
I BANKOWOŚĆ 

InsERT 
programy dla firm 

Navireo ERP sposobem 
na innowacyjną bankowość 

Navireo to intuicyjny system klasy ERP, wspomagający zarządzanie średnimi i dużymi 
firmami. Program można łatwo dostosować do specyficznych potrzeb danego 
przedsiębiorstwa, a jego wdrożenie przebiega bardzo sprawnie 

systemu korzysta ponad 
600 średnich i dużych firm 
zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. Jego użyteczność 
i wszechstronność do

strzegł również ING Bank Śląski, który 
postanowił rozszerzyć Portfolio produk
tów o obsługę on-line pełnej księgowo
ści swoich klientów. Do realizacji tego 
zamierzenia bank postanowił wykorzy
stać właśnie Navireo ERP. 

System automatyzuje i upraszcza wy
konywanie wielu powtarzalnych czynno
ści, takich jak naliczanie i wysyłka de
klaracji PIT, CIT, ZUS oraz sprawozdań, 
a także analiz wskaźników finansowych 
przedsiębiorstwa. Dzięki temu ING Księ
gowość może obsługiwać pełną księgo
wość nawet kilkudziesięciu firm w tym 
samym czasie. 

Navireo ERP integruje portal klienta 
z operacjami wykonywanymi dla kon
kretnych podmiotów po stronie biura 
rachunkowego. W ten sposób ope
rator w biurze rachunkowym zamiast 
na poszczególnym podmiocie pracuje 
na dokumencie przesyłanym z portalu. 
Dokument ten jest wypisywany przez 
osobę obsługującą aplikację w imieniu 
klienta albo importowany bezpośred-
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nio z systemu, z którego klient korzysta 
w swoim przedsiębiorstwie. 

Działanie tylko na jednej aplikacji sys
temu, bez konieczności przełączania 
się na inne środowiska pracy, znacz
nie upraszcza obowiązki wykonywane 
przez operatora w biurze rachunko
wym, przekładając się na jego większą 
wydajność. 

System pozwala też zarządzać 
uprawnieniami oraz zakresem obsłu
giwanych podmiotów, a także tworzyć 
tzw. podmioty wzorcowe - charakte
rystyczne rozwiązania, dedykowane 
poszczególnym instytucjom (spółkom 
z ograniczoną odpowiedzialnością, fun
dacjom etc.) oraz konkretnym rodza

jom działalności gospodarczej - firmom 
usługowym, produkcyjnym itd. 

Obsługując księgowość swoich klien
tów, ING wykorzystuje Navireo ERP 
w połączeniu z cenionymi na rynku pro
gramami z serii InsERT GT - Rewizor 
GT, Strefa dla Rewizora GT, Gratyfikant 
GT, Strefa dla Gratyfikanta GT - odpo
wiedzialnymi za logikę biznesową usług 
księgowych. To rozwiązanie pozwoliło 
bankowi uruchomić pełną funkcjonal
ność nowej usługi w bardzo krótkim 
czasie trzech miesięcy. 

InsERT GT to wykorzystywana przez 
setki tysięcy klientów, na bieżąco aktu
alizowana linia programów, gwarantu
jąca zgodność z aktualnymi przepisami 
prawa oraz niezawodne rozwiązania. 

ING Księgowość powstała w 2013 r. 
w odpowiedzi na potrzeby klientów ING, 
sygnalizujących chęć korzystania z usług 
księgowych oraz kadrowo-płacowych. 
Szybko dostrzeżono zalety wynikające 
z połączenia usług banku oraz biura ra
chunkowego: sprawny monitoring należ
ności, proste regulowanie zobowiązań, 
szybszy dostęp do kredytu, bezpieczeń
stwo danych oraz informacji, dostęp do 
nowoczesnych technologii. // 
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