
 

 

SUCCESS STORY – ZYSK:  

Comarch OPTIMA pomogła nam skrócić 

czas księgowania o 40% 

O firmie: 
Biuro Usług Finansowo-Księgowych ZYSK Joanna Kordula od 2009 roku 

prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi księgowej i 

płacowo-kadrowej dla małych przedsiębiorstw. Firma prowadzi usługi 

na terenie powiatu wielickiego. 

Wyzwania 
Chciałam, by program, który wybiorę do obsługi mojego biura 

rachunkowego, był przede wszystkim otwarty na rozwój mojej firmy. 

Nie wiedziałam jeszcze, 

jak duża będzie moja 

działalność i ilu 

pracowników zatrudnię 

w pierwszym roku, w 

jakim tempie będzie 

rosła ilość naszych 

klientów.  

Potrzebowałam więc 

wydajnego systemu, 

który bez problemu 

poradzi sobie z rosnącą 

ilością danych. Zależało 

mi także na gwarancji, 

że wszystkie 

przeprowadzane przez 

nas operacje będą 

zgodne z przepisami, co 

jest szczególnie ważne w 

branży, w której 

działamy. 

Najważniejsze, czego oczekiwałam od programu, to: 

• łatwość obsługi, 

• możliwość szybkiego księgowania, 
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• integracja pracy księgowej z kadrowo-płacową, 

• szybki dostęp do informacji. 

Rozwiązanie 
Rozpoczęłam współpracę z firmą ALPOL – rozwiązania IT, Złotym 

Partnerem Comarch, ponieważ firma ta posiadała wieloletnie 

doświadczenie we współpracy z biurami rachunkowymi. Specjaliści 

ALPOL – rozwiązania IT zaprezentowali mi możliwości programu 

Comarch OPT!MA, a ja zaufałam ich profesjonalizmowi i 

zdecydowałam się na wybór właśnie tego systemu. Wspólnie 

przeprowadziliśmy analizę moich potrzeb w stosunku do programu, po 

której do obsługi mojej firmy wybraliśmy sześć modułów: 

• Biuro Rachunkowe 

• Faktury 

• Księga Podatkowa 

• Kadry i Płace 

• Środki Trwałe 

• Kasa/Bank 

Moduły są ze sobą w pełni zintegrowane i działają na wspólnej bazie 

danych. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia nam realizację naszych 

założeń – czyli zapewniania klientom kompleksowej obsługi księgowej i 

kadrowo-płacowej. 

Wdrożenie odbyło się szybko i sprawnie. Następnie specjaliści ALPOL – 

rozwiązania IT przeprowadzili szkolenie z obsługi programu, który 

okazał się być bardzo intuicyjnym. Nie mamy problemów z 

użytkowaniem systemu, dzięki czemu możemy szybciej wykonywać 

swoją pracę. 

Efekty 
Comarch OPT!MA okazała się świetnym narzędziem dla biur 

rachunkowych. Działamy już na niej trzy lata, co jest najlepszym 

dowodem na to, że program naprawdę usprawnia nam codzienną 

pracę. System jest prosty, szybki i intuicyjny – nie tracimy czasu na 

czynności techniczne i możemy skupić się na tym, co dla nas 
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najważniejsze, czyli zapewnianiu naszym klientom najwyższej jakości 

usług.  

Duża część pracy została zautomatyzowana, co pozwala nam szybciej 

wykonywać nasze obowiązki. Dzięki pracy z programem udało mi się 

np. skrócić czas księgowania o 40 % (w porównaniu do metod, które 

stosowałam w poprzednich firmach). Biorąc pod uwagę wszystkich 

klientów mojego biura rachunkowego jest to dla mnie naprawdę duża 

oszczędność.  

W pracy biura rachunkowego ogromne znaczenie ma także czas 

dostępu do informacji, których stale udzielamy klientom. System 

umożliwia 3 razy szybsze odnajdywanie danych, niż w przypadku 

tradycyjnych metod wyszukiwania. Dzięki Comarch OPT!MA nie muszę 

też marnować czasu na śledzenie zmieniających się przepisów. 

Wystarczy tylko, że mam aktualną wersję systemu – i już mogę 

zagwarantować swoim klientom zgodność wszystkich naszych działań z 

obowiązującym prawem.  

Po wdrożeniu systemu jesteśmy przekonani że system Comarch 

OPT!MA jest najlepszym rozwiązaniem dla biur rachunkowych obecnie 

istniejącym na rynku, a ALPOL – rozwiązania IT firmą, zatrudniającą 

grono fachowców w swojej dziedzinie.  

Joanna Kordula, Właściciel firmy ZYSK 

 

  

http://alpol.net.pl/

