzeniem firmy, np. w obrębie tygodnia, Comarch 
ERP Optima zdecydowanie pozwala na oszczęd-
ność czasu. 

FAKT   Program Comarch ERP Optima w modelu usłu-
gowym ma minimalistyczne wymagania – jedy-
nie dostępu do Internetu. To z kolei oznacza, 
że można mieć dostęp do programu z każdego 
miejsca na świecie.

MIT   Program Klasyka jest szybszy 
i bardziej ergonomiczny 
w porównaniu do  
Comarch ERP Optima

MIT   Wymagania sprzętowe 
w Klasyce nie są tak 
wygórowane jak  
w Comarch ERP Optima



Z Comarch ERP Optima redukujesz m.in.: 
koszty backupów, przesyłek Pocztą 
Polską, koszty tworzenia własnych 
wydruków. 

Pamiętaj! Comarch ERP Optima jest 
dostępny w wersji abonamentowej, 
co nie wymusza inwestycji 
w infrastrukturę sprzętową. 
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FAKT   Comarch ERP Optima jest programem znacz-
nie bardziej rozbudowanym funkcjonalnie niż 
produkt Klasyka, ułatwiającym codzienną pracę 
firmy. Te większe możliwości przekładają się na 
oszczędność czasu oraz redukcję dodatkowych 
opłat, które firma musi ponieść z  tytułu braku 
możliwości wykonania konkretnej czynności 
bezpośrednio z programu.

FAKT   Program Comarch ERP Optima można obsłu-
giwać z  powodzeniem za pomocą klawiatury. 
Istnieje lista skrótów klawiaturowych, które 
umożliwiają poruszanie się po systemie bez ko-
nieczności używania myszki.

FAKT    Przejście na Comarch ERP Optima jest możli-
we również w  środku roku obrachunkowego 
bez strat w dokumentach i danych firmowych. 
Dodatkowo proces migracji w  trakcie roku 
wspierany jest przez dedykowane mechanizmy 
np.  Comarch ERP Optima Migrator, które za-
pewniają bezpieczeństwo i  kompletność prze-
noszonych danych.

MIT    Koszt kupna i utrzymania 
Klasyki jest mniejszy 
od kosztu Comarch ERP Optima 

MIT    Klasyka jest wygodniejsza 
w obsłudze – praca na 
klawiaturze bez konieczności 
pracy myszką 

MIT    Brak możliwości migracji 
w środku roku obrachunkowego 



MATERIAŁY EDUKACYJNE:

• bezpośrednio w programie Comarch ERP 
Optima na zakładce Pomoc;

• na dedykowanych Stronach dla Klientów;

• podręczniki, biuletyny, ćwiczenia, 
filmy instruktażowe, FAQ; 

• kanał szkoleń zarówno tych 
stacjonarnych, które odbywają się 
na terenie całej Polski i prowadzone 
są przez trenerów z firmy Comarch, 
jak i szkoleń elektronicznych. 
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12 681 43 00 wew. 1

migracja@comarch.pl

Comarch SAPartner Comarch – Twój opiekun

www.comarch.pl/erp/mapasprzedazy 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

FAKT    Firma Comarch posiada rozbudowaną sieć Autory-
zowanych Partnerów, którzy zajmują się przepro-
wadzeniem migracji danych z Klasyki do programu 
Comarch ERP Optima. Są to osoby, które znają pro-
dukt zarówno pod względem merytorycznym jak 
i  informatyczno-technicznym. Do procesu migra-
cji przygotowane są odpowiednie aplikacje, które 
wspierają proces przenoszenia danych między pro-
duktami firmy Comarch, tj. Comarch ERP Optima 
Migrator. Dodatkowo bezpośrednio w  programie 
Comarch ERP Optima znajduje się opcja migracji 
danych, która jest jasna i czytelna dla początkujące-
go użytkownika oprogramowania.

MIT    Migracja z Klasyki na Optimę jest skomplikowana
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W  trosce o  harmonijny rozwój naszych klientów przy-
gotowaliśmy specjalną ofertę zmiany oprogramowania, 
tzw. migracji. Każda firma może znaleźć dla siebie roz-
wiązanie w  zależności od potrzeb i  możliwości. Zasta-
nawiając się nad migracją, warto wziąć pod uwagę fakt, 
że technologia, w  której funkcjonuje system Comarch 
ERP Klasyka, jest przestarzała i ograniczona, co w konse-
kwencji może uniemożliwić rozwój i wsparcie dla opro-
gramowania.

Przejście z systemu Comarch ERP Klasyka na Comarch 
ERP Optima jest bardzo proste. Każdy Klient, który po-
siada system na gwarancji, otrzyma 40% rabatu na sys-
tem Comarch ERP Optima. Firmy, w których Klasyka nie 
jest objęta gwarancją, otrzymają 30% rabatu na system 
Comarch ERP Optima.

Jeśli są Państwo zainteresowani 
oprogramowaniem Comarch ERP 
Optima lub mają jakiekolwiek 
pytania dotyczące migracji, 
zapraszamy do kontaktu!

12 681 43 00 wew. 1

www.zmienklasyke.comarch.pl

migracja@comarch.pl

http://zmienklasyke.comarch.pl
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-40% 

na Comarch ERP Optima – wersja pudełkowa

na Comarch ERP Optima – wersja w chmurze  
(rabat dotyczy abonamentu przez 12 miesięcy)

-30% 

na Comarch ERP Optima – wersja pudełkowa

na Comarch ERP Optima – wersja w chmurze  
(rabat dotyczy abonamentu przez 12 miesięcy)

-30% 

na Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum  
– wersja pudełkowa 

-30% 

na Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum 
– wersja pudełkowa 

 Przejście na Comarch ERP Optima

 Przejście na Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum

COMARCH ERP KLASYKA  
dla Klientów nieposiadających gwarancji

COMARCH ERP KLASYKA 
dla Klientów posiadających gwarancję
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pozyskiwanie nowych klientów

więcej funkcji

Optima ma bardziej rozbudowany 

interfejs o nowe funkcje, co pozwala na 

precyzyjną pracę z danymi zapisany-

mi w programie (…) Program Optima 

w pierwszej chwili wygląda na bardzo 

skomplikowany i dlatego może przera-

żać użytkowników starszych systemów. 

Jednak po rozpoczęciu pracy wrażenie 

to szybko mija. W pewnej chwili zaczyna 

się ją obsługiwać intuicyjnie i dostrze-

gać jej pozytywne strony, korzystając 

z nowych funkcji i możliwości. Wów-

czas widać, że wcześniejsze programy 

rzeczywiście są przestarzałe i ich czas 

już minął.
Karol Gajda 

Neoflam Poland

Z początkiem roku przeszliśmy z pro-
gramu FPP oraz Kadry i Płace z wersji 
dosowej (Klasyka) na wersję Windowsową 
Comarch ERP Optima. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z nowo zakupionego progra-
mu, który jest dużo bardziej przejrzysty, 
posiada większe możliwości oraz okazał 
się zdecydowanie bardziej stabilny. 
Firma zasługuje na miano rzetelnego 
i solidnego partnera. Jest godna zaufania 
i polecenia innym firmom. 

Henryk Dąbrowiecki
Firma handlowa „Henex”
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intuicyjna obsługa

łatwiejsza i szybsza praca

Po wielu latach zdecydowaliśmy się zmie-
nić oprogramowanie, wybór padł na pro-
gram tego samego producenta – Comarch 
ERP Optima. Po kilku latach pracy na tym 
oprogramowaniu  doceniamy możliwości, 
jakie daje i zdecydowanie decyzję o zmia-
nie programu uważamy za słuszną.

 
Klaudia Konderla  

Kancelaria Zdebski Sp. z o.o.

Wdrożenie trwało zaledwie kilka dni 
i przebiegało bez większych problemów 
– intuicyjność programu ERP Optima jest 
naprawdę dużym jej atutem. 

 
Biuro Rachunkowe Emar 

Maria Anna Rudzka

Migracja do Optimy uwolniła nas z klat-
ki Klasyki i pozwoliła wylecieć swobod-
nie w przestrzeń wielkich możliwości. 
Chcieliśmy wiele, dostaliśmy więcej, 
zapragnęliśmy później mnóstwa… i to 
dostaliśmy.

 

Jakub Stróżyński 
Maxfliz Sp z o. o. sp. 

Optima technologicznie udostępniła 
nieporównywalnie większe możliwości 
dotyczące blokad, kontroli i analiz pro-
cesów handlowych w naszej firmie. 

Piotr Marzec 
Kettler Polska Sp. z o.o



Comarch SA
Al. Jana Pawła II 39a
31–864 Kraków
tel. 12 681 43 00 wew. 1
e–mail: info.erp@comarch.pl
www.comarch.pl/erp

CHMURA COMARCH
Ponad 130 tysięcy 

Klientów

93% zadowolonych 
Klientów 

COMARCH ERP OPTIMA*

COMARCH ERP OPTIMA
Ponad 60 tysięcy 

Klientów

*  Badania Satysfakcji Klientów zostały przeprowadzone w okresie 16.07-30.08.2013 r. na repre-
zentatywnej grupie 1 757 przedsiębiorstw używających systemów Comarch ERP. Od lat bada-
my poziom satysfakcji Klientów, by jeszcze lepiej wpisywać się w potrzeby i wymagania rynku.
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