
InsERT - jakość i funkcjonalność 
InsERT jest liderem wśród 
producentów oprogramowania 
wspomagającego zarządzanie 
firmą, czego dowodem jest 
ponad 450 rys. sprzedanych 
licencji oraz liczne nagrody 
przyznane w najbardziej 
prestiżowych konkursach. 
Ten polski dom softwareowy 
otenije nowoczesne 
i kompleksowe rozwiązania 
pudełkowe dla małych firm, 
a dla większych 
przedsiębiorstw, zdobywający 
coraz większe grono 
użytkowników, 
system klasy ERP. 

Programy InsERTu cechuje wysoka ja
kość i uniwersalność, dzięki czemu mo
gą być one wykorzystywane przez sze
rokie grono odbiorców. 

- Systemy dla firm tworzymy już pra
wie dwadzieścia lat. Dokładnie znamy 
i stale analizujemy potrzeby naszych 
klientów. Dowodem na to, jak wysoko ce
ni nas rynek, jest duża dynamika wzrostu 
sprzedaży, mimo dekoniunktury. Klienci 
wybierają nasze systemy, bo są proste 
w obsłudze i bogate funkcjonalnie - mó
wi Tomasz Sokołowski, dyrektor marke
tingu i sprzedaży InsERT SA. 

Popularne programy z linii InsERT GT 
zapewniają obsługę całości małej firmy, 
począwszy od obsługi działu handlowe
go i gospodarki magazynowej (Subiekt 
GT, mobilny Subiekt, Sello, oscGT Subekt 
Sprint, Gestor GT), po programy z zakre

su księgowości i finansów (Rachmistrz GT, 
Rewizor GT Biuro GT) oraz rozwiązania 
przeznaczone dla działów kadr i płac (Gra-
tyfikant GT). 

Oprogramowanie InsERTu zyskało 
ogromną popularność w kręgach bizne
su. Praktycznie każdy sprzedawca czy 
księgowy zna Subiekta, Rewizora lub 
Rachmistrza. 

- Systemów finansowo-księgowych 
firmy InsERT używamy od ponad 
3 lat- mówi Agnieszka Bartosz z Kan
celarii Radcy Prawnego Barbara Pio
trowska. - W tej chwili nie wyobrażam so
bie prowadzenia rachunkowości bez po
mocy Rewizora GT i Rachmistrza GT. 
Prząrzystość, lad. szybkość ewidencji do
kumentów i stała aktualizacja prawna to 
cechy, które docenia się najbardziej, pro
wadząc księgowość firm - dodaje. 

Dla firm średnich idealnym rozwią
zaniem jest system ERP Navireo. Moż
na go dostosować do indywidualnych 
potrzeb każdego przedsiębiorstwa, je
go działów, a nawet konkretnych użyt
kowników. System kompleksowo wspo
maga zarządzanie firmą, spełnia nawet 
bardzo nietypowe wymagania klienta, 
a jednocześnie pozostaje przyjazny 
i intuicyjny w obsłudze. Navireo wdro
żyło już blisko 100 przedsiębiorstw 
z różnych branż. 

- Navireo idealnie dopasował się 
do specyficznych potrzeb naszej firmy, 
których nie zaspokajał żaden inny sys
tem. Po wdrożeniu Navireo znacznie 
wzrosła efektywność naszej pracy- mó
wi Tomasz Koselski. prezes zarządu 
firmy VCO Ltd., dystrybutora odzieżowej 
marki Volcano. 
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