
NAJLEPSZE OPROGRAMOWANIE DLA MSP 
Nazwa firmy Nazwa 

produktu 
Opis produktu Rok wprowadzenia 

produktu na rynek 
Na jakie potrzeby klienta odpowiada ten produkt? Koszt produktu 

Asseco Business 
Solutions SA 

Asseco WAPRO 
WF-Mag 
wersja 8.0. 

W A P R O  

Oprogramowanie do prowadzenia sprzedaży, magazynów 
oraz rozrachunków i rozliczeń z kontrahentami. 

2014 Oprogramowanie obejmujące swoim obszarem działania wszystkie aspekty 
działalności handlowej firmy. Produkt jest przeznaczony dla przedsiębiorstw 
handlowych, usługowych i produkcyjnych o różnym profilu działalności. 

290-1590 zł 
netto (koszt w 
zależności od linii 
produktowej; pakiet 
na 1 stanowisko) 

Asseco WAPRO 
WF-FaKir 
wersja 8.0. 

Oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia ksiąg 
handlowych. Występuje również w wariancie dla biur rachunkowych. 

Oprogramowanie przeznaczone do obsługi pełnej księgowości w 
przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych. 
Występuje również w wariancie dla biur rachunkowych. 

1490-2 490 zł 
netto (koszt w 
zależności od linii 
produktowej; pakiet 
na 1 stanowisko) 

BonairSA MultiMetrics 
Investment 

** Bonair 
' *1 łegetber de IT 

MultiMetrics Investment to rozwiązanie klasy business intelligence wspiera
jące użytkowników w przygotowaniu raportów dla inwestorów, wymagane 
przez regulatorów i analityków. Dzięki naszemu rozwiązaniu analitycy poświę
cają swój cenny czas temu, co rzeczywiście przynosi korzyść organizacji: ana
lizie faktów i wyciąganiu z nich wniosków biznesowych. Nasze rozwiązanie 
dostarcza zestaw gotowych raportów służących do analizy i kontroli kluczo
wych wskaźników efektywnościowych i mierzących ryzyko zarządzania in
westycjami. Rozwiązanie automatycznie wykonuje weryfikację przekroczeń 
zdefiniowanych limitów dopuszczalnego poziomu ryzyka dla funduszy lub in
strumentów oraz powiadamia użytkowników o wystąpieniu takich sytuacji. 

2014 MultiMetrics Investment zapewnia funduszom i zarządzającym m.in.: 
obniżenie kosztów analiz i raportowania dzięki przyjaznemu środowisku analitycznemu i 
predefiniowanym raportom; 
poprawę skuteczności analiz dzięki wydajnym narzędziom analitycznym; 
usprawnienie analiz danych dzięki udostępnieniu raportów przez przeglądarkę, bez cze
kania na wyniki; 
Centralne źródło informacji - integrację środowiska analitycznego, dzięki temu, że dane są 
dostępne dla użytkowników w jednym środowisku i mogą być przetwarzane przy pomocy 
jednego zestawu narzędzi; 
poprawę jakości danych dzięki w pełni automatycznej weryfikacji danych; 
automatyzację monitorowania i sprawozdawczości ryzyka funduszy; 
automatyzację obliczania całkowitej ekspozycji metodą zaangażowania zgodnie z rozpo
rządzeniem ministra finansów; 
szybki dostęp do kluczowych informacji bez konieczności wykonania dodatkowych wyli
czeń; 
powiadamianie o odstępstwach - graficzna prezentacja przekroczeń; 
automatyczne generowanie raportów i ich dystrybucję do osób odpowiedzialnych. 

Comarch SA Comarch ERP 
iFaktury24 

COMARCH #TłfłWY iweiiwwcziłe 

Comarch ERP iFaktury24 to łatwy w obsłudze program dla małych firm oraz 
osób prowadzących działalność gospodarczą. Służy do fakturowania, prowa
dzenia magazynu, uproszczonej księgowości oraz sprzedaży w internecie. Apli
kacja dostępna jest przez przeglądarkę internetową (SaaS), dzięki czemu nie 
wymaga instalowania czy aktualizacji. Z usługi można korzystać na każdym 
urządzeniu (komputer, telefon, tablet) i w każdym miejscu z dostępem do inter
netu. Jest to najbardziej intuicyjne i wygodne narzędzie tego typu na polskim 
rynku. Charakteryzuje się prostotą użytkowania, wysoką ergonomią oraz wy
godą pracy. Z Comarch ERP iFaktury24 korzysta już ponad 32 tys. polskich firm. 

2012 Comarch ERP iFaktury24 daje użytkownikowi możliwość szybkiego wystawia
nia dokumentów handlowych, prowadzenia magazynu, uproszczonej księgowo
ści oraz sprzedaży w internecie. Całość dostępna jest przez przeglądarkę internetową 
na komputerze, laptopie, tablecie i smartfonie. W rozwiązaniu największy nacisk po
łożono na bezpieczeństwo danych oraz wygodę pracy i intuicyjne działanie. 

Od 95 zł netto/rok 

Humansoft 
Sp. z o. o. 

humansoft 
MiniCorax 

Humansoft MiniCorax to łatwy w obsłudze program dla mikrofilm. Służy do wy
stawiania i rejestracji faktur sprzedaży, paragonów, faktur zaliczkowych, faktur 
zakupu, korekt i innych dokumentów w PLN związanych ze sprzedażą i zaku
pem towarów oraz usług. Umożliwia prowadzenie kas i rachunków bankowych. 
Tworzy raporty kasowe oraz pozwala na proste rozliczenia kasjerów. Pomaga 
w prowadzeniu rozrachunków z kontrahentami. Wystawia wezwania do za
płat oraz noty odsetkowe. Rozwala także szybciej rozliczać się z urzędem skar
bowym. Na podstawie zarejestrowanych w programie dokumentów tworzy 
deklaracje VAT-7 i VAT-7 K. Obsługuje również e-Deklaracje. MiniCorax umoż
liwia prowadzenie gospodarki magazynowej. Obsługuje dowolną liczbę ma
gazynów oraz wszystkie dokumenty magazynowe. Dostarcza prostych analiz 
mierzących chodliwość towarów, obroty z odbiorcami i dostawcami oraz przed
stawia historię sprzedaży/zakupów towarów. Współpracuje z kasami i drukar
kami fiskalnymi, wagami elektronicznymi, kolektorami danych, etykieciarkami 
i innymi urządzeniami zewnętrznymi ułatwiającymi sprzedaż towarów. 

2010 MiniCorax to nowoczesny i jednocześnie prosty w obsłudze system dla małych pod
miotów gospodarczych. Umożliwia wystawianie dokumentów magazynowych, za
kupu i sprzedaży, dokumentów kasowych oraz wielu istotnych dla działań firmy 
zestawień. Prowadzi kontrolę zobowiązań i należności. Posiada także moduły 
do prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości, kadr i płac, środków trwa
łych, a także do zarządzania produkcją (kompletacja) i usługami. Modułowa bu
dowa programu umożliwia dobór rozwiązań wg aktualnych potrzeb firmy oraz 
w dowolnej chwili poszerzenie jego funkcjonalności o kolejne moduły. 

Najtańszy pakiet 
kosztuje 490 zł 

Rewizor nexo InsERT SA 

InsERT 
programy dla firm 

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadze
nie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania inter
fejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i 
szybsza. Więcej: https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksie-
gowosc_i_finanse/rachmistrz_nexo/szczegolowy_opis.html 

2014 Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania pla
nami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, 
obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje ka
sowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie roz
rachunków. Mimo bogatej funkcjonalności wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą. 

Od 990 zł netto 

Subiekt nexo Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprze
daży w małych i średnich firmach - sklepach, hurtowniach, warsztatach, za
kładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny interfejs ułatwia i przyspiesza 
pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych przedsię
biorców, bez względu na branżę. Więcej: https://www.insert.com.pl/pro-
gramy_dla_firm/sprzedaz/subiekt_nexo/szczegolowy_opis.html 

2014 Subiekt nexo zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlo
wych (szczególną zaletą jest zaawansowany system zamówień) i sprawne zarzą
dzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową, dzięki 
której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy two
rzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowa
nie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut. Kartotekowa 
część systemu pozwala prowadzić zaawansowaną ewidencję asortymentu, klien
tów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników. 

Od 490 zł netto 

Max Elektronik 
SA 

mmx i 

Ouatra Max 

Sygnity 

Ouatra Max to narzędzie ułatwiające efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem 
o rozproszonej strukturze, zapewniając kompleksowe wsparcie we wszystkich 
procesach biznesowych. Podstawowe obszary funkcjonalne to: finanse, personel, 
logistyka i moduły dedykowane realizowane na indywidualne potrzeby klienta. 

2011 Produkt zapewnia lepszą organizację pracy, optymalizację kosztów działania, integrację 
procesów biznesowych, poprawę efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, komu
nikację i przepływ danych za pośrednictwem internetu, nowoczesne rozwiązanie do
pasowane do specyfiki biznesu klienta, system zarządzania dostępny w modelu SaaS. 

Od 1000 do 5 000 
zł/użytkownika -
w zależności od 
liczby stanowisk 

Microsoft 
Sp.zo.o. 

Microft 
Dynamie CRM 

•1 Microsoft 

Pro-Av 

Microsoft Dynamics CRM to rozwiązanie, które stanowi zintegrowaną bazę wie
dzy na temat klientów, zapewniając wsparcie sprzedaży, a dzięki temu wypra
cowanie i utrzymanie trwałych relacji z klientami. Dzięki swojej elastyczności 
zapewnia efekt synergii, integrując się z istniejącymi systemami i produktami 
Microsoft, tj. Office, Outlook, Yammer, Lync, Skype, SQL. System wyróżnia intu
icyjny intrfejs, dzięki czemu użytkownicy łatwo akcpetują i adaptują rozwiąza
nie. Narzędzia analityczne oraz zaawansowane funkcjonalności pozwalają na 
automatyzację wykonywanych czynności i usprawniają komunikację. Rozwią
zanie zarówno w wersji on-premise, jak i online zostało zaliczone do grona lide
rów rynku CRM przez firmy badawcze, takie jak Nudeus Research oraz Gartner. 

Microsoft Dynamics 
CRM-2003 Microsoft 
Dynamics CRM Online 
-styczeń 2011 

Podniesienie efektywności pracowników, poprawienie wyników działalno
ści operacyjnej i marketingowej oraz optymalizowanie kosztów, usprawnienie 
komunikacji i automatyzacja działań. Dzięki funkcjonalności mobilnej i społecz-
nościowej rozwiązanie odpowiada na współczesne potrzeby użytkowników, za
pewniając im dostęp do danych I zasobów w dowolnym miejscu i czasie. 

avast! Internet 
Security 2015 

m Cii/EE 

Avast ochrania ponad 220 milionów ludzi, firm i urządzeń mobilnych 
na całym świecie. avast! Internet Security to najpopularniejsza płatna 
ochrona antywirusowa dla osób prywatnych, domowego biura czy ma
łej firmy. Ochrona zawiera antywirus, ochrania także sieć domową, umoż
liwia bezpieczne wykonywanie transakcji online oraz wykorzystuje 
zaawansowaną zaporę ogniową zabezpieczającą przed hakerami. 

2014 Produkt zapewnia ochronę antywirusową przed najnowszymi zagrożeniami, ochronę an-
tyspamową, osłonę poczty e-mail, ochronę WWW, zabezpieczenie przeglądarki przed 
niechcianymi dodatkami (irytujące paski narzędzi - toolbary), aktualizację zainsta
lowanego oprogramowania na komputerze, zaporę ogniową działającą w tle, bez
pieczne zakupy oraz transakcje online dzięki strefie SafeZone, zdalne wsparcie. 

186 zł-1 
licencja roczna 

)pracowanie własne 
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