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Najlepsze programy
dla małych firm
które nie mają doświadczenia w pracy

Dzisiaj praktycznie w każdym aspekcie
prowadzenia działalności gospodarczej będziesz
potrzebował odpowiedniego oprogramowania.
Aby ułatwić ci wybór, przejrzeliśmy ogromną
ofertę rynkową i przeprowadziliśmy wstępną
selekcję. Przedstawiamy wartościowe programy,
które pomogą ci wystawiać i przyjmować faktury,
prowadzić księgowość, zarządzać pracownikami
i rozliczać się z fiskusem. TOMASZ 0LECH0WICZ

z komputerem.
Większe możliwości oferuje WF-Mag.
W zależności od wersji przeznaczony jest
dla firm różnej wielkości. Oferuje obsługę
magazynu, prowadzenie kartotek, rozra
chunków i zestawień. Pozwala rozliczać
sprzedaż w złotówkach i walutach obcych.
Zawarty w nim system ostrzeżeń informu
je o próbach sprzedaży produktów po za
niskiej cenie czy osiągnięciu minimalnego
dopuszczalnego stanu zapasów w magazy
nie. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi

astosowanie odpowiedniego

Fakturowanie

oprogramowania do prowa

Programy do fakturowania stanowią

Wart uwagi jest Subiekt GT, następca

dzenia działalności gospodar

najliczniejszą grupę aplikacji wspomaga

bardzo popularnych niegdyś Subiektów 4

czej sprawia, że poszczególne

jących prowadzenie firmy. Znaleźć w niej

i 5. To szybki program, oferujący wygod

procesy stają się prostsze

można produkty Asseco, Insertu, Varico

ny, przyjazny i prosty w użyciu interfejs.

i mniej czasochłonne. Róż

i czytnikami kodów kreskowych.

czy Streamsoftu.

Obsługuje wszystkie typy dokumentów

norodność aspektów funkcjonowania

Dla niewielkich podmiotów gospodar

handlowych i magazynowych, prowadzi

małych i średnich firm powoduje jednak,

czych przewidziana jest WF-Fakturka.

kartoteki. Umożliwia rejestrowanie płatno

że narzędzi wspomagających działalność

Program nie ma funkcji prowadzenia

ści kartą kredytową i kredytowanie sprze

gospodarczą jest bardzo dużo. W tym arty

magazynu i służy jedynie do wystawia

daży. Na szczegółową analizę prowadzonej
działalności pozwalają rozbudowane

kule przyjrzymy się bliżej programom do

nia paragonów oraz faktur. Sprawdza

fakturowania, ewidencji środków trwałych,

się w sklepach, zakładach usługowych

raporty i zestawienia. Moduł CRM ułatwia

prowadzenia magazynu, księgowania,

i jednoosobowych firmach. Ograniczenie

kontakty z klientami. Na uwagę zasługuje

obsługi kadr, a także specjalistycznym, na

w nim liczby funkcji do niezbędnego

wszechstronna współpraca z różnymi

przykład do kompleksowej obsługi gabine

minimum maksymalnie upraszcza ob

urządzeniami, takimi jak drukarki, czytniki,

tów lekarskich.

sługę. To idealna propozycja dla osób,

kasy czy wagi. Jest również wersja Subiekta
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przeznaczona do urządzeń przenośnych.
Ciekawą pozycją w ofercie Insertu wspo
magającą sprzedaż jest Sello - system
sprzedaży w serwisach aukcyjnych.
Współpracuje między innymi z Allegro
i eBayem, ułatwia organizowanie aukcji,
obserwację ich przebiegu, tworzenie opi
sów, wystawianie komentarzy. Wspomaga

Dokument taony według ran J9.
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przygotowywanie przesyłek oraz rozlicza

wiązań Studio JZK oferuje aplikacje do
wspomagania sprzedaży - Fakturzystę
i Magazyn. Pierwsza to rozbudowane
narzędzie do wystawiania faktur, rachun
ków i paragonów. Obsługuje magazyn,
kontroluje zamówienia i zaliczki, prowadzi
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kartotekę dostawców i generuje różne

Programy wspomagające sprzedaż

raporty. Przyda się do prowadzenia biura.
Niewiele podobnych programów umożli
wia przygotowanie tak elegancko wyglą

Program

dających dokumentów. Nieco mniejsze

WF-Fakturka,WF-M

możliwości ma przystosowany do obsługi
magazynu oraz produkcji Magazyn.
Do prowadzenia sprzedaży przeznaczony

Producent

Magazyn Multi

Adres WWW

www.dgcs.biz

Subiekt GT

www.insert.com.pl

jest system Sokaris Fakturant, adresowany

Sprzedaż i magazyn

Lefthand

www.lefthand.com.pl

zarówno dla firm handlowych, jak i usługo

Faktury Express 6,

Polpress

www.polpress.pl

wych. Wystawia faktury VAT, eksportowe,

Fama, FIT Faktura

Programer

www.programer.pl

Faktura VAT 2011

Rafsoft.net

www.rafsoft.net

korekty. Pozwala prowadzić rozliczenia za
pomocą dokumentów kasowych. Generuje
bankowe polecenia przelewu, zawiera blan

Pakiet START

kiety do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Faktura, Magazyn

www.ramzes.pl

i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

R2faktury

www.reset2.pl

Aby program obsługiwał drukarki fiskalne,

Faktura-NT, Fakturant

trzeba dokupić odpowiedni moduł.

www.raks.pl

www.sonect.pl

Kompletnym systemem wspomagającym
sprzedaż jest Faktura-NT tego samego pro
ducenta. Oferuje liczne raporty, rejestry,

Fakturzysta, Magazyn

umożliwia precyzyjne analizy sprzedaży,

Magazyn Express, Faktural!

rentowności czy kontrahentów. Zestawień

ObSp

jest w programie ponad 50. Obsługuje

sokaris.pl

Streamsoft

www.streamsoft.pl

Studio JZK

www.jzk.pl
www.tgsoft.pl
www.varico.com

większość polskich banków, automatycznie
pobiera z nich wyciągi i łączy przelewy

Programy finansowo-księgowe

z niezapłaconymi fakturami. Na bieżą
co aktualizuje kursy walut. Wspomaga
prowadzenie kampanii marketingowych,

Program

Producent

Adres WWW

współpracuje z czytnikami kodów, drukar
kami i kasami. Kilkadziesiąt wbudowanych
wzorów faktur oraz możliwość tworzenia

Księga Przychodów i Rozchodów,
FIK Księga Handlowa

własnych szablonów pozwalają dostoso

Rachmistrz GT Rewizor GT

wać dokumenty do indywidualnych po
trzeb. Faktura-NT ma również wbudowany

Mała Księgowość, Pełna Księgowość

moduł sklepu internetowego.

www.dgcs.biz
www.insert.com.pl
Lefthand

www.lefthand.com.pl

Programer

www.programer.pl

Interesująca jest również propozycja

Pakiet MEDIUM

www.raks.pl

Streamsoftu. Program Ewa oferowany jest

Księgi Handlowe

www.ramzes.pl

w różnych wersjach. Najprostszy wariant

R2księga, R2fk

MINI nie obsługuje magazynu, pozwala
jedynie wystawiać wszystkie dokumenty
sprzedaży, prowadzić różne kartoteki, ge
nerować raporty i zestawienia. Najbardziej

Książka

rozbudowany MAX zarządza również sta

Finanse Księgowość, Księga Express

nami magazynowymi, prowadzi dokumen

www.reset2.pl
www.sonect.pl

VATowiec

Streamsoft

www.streamsoft.pl

Studio JZK

www.jzk.pl
www.tgsoft.pl

LabControl

ty kasowe i bankowe, pozwala generować

vatowiec.pl
www.varico.com

noty odsetkowe i wezwania do zapłaty.
Przejrzysty, czytelny i prosty w użyciu
interfejs to domena Faktury VAT 2011.
Producent, Rafsoft.net, gwarantuje obsługę
faktur, not, korekt, paragonów, rachunków
czy zamówień. Program prowadzi karto
teki, ewidencje i rejestry. Generuje różne
raporty. Najbardziej rozbudowana wersja
jest zintegrowana z różnymi odmianami
sklepów internetowych.

Księgi przychodów i rozchodów

Z tego samego powodu stosuje się je do

Do bieżącej ewidencji operacji gospo

prowadzenia pełnej księgowości. Oferta

darczych służy księga przychodów i roz

aplikacji specjalizujących się w tej roli jest

chodów, pozwalająca określić podstawę

rozbudowana.

opodatkowania. Księgowanie polega

Rachmistrz GT służy do księgowości

na ścisłej rejestracji przeprowadzanych

uproszczonej, przyda się także płatnikom

transakcji, dlatego oprogramowanie kom

rozliczającym się w formie ryczałtu od

puterowe idealnie sprawdza się w tej roli.

przychodów ewidencjonowanych.
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Sporządza deklaracje PIT i VAT. Prowadzi
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kartoteki pracowników, udziałowców,
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urzędów, kursów walut, a nawet filii.
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Dana dokumentu
Typ dołumentu | Amortyzacja

NidokuRMmu

Umożliwia eksportowanie dokumentów

Dane jyłłomowe

Daneogótw

^ | NriyMemowy |

r

księgowych do arkusza kalkulacyjnego.

Opetatw
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D«aupa>ac*
Data ptatnoto

052006-08

25-OB-2008
12506-2008
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Nadaj tymbd w archiwum

IN0AHCH

SymWwarch |

OpńAtchMum
Lirta dekretacj do rewttrow VAT
Zapay w ieru«ach VAT koŁmnowo
S j « H Nazwa

Varico oferuje do księgowania KsH - księ
gę handlową przeznaczoną dla przedsię
biorstw o dowolnym profilu działalności.
Umożliwia ona przeprowadzenie operacji

^ j f

księgowych każdego rodzaju, obsługuje
rozrachunki z kontrahentami, generuje
w*

różne raporty i zestawienia. Przeznaczona

SJA~M

jest do prowadzenia księgowości jednego
lub wielu przedsiębiorstw. Oferuje dowol

LEFTHAND - PROGRAM DO PROWADZENIA PEŁNEJ KSIĘGOWOŚĆ

ny plan kont, szablony księgowania, auto
Prowadzi ewidencję VAT, pojazdów, środ

zmy do tworzenia kont analitycznych dla

ków trwałych i wyposażenia. Nalicza amor

pracowników i kontrahentów, importuje

tyzację i robi remanenty. Ewidencjonuje

i eksportuje gotowe plany kont. Generuje

osoby, umowy cywilnoprawne i o pracę,

księgę, druki, przelewy i raporty, tworzy

wystawia rachunki. Drukuje również dekla

bilanse. Wbudowane schematy automa

matycznie wylicza deklaracje. Prowadzi
ewidencję środków trwałych, wartości nie
materialnych i prawnych. Dla mniejszych
podmiotów przeznaczona jest natomiast
KPiR - Księga przychodów i rozchodów.

racje skarbowe i do ZUS. Dane z programu

tycznego dekretowania ułatwiają księgo

można wyeksportować do Płatnika ZUS.

wanie faktur, umów, płac oraz operacji

Zarządzanie pracownikami

Pełna księgowość to domena Rewizora

w systemach PolCard i AllPay. Obsługuje

Najmniejszą ofertę na rynku stanowią apli

GT. Zarządza on planami kont, prowadzi

kadry i płace, delegacje, „kilometrówkę",

kacje kadrowo-płacowe. Najbardziej znani

rozbudowaną dekretację, ma wiele funkcji

prowadzi magazyny i centrum CRM.

producenci mają jednak w swoim asorty

przeznaczonych dla biur rachunkowych.

Do pracy we wszystkich typach przedsię

mencie także programy z tej grupy. Insert

Może być używany na pojedynczym

biorstw produkcyjnych, handlowych i usłu

proponuje Gratyfikanta GT. Umożliwia on

stanowisku komputerowym, jak również

gowych, a nawet jednostkach budżetowych

prowadzenie ewidencji osobowej, wysta

pracować w sieci.

przeznaczony jest Ramzes Księgi Han

wianie umów, notowanie wypłat. Ułatwia

W prowadzeniu ksiąg handlowych pomoże

dlowe. Program dostosowano do prawa

wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS.

Pełna Księgowość firmy LeftHand. Zawiera

unijnego. Ułatwia rejestrację wszystkich

Współpracuje z programem Płatnik. Daje

scentralizowany moduł zarządzania doku

zdarzeń gospodarczych, umożliwia definio

duże możliwości w zakresie naliczania

mentami księgowymi, obejmujący między

wanie własnych typów dokumentów, reje

wynagrodzeń i ma bardzo rozbudowane

innymi podział dokumentów, generowanie

strów czy dzienników. Generuje zestawie

składniki płacowe. Rejestruje badania le

zestawień czy przypomnień. Ma mechani

nia obrotów, sald, sprawozdania finansowe.

karskie, kursy, nagrody i kary. Umożliwia
notowanie historii zatrudnienia, przypi
sywanie pracownikowi cech, dodawanie

Programy branżowe

zdjęć. Ułatwia planowanie i kontrolę czasu
pracy, ewidencjonuje umowy o dzieło czy

Program
Warsztat 2010

Przeznaczenie

Producent

Adres WWW

prowadzenie war
sztatów samochodowych

Studio JZK

www.jzk.pl

obsługa recepcji

Studio JZK

www.jzk.pl

prowadzenie pry
watnego gabinetu
lekarskiego

BetaSI

www.betasi.com.pl

wspomaganie
pracy agenta ubezpieczeniowego

Possible

www.possible.pl

Poligraf 2010

prowadzenie
drukarni i firm
poligraficznych

ELISOFT

www.elisoft.pl

VideoFilmowiec PRO

wspomaganie
pracy filmowca

| n t e r t e h S o f
IntertehSoft

www.videofilmowiec.pl

. .
darsoft.pl

www.darsoft.pl

Gabinet lekarski

AgentUbezpieczeniowy.

, SKUP 2.1

skup surowców
,
wtórnych

kontrakty menedżerskie
Aga Streamsoftu umożliwia prowadzenie
dokumentacji kadrowo-płacowej oraz
wydruk ponad 40 przydatnych formularzy.
Ewidencjonuje czas pracy i ułatwia nali
czanie wynagrodzeń. Korzysta z systemu
e-Deklaracje, pozwalając na przesyłanie do
niego różnych formularzy. Prowadzi ewi
dencję obecności, generuje listy pracowni
ków, umowy, świadectwa czy wszelkiego

i

rodzaju zaświadczenia. Ułatwia naliczanie
stawek urlopowych i zasiłków, rozlicza
uczniów, emerytów i rencistów.
Pełną obsługę pracowników oferuje też na
przykład program Kadry Płace TGSoftu.
Wyróżnia tę aplikację wbudowany arkusz
kalkulacyjny.
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Wystawianie dokumentów sprzedaży

Programy kadrowo-płacowe
Program

oferuje Start EuroFirmy. Ta prosta aplika
Adres WWW

Producent

cja pozwala kontrolować kartoteki towa
rów i usług czy kontrahentów. Jeżeli ktoś
poszukuje podatkowej księgi przychodów
i rozchodów może skorzystać z bezpłat

www.insert.com.pl

Gratyfikant G"
Kadry i place

Programer

www.programer.pl
www.raks.pl

Pakiet PRO

R2płatnik
Streamsoft
Umowy i kadry

zbiorcze zestawienia. Od wersji płatnej
różni się na przykład brakiem zestawień

www.ramzes.pl

narastających, ewidencji wyposażenia

www.reset2.pl

czy ryczałtu.

www.streamsoft.pl
www.jzk.pl

Studio JZK

Kadry Płace

nej Księgi Express TGSoftu. Pozwala
ona na ewidencję i księgowanie, oferuje

www.tgsoft.pl
www.varico.com

Większość narzędzi potrzebnych do
prowadzenia działalności gospodarczej
zawiera program VATowiec. Wypo
sażony jest w funkcje magazynowe,
finansowe i księgowe. Obsługuje wiele
firm i można go wykorzystać przy pro
wadzeniu różnych form działalności. Jest

Bezpłatne nie znaczy gorsze

je z drukarkami fiskalnymi i generuje

wielowalutowy, ma wbudowane funkcje

Oferta bezpłatnych programów wspo

raporty kasowe. Bezpłatna jest także

CRM, pozwala generować różne raporty

magających prowadzenie biznesu jest

FIT Faktura. Pozwala na wystawianie

i tworzyć symulacje. Przyda się do prowa

niewielka. Tu wyróżnia się Faktura 1!

faktur zakupu, sprzedaży czy proforma.

dzenia działu kadr i płac. Współpracuje

i jej rozbudowana wersja Faktura 1! Plus.

Umożliwia prowadzenia ewidencji VAT,

także z Płatnikiem. Jeżeli nie potrzebujesz

Ten przeznaczony do fakturowania pro

kartotek, współpracuje z drukarkami

tak rozbudowanego narzędzia, skorzystaj

gram umożliwia tworzenie zestawień

fiskalnymi, generuje różne zestawienia

z Kadrowca tego samego producenta, któ

sprzedaży, oferuje mechanizmy kontroli

i raporty. Ma także wbudowane podsta

ry ma jedynie moduł kadrowo-płacowy. I

należności i zobowiązań, współpracu

wowe funkcje CRM.
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