
Jak zaoszczędzić czas 
w biurze rachunkowym 

dzięki systemowi 
enova365?

Krótka historia automatyzacji 
pewnego procesu, czyli jak 
wprowadzić ponad 30.000 
faktur w 20 godzin.

Bydgoszcz, 03-2020



Głównym celem było wdrożenie rozwiązania, 
które znacznie przyspieszy wczytywanie 

dokumentów z oprogramowania sieci aptek 
obsługiwanej przez naszego klienta. 

Zaproponowałem import dokumentów poprzez 
pliki JPK_FA z wykorzystaniem dodatkowego 

modułu enova365 EDI. Pliki generowane przez 
systemy apteczne są wczytywane codziennie za 
poprzedni dzień. Dzięki wdrożeniu modułu CRM 

oraz wykorzystaniu dodatku Harmonogram 
zadań, proces działa w pełni automatycznie. 

Cel został osiągnięty.

– Paweł Maciejewski, Członek Zarządu 
Agemit Sp. z o.o.

Jesteśmy Autoryzowanym Partnerem enova365. 
Z firmą Soneta Sp. z o.o. współpracujemy od 
ponad 11 lat. Tworzymy multidyscyplinarny

zespół ekspertów. Wdrażanie systemów 
informatycznych zarządzania jest naszą pasją.

Wyróżnia nas długoletnie doświadczenie i szeroka wiedza 
merytoryczna. Dzielimy się z innymi tym, co potrafimy najlepiej, 
czyli naszym know-how i praktyką. Zapewniamy kompleksową 

realizację wdrożeń w oparciu o analizę biznesową, szkolenia oraz 
obsługę serwisową. Dzięki połączeniu produktu enova365 

z naszymi rozwiązaniami zmieniamy rzeczywistość biznesową firm 
na lepszą. Zwiększamy efektywność firm z branż produkcyjnych, 
handlowych, biur rachunkowych, jednostek budżetowych, szkół 

wyższych, a nawet banków. Działamy na terenie całego kraju. 
Tworzymy indywidualne dodatki branżowe, projektujemy analizy 
BI. Realizujemy wszelkie innowacyjne potrzeby naszych klientów.



System enova365 funkcjonuje od 
początku działalności biura 

rachunkowego, tj. od 2010 roku. Zespół 
tworzą specjaliści z zakresu prawa 

bilansowego, prawa podatkowego oraz 
prawa pracy. Doradzają i wskazują drogę 

do optymalizacji obciążeń fiskalnych. 
Współpracują z podmiotami 

gospodarczymi z branży handlowej, 
usługowej, a także produkcyjnej.  

Rachunkowość dla firm Sp. z o.o. świadczy usługi 
prowadzenia ksiąg rachunkowych w podstawowym 

zakresie, oferuje także wykonywanie audytów. Dużym 
podmiotom, mającym w swojej strukturze dział 

księgowości, oferowane jest pełnienie funkcji nadzoru 
nad tym pionem. W firmie klienta dział księgowości 

najczęściej zostaje zreorganizowany, pracownicy 
wykonują określone zadania, 

a nad rzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz 
poprawnymi rozliczeniami podatkowymi czuwają 

wykwalifikowani specjaliści. Klient zyskuje pewność, że 
pod względem finansowo-rachunkowym, jego biznes jest 

w dobrych rękach.

Rachunkowość dla 
firm Sp. z o.o. została 

stworzona przez 
profesjonalistów



Tak było…



Spółka Rachunkowość dla firm 
początkowo korzystała jedynie 

z modułu Księga Handlowa. Wraz 
z rozwojem firmy system był 

rozbudowywany o dodatkowe moduły 
takie jak Handel, Kadry i Płace, Księga 

Podatkowa. Biuro rachunkowe 
pozyskiwało do grona swoich klientów 

coraz większe firmy. Ręczne 
wprowadzanie dokumentów wiązało 

się z coraz wyższymi kosztami 
i jednocześnie zwiększało ryzyko 

popełnienia błędu.

W ramach bieżącej obsługi serwisowej tworzone były 
dodatkowe rozwiązania, które umożliwiały import danych do 

systemu enova365 z plików o zróżnicowanym formacie, 
w zależności od klienta końcowego. Były to rozwiązania 

proste, na miarę ówczesnych potrzeb.

Punktem zwrotnym okazał się rok 2019, kiedy do klientów 
biura rachunkowego dołączyła grupa kapitałowa składająca 
się z sieci aptek. Obsługa księgowa branży farmaceutycznej 

sama w sobie jest wyzwaniem pod względem złożoności 
prawnej czy współdziałania z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. W tym przypadku niebagatelna była także skala –
miesięczna ilość dokumentów (sprzedaży i zakupu łącznie) 

przekraczała 30.000.



Pierwotny proces 
wprowadzania 
dokumentów



Skalę wyzwania obrazuje fakt, że 
obsługa dobowej działalności jednej 

apteki zajmowała 20 min, co przy liczbie 
36 aptek dawało 12 godzin pracy. 

Sytuację komplikowało również to, że 
takie podmioty jak apteki pracują także 

w dni wolne. Czas potrzebny na 
realizację tego zadania wynosił nie 
mniej niż 360 godzin miesięcznie.



Tak jest !



Nawet 
najlepszy zespół 

potrzebuje 
innowacyjnych 

narzędzi. 
Dlatego zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy 
rozwiązanie na miarę aktualnych potrzeb. 

Oparte zostało o moduły CRM, EDI i 
Harmonogram zadań oraz kilka cech i zadań 

automatycznych. 



Dzięki wdrożeniu opisanych 
mechanizmów czas potrzebny na import 

i obsługę danych uległ znacznemu 
skróceniu. Pomimo, że apteki pracują 

7 dni w tygodniu, to praca na 
dokumentach odbywa się tylko w dni 

robocze i aktualnie zajmuje około godzinę dziennie, co 
daje 20 godzin w miesiącu. Proces jest tak wysoko 

wydajny, że gdyby wczytywano dokumenty za dłuższe 
okresy niż 1 dzień, to czas poświęcony na ich obsługę byłby 

jeszcze krótszy. W tym przypadku jednak, zarówno 
specyfika klienta, jak i nacisk na systematyczne 

wprowadzanie danych do systemu ze strony spółki 
Rachunkowość dla firm, wykluczają takie działanie.



Korzyści

• Automatyzacja procesu wczytywania faktur zredukowała czas
obsługi tych dokumentów o 94% (z 360 do 20 godzin).

• Mechanizm wykrywania duplikatów w znacznym stopniu wpłynął na 
polepszenie jakości danych.



Obszary 
enova365
Rachunkowość dla firm Sp. z o.o. jest w posiadaniu 
następujących licencji w wersji multi:
• Księga Handlowa
• Kadry Płace
• Księga Podatkowa
• Księga Inwentarzowa
• Handel
• Elektroniczne Wyciągi Bankowe
• Praca na wielu bazach

Dodatkowo wdrożone moduły:
• CRM
• EDI
• Harmonogram zadań



Prowadząc księgi rachunkowe dla naszych klientów 
zawsze dążymy do tego, by z wyprzedzeniem 
przewidywać wpływ konkretnych zdarzeń 
gospodarczych na wyniki finansowe i obciążenia 
fiskalne. Szybkość księgowania bieżących dokumentów 
stanowi kluczowy element szerszego cyklu. Wdrożone 
rozwiązanie w sposób niezwykle efektywny zmieniło 
ten proces. Obecnie, w czasie niemal rzeczywistym, 
widzimy bieżącą sytuację finansową i majątkową 
spółek naszego klienta. Automatyzacja wprowadzania 
dokumentów jest genialnym rozwiązaniem 
i z pewnością będziemy ją wdrażać w kolejnych 
obsługiwanych przez nas podmiotach.

– Leszek Pałaszewski, Członek Rady Nadzorczej 
Rachunkowość dla firm Sp. z o.o.


