
 

 

SUCCESS STORY – A&G INVEST 

Comarch OPT!MA pomogła nam 

pięciokrotnie zwiększyć liczbę klientów 

O firmie: 
Biuro rachunkowe A&G Invest s.c. Joanna Kozyra, Grażyna Cnotliwy od 

2006 roku świadczy kompleksowe usługi z zakresu księgowości oraz 

kadr i płac. A&G Invest kieruje swoją ofertę do podmiotów 

prowadzących działalność w każdej formie organizacyjno-prawnej. W 

ciągu pięciu lat swojego istnienia biuro rozwijało się bardzo 

dynamicznie: ilość klientów biura wzrosła aż pięciokrotnie. Pozytywne 

opinie zadowolonych klientów sprawiły, że A&G Invest uzyskało 

wysoką ocenę wśród biur rachunkowych w województwie 

małopolskim. 

Wyzwania 
Chciałam, by program, 

który będę 

wykorzystywać w moim 

biurze rachunkowym był 

systemem 

nowoczesnym. Ważne 

dla mnie było to, by 

działał on w środowisku 

Windows, ponieważ 

uważam takie 

rozwiązanie za o wiele 

bardziej praktyczne, niż 

system pracujący w 

środowisku DOS. 

Zależało mi również na 

tym, by program 

zapewniał mojej firmie 

możliwość rozwoju – 

wiedziałam, że z czasem 

zwiększy się liczba 

naszych stałych klientów 

oraz zatrudnionych 

pracowników, co z kolei 

 

  

http://www.ag-invest.pl/
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wpłynie na wzrost liczby wykonywanych operacji.  

W kwestii wyboru oprogramowania pomocą posłużyli nam specjaliści 

firmy ALPOL – rozwiązania IT. Wspólnie przeanalizowaliśmy potrzeby 

zakładanego biura rachunkowego i doszliśmy do wniosku, że 

najlepszym dla nas rozwiązaniem będzie program Comarch OPT!MA, 

ponieważ spełni on wszystkie nasze cele: 

• zwiększenie szybkości obsługi klientów, 

• zintegrowanie pracy księgowej z kadrowo-płacową, 

• szybszy przepływ informacji oraz ich dostępność, 

• możliwość pracy zdalnej. 

 

Rozwiązanie 
Do obsługi A&G Invest wybrałyśmy system Comarch OPT!MA w wersji 

dla Biur Rachunkowych. O wyborze właśnie tego oprogramowania 

przesądziły trzy czynniki: sprawdzony producent, nasze pozytywne 

doświadczenia z programem KLASYKA oraz ciekawe, użyteczne 

funkcjonalności programu OPT!MA, zaprezentowane nam przez 

specjalistów ALPOL – rozwiązania IT. 

Na naszą decyzję miał wpływ także fakt, że możliwe było zakupienie 

programu w wersji dedykowanej specjalnie pod potrzeby Biur 

Rachunkowych. Ważna dla nas była również pełna integracja systemu i 

znaczne usprawnienie prowadzenia procesów księgowych oraz 

kadrowo-płacowych w porównaniu do programu KLASYKA. 

System wdrożyła nam firma ALPOL – rozwiązania IT z Krakowa, Złoty 

Partner Comarch. Wdrożenie przebiegło bardzo sprawnie, mogłyśmy 

więc szybko rozpocząć pracę z programem.  

Specjaliści ALPOL – rozwiązania IT przeprowadzili także szkolenie, które 

pozwoliło nam szybko opanować funkcje programu. Muszę przyznać, że 

obsługa Comarch OPT!MA jest wyjątkowo intuicyjna, co znacznie 

usprawnia naszą pracę.  
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Początkowo wybrałyśmy pięć modułów: 

• Księga Podatkowa 

• Księga Handlowa 

• Środki Trwałe 

• Kadry i Płace 

• Kasa/Bank 

Po pewnym czasie, gdy nasze biuro się rozrosło, dokupiłyśmy kolejne 

innych modułów: 

• Biuro Rachunkowe 

• Faktury 

Efekty 
Po pięciu latach pracy z programem stwierdzam, że spełnił on wszystkie 

nasze założenia. Dzięki przejrzystości informacji, powiązaniom między 

dokumentami oraz pełnej integracji systemu możemy nie tylko 

oferować naszym klientom kompleksowe usługi księgowe i kadrowo-

płacowe, ale także – co ma dla nas wyjątkowo duże znaczenie – 

obsługa klientów stała się o wiele szybsza. Sam proces księgowania w 

systemie Comarch OPT!MA zajmuje 20% mniej czasu, niż księgowanie 

w poprzednio wykorzystywanym systemie Comarch KLASYKA! Jest to 

ogromna oszczędność dla naszego biura. 

Z Comarch OPT!MA mam pewność, że przechowywane przeze mnie 

dane są całkowicie bezpieczne. Bardzo przydatną funkcją jest także 

możliwość wymiany dokumentów z naszymi kontrahentami przez 

internet. Nie tylko przyspiesza to cały proces, ale także bardzo obniża 

koszty biura.  

Dzięki wszystkim tym zaletom programu udało nam się płynnie 

zwiększyć ilość klientów z 20, których nasze biuro obsługiwało w 

pierwszym roku działalności, do ok. 100. Polecam system Comarch 

OPT!MA jako idealne narzędzie do pracy dla biur rachunkowych, 

natomiast firmę ALPOL – rozwiązania IT jako zespół profesjonalistów w 

swojej branży. 

Grażyna Cnotliwy, Właściciel firmy A&G INVEST 

  

http://alpol.net.pl/

