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ERP, czyli Enterprise Resource Planning, 
to zintegrowany system informatyczny, który ułatwia 
zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki wspólnej, 
dla wielu obszarów firmy, bazie danych umożliwia 
szybkie i łatwe dotarcie do ważnych informacji 
i raportów.

Zapraszamy do zapoznania się z Sage Symfonia 
ERP. Sprawdź, jak współpraca z nami pomoże 
Ci stworzyć warunki niezbędne do osiągnięcia 
nowych sukcesów!

Sage Symfonia ERP jest kompleksowym 
rozwiązaniem dla małych i średnich firm

W Sage wiemy, że każda firma jest wyjątkowa. 
Dostarczamy rozwiązania informatyczne, które 
można łatwo dopasować do indywidualnych 
wymagań. Dajemy wsparcie stwarzające przestrzeń 
do osiągania sukcesów.

Współpracę z Klientami zaczynamy od zbadania 
potrzeb i zapoznania się z procesami, jakie zachodzą 
w przedsiębiorstwie. Skupiamy się na tym, co 
najistotniejsze. Dzięki temu możemy zaoferować 
realną pomoc na każdym etapie rozwoju firmy.

Sage Symfonia ERP

Więcej informacji 
znajdziesz na sage.com.pl

Skuteczne i pewne wsparcie
w zarządzaniu biznesem

 System, na który
możesz liczyć

Skuteczność
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Sage Symfonia ERP 
 poprawi efektywność procesu
 zarządzania,
 pomoże w identyfikacji zagrożeń 
 oraz pozwoli na wykorzystanie szans
 rynkowych,
 dostarczy spójnych informacji 
 z najważniejszych obszarów 
 funkcjonowania firmy,
 umożliwi pełen dostęp do informacji 
 na temat kondycji finansowej 
 przedsiębiorstwa,
   umożliwi zachowanie bezpieczeństwa 
   prawno-podatkowego.

Ponadto możesz wybrać dogodny dla 
siebie sposób zakupu – abonament 
lub licencję. Zakup w modelu 
abonamentowym zapewnia niski koszt 
rozpoczęcia pracy z programem oraz 
pakiet usług wliczonych w cenę. 
Abonament jest odnawiany co rok. 
Licencja natomiast jest zakupem 
jednorazowym, a usługi dodatkowe 
możesz dokupić wybierając spośród 
dostępnych trzech pakietów.

Więcej na temat usług Sage Gwarancja 
przeczytasz na stronie 17.

Przekonaj się, że zarządzanie 
w Twojej firmie może być szybsze, 
prostsze i skuteczniejsze, a przede 
wszystkim maksymalnie bezpieczne 
i intuicyjne.

Sage Symfonia ERP posiada 
pierwszy w Polsce zweryfikowany 
standard e-faktury.

Nowoczesność

Najważniejsze 
zalety rozwiązania

Opowiedz nam o procesach, 
jakie zachodzą w Twojej firmie
Wspólnie wybierzemy rozwiązanie 
najlepiej wspierające rozwój 
Twojego przedsiębiorstwa

Sage Symfonia ERP

Sage Symfonia ERP jest elastycznym rozwiązaniem, 
który łatwo możemy dopasować do Twojej firmy. Zakres 
funkcjonalności wspólnie dobierzemy spośród modułów 
podstawowych oraz opcji dodatkowych budując system 
odpowiadający potrzebom Twojego przedsiębiorstwa. 
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Prowadzenie księgowości w firmie jeszcze 
nigdy nie było tak proste! Od teraz możesz 
tworzyć wielopoziomowe plany kont, 
w pełni synchronizować działania księgowe 
i elastycznie dostosowywać procesy 
biznesowe do swoich potrzeb.

Możesz sprawić, by komórki 
odpowiedzialne za finanse i księgowość 
w Twojej firmie funkcjonowały: 
   szybciej, 
   skuteczniej, 
   efektywniej.
A to wszystko przy zminimalizowaniu 
ryzyka błędu.

Postaw na pewność
Zagwarantuj swojej firmie 
pełną kontrolę nad finansami

•

•

•

Postaw na sprawdzone rozwiązanie 
biznesowe – Sage Symfonia ERP Finanse 
i Księgowość. Bogactwo nowych 
możliwości sprawia, że system 
maksymalnie upraszcza procedury 
księgowe, oszczędza Twój czas 
i gwarantuje jeszcze lepsze wyniki.

Sage Symfonia ERP
Finanse i Księgowość 

System umożliwia sprawne 
zarządzanie procesami 
zachodzącymi w przedsiębiorstwie 
obecnie i jest na tyle elastyczny 
i pewny, aby sprawdził się 
również w przyszłości.

Urszula Szarżanowicz – Auto Watin,
Autoryzowany Dealer Forda

Możliwe rozszerzenia 
Sage Symfonia ERP 
Finanse i Księgowość: 
   Business Intelligence 
   Środki Trwałe
   e-Box

Więcej informacji 
znajdziesz na sage.com.pl

Wybierając Sage Symfonia ERP 
Finanse i Księgowość: 
   minimalizujesz ryzyko popełnienia
   błędów i usystematyzujesz,
   czasochłonne czynności, dzięki jednej, 
   centralnej bazie danych dla całego 
   systemu,
   dane do systemu wprowadzasz tylko raz,
   elastycznie dostosujesz system do
   specyficznych potrzeb i procesów
   Twojej firmy oraz podniesiesz komfort 
   pracy jego użytkowników,
   zyskujesz wygodne narzędzie do
   grupowego rozliczania płatności
   – sam decydujesz, kiedy i ile osób
   otrzyma przelew, 
   wzmocnisz kontrolę nad
   rentownością podjętych działań,
   analizując dokumenty gromadzone pod
   konkretnym projektem lub kontraktem.

Pewność
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Obsługa pracowników i wsparcie obszaru HR 
to kluczowe aspekty działania każdej firmy. 
Decydują one o efektywności i wynikach na rynku. 

Nowy system pozwolił nie tylko 
usprawnić pracę, ale także sprawił, 
że stała się ona przyjemniejsza
Agnieszka Gawin – Analityk sprzedaży, Vipera Cosmetics

Efektywność

Sage Symfonia ERP
Kadry i Płace

Podnieś efektywność 
Daj pracownikom możliwość 
osiągania znakomitych wyników

Więcej informacji 
znajdziesz na sage.com.pl

Skutecznie przeprowadzona:
   obsługa ewidencji pracownika, 
   rejestracja czasu pracy i nieobecności, 
   czynności związane z ewidencją 
   ZUS pracownika 
to zadania, którym zapewne chcesz 
poświęcać jak najmniej czasu, uzyskując 
jednocześnie znakomite wyniki.

Wybierz narzędzie, które zapewni Ci 
kompleksowe wsparcie oraz usprawni 
i przyspieszy pracę w obszarze kadr i płac. 

Wybierając Sage Symfonia ERP Kadry 
i Płace, zyskasz:
   szybsze wprowadzanie korekt 
   poprzez zaawansowany mechanizm 
   automatyzujący korygowanie list płac 
   do poprzednich, zamkniętych okresów,
   jednoczesne naliczanie okresów z wielu 
   stanowisk – dzięki temu wiele osób
   może swobodnie pracować w tym 
   samym czasie,
   naliczanie, zamykanie i otwieranie
   okresu wybranej grupy pracowników 
   – szybko i bez ryzyka popełnienia błędu 
   zmodyfikujesz, pojedynczo lub grupowo, 
   dowolne wartości w całym systemie.

Możliwe rozszerzenia 
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace:
   e-Box
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Pełną kontrolę nad przebiegiem 
procesów handlowych i obrotem 
towarowym w Twojej firmie zapewni 
Sage Symfonia ERP Handel. 

Możliwe rozszerzenia Sage Symfonia ERP 
Finanse i Księgowość: 
   Business Intelligence 
   e-Box

Wybierając Sage Symfonia ERP 
Handel, zyskujesz:
   maksymalne usprawnienie obsługi 
   sprzedaży poprzez automatyzację
   standardowych czynności, takich jak: 
   rejestracja zamówienia, rezerwacja 
   czy wydanie towaru,
   narzędzie do śledzenia, opisywania
   i koordynowania całego procesu
   biznesowego poprzez tworzenie
   dodatkowych powiązań między
   zamówieniami, fakturami, 
   dokumentami płatności i zleceniami,
   możliwość generowania indywidualnych 
   zestawień i raportów z dodatkowymi 
   kryteriami wyszukiwania, dzięki 
   definiowaniu rozbudowanej liczby 
   wymiarów analitycznych dla 
   towarów, kontrahentów i pracowników.

Obrót towarowy to strategiczny 
obszar funkcjonowania niejednego 
przedsiębiorstwa. Możesz łatwo 
przygotować się na jeszcze 
efektywniejszą obsługę i realizację 
firmowych. zamówień. Począwszy 
od zakupu, a skończywszy na wydaniu 
towaru – będziesz mieć pełną kontrolę 
nad każdym procesem.

Na wszystkich etapach związanych 
z obsługą sprzedaży możesz korzystać z:
   dedykowanych raportów – dających
   pełną informację na temat przebiegu 
   procesów,
   szczegółowych analiz – określających
   każdy etap realizacji zamówienia,
   szablonów i automatyzacji – 
   pozwalających przyspieszyć 
   i maksymalnie usprawnić procesy.

Sage Symfonia ERP
Handel

Zwiększ sprzedaż 
Realizuj projekty handlowe 
o dowolnej złożoności

Dzięki instalacji nowego systemu 
możliwe było zautomatyzowanie 
pracy z dokumentami, zwiększenie 
efektywności pracy oraz znaczne 
poprawienie współczynnika 
oszczędności kosztów i czasu.
Anna Kukawska – Kierownik działu sprzedaży, Gramar

Sage Symfonia ERP
Zarządzanie Produkcją

Optymalizuj koszty
Popraw efektywność 
procesów wytwórczych

Wydajność i efektywność kosztowa 
procesów produkcyjnych ma bezpośredni 
wpływ na rentowność  zakładu. 
Usprawnienie produkcji łatwo osiągniesz 
korzystając z dedykowanego narzędzia.

Skuteczne i efektywne przeprowadzenie 
poszczególnych etapów procesu 
wytwórczego, takich jak:
   definiowanie technologii,
   planowanie procesu,
   harmonogramowanie,
   rozliczanie,
   raportowanie,
z pewnością przyczyni się do podniesienia 
konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wybierz rozwiązanie stworzone dla firm 
produkcyjnych i zoptymalizuj koszty. Sage 
Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją 
nie tylko wspiera bieżące zarządzanie 
procesem produkcji, ale też udostępnia 
zaawansowane możliwości w zakresie 
kontrolingu i rozliczania produkcji.

Wybierając Sage Symfonia ERP 
Zarządzanie Produkcją będziesz mógł:
   szybko pozyskać precyzyjne informacje
   niezbędne do podejmowania kluczowych
   decyzji,
   zoptymalizować wykorzystanie zasobów,
   uporządkować plan pracy i poprawić jej
   ergonomię,
   kontrolować magazyn, surowce i plany
   produkcyjne,
   tworzyć raporty w dowolnym formacie.
Więcej informacji 
znajdziesz na sage.com.pl

Optymalizacja kosztów
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Wybierając Sage Symfonia ERP 
Business Intelligence zyskasz:
   wsparcie procesu zarządzania dla osób 
   odpowiedzialnych za poszczególne 
   obszary funkcjonowania firmy, 
   zestaw gotowych, predefiniowanych analiz 
   oraz możliwość skonfigurowania 
   raportów według własnych preferencji,
   możliwość efektywnego wykorzystania 
   pojawiających się szans rynkowych
   oraz sprawnego reagowania na trudne 
   sytuacje,
   niski koszt i krótki termin rozpoczęcia
   pracy z profesjonalnym narzędziem 
   analitycznym.

Potrzebne dane uzyskasz:
   szybko i łatwo, dzięki intuicyjnym 
   w obsłudze kokpitom: Managera, 
   Finansów, Sprzedaży, Zakupów,
   w postaci czytelnych raportów 
   prezentowanych w formie wykresów.
A wszystko to możesz sprawdzić 
na żywo w ciągu 4-tygodniowego 
bezpłatnego okresu testowego.Rozwiązanie zaimplementowane 

w naszej firmie w olbrzymim 
stopniu usprawniło zdecydowaną 
większość procesów biznesowych.
Ewa Niżygorocka – Specjalista ds. Księgowości, Gdańskie Melioracje

Dobre decyzje Więcej informacji 
znajdziesz na sage.com.pl

Sage Symfonia ERP
Business Intelligence

Podejmuj dobre decyzje 
Korzystaj z informacji 
będących w zasięgu ręki

Podejmowanie strategicznych decyzji 
biznesowych, opartych na wiarygodnych 
danych, jest kluczowe w zachowaniu 
ciągłości rozwoju przedsiębiorstwa. 
Teraz możesz mieć dostęp do wszystkich 
ważnych informacji w kilka chwil.

Zdecyduj się na rozwiązanie, które 
ułatwi i przyspieszy pracę managerów 
w Twojej firmie.



1514

Jeżeli potrzebujesz wsparcia 
w obsłudze płatności i przelewów, 
polecamy Moduł e-Przelewy.

Dzięki niemu:

   stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy 
   do banku oraz pobierzesz wyciągi 
   lub operacje bankowe,
   wygodnie obsłużysz transakcje 
   z kontrahentami, pracownikami 
   i urzędami oraz zarządzisz rachunkami
   bankowymi do przelewów elektronicznych,
   zwiększysz bezpieczeństwo poprzez 
   możliwość wprowadzenia
   wewnętrznego procesu akceptacji 
   przelewów oraz śledzenia historii ich
   realizacji w systemie.

Jeśli rozliczasz elektronicznie VAT i PIT, 
wybierz Moduł e-Deklaracje.

Dzięki niemu:

   automatycznie podpiszesz i wyślesz 
   deklaracje podatkowe PIT i VAT
   bezpośrednio z systemów finansowo-
   księgowych i kadrowo-płacowych 
   do platformy Ministerstwa Finansów,
   łatwo odbierzesz z platformy 
   Ministerstwa Finansów urzędowe
   potwierdzenia odbioru (UPO),
   wygodnie zarchiwizujesz elektroniczne
   deklaracje podatkowe i potwierdzenia
   odbioru z urzędów.

Więcej informacji 
znajdziesz na sage.com.pl

We wszechogarniającym cyfrowym 
świecie, technologia może stać się Twoim 
sprzymierzeńcem. Możesz obniżyć koszty 
funkcjonowania firmy i oszczędzić cenny 
czas pracowników. Używaj dokumentów 
w wersji cyfrowej i swobodnie korzystaj 
z operacji elektronicznych.

Wybierz Sage Symfonia ERP e-Box – 
pakiet funkcjonalności wspierających 
działania elektroniczne. e-Box zapewni 
Twojej firmie bezpieczeństwo prawne 
w obszarze operacji elektronicznych 
oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, 
e-dokumentów i e-deklaracji. Dopasuj 
zakres funkcjonalności do potrzeb 
swojego przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz zarządzać obiegiem 
i archiwizacją dokumentów elektronicznych, 
wybierz Moduł e-Faktury.

Dzięki niemu:

   skutecznie obniżysz koszty obsługi 
   dokumentacji poprzez automatyzację 
   procesu biznesowego e-faktury: 
   wystawianie, wysłanie, odbieranie 
   potwierdzenia otrzymania oraz 
   ewidencja w module Finansowo-
   Księgowym,
   bezpiecznie wyślesz e-faktury 
   poprzez serwis miedzyfirmami.pl 
   – zgodnie z obowiązującymi przepisami
   oraz z wykorzystaniem szyfrowanej
   transmisji danych (SSL),
   automatycznie odbierzesz 
   i zarchiwizujesz e-faktury sprzedaży
   i zakupu, skontrolujesz informacje 
   o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach
   na otrzymywanie e-faktur.

Z dnia na dzień możesz:
   obniżyć koszty zarządzania dokumentacją,
   usprawnić obsługę płatności i przelewów,
   łatwo i szybko rozliczać PIT i VAT,

Sage Symfonia ERP
e-Box

Optymalizuj koszty 
Ułatw sobie pracę w obszarze 
operacji elektronicznych
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W biznesie każdy dzień przynosi zmiany. Decydując się na Sage Symfonia ERP 
otrzymasz możliwość wyboru pakietu ochronnego, który zabezpieczy Cię 
na wypadek częstych zmian prawnych i podatkowych. Otrzymasz nie tylko 
wysokiej jakości produkt, ale także troskliwą opiekę naszych ekspertów. 

Dopasuj poziom usług do potrzeb swojej firmy i swobodnie z nich korzystaj. 
Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu.

Jeżeli chcesz:
   podnieść efektywność zarządzania 
   majątkiem trwałym,
   usprawnić pracę księgowości,
   szybko podejmować trafne decyzje 
   biznesowe,
skorzystaj ze sprawdzonego rozwiązania.

Więcej informacji 
znajdziesz na sage.com.pl

* dostępne tylko przy zakupie licencji w modelu abonamentowym

Sage Symfonia ERP
Środki Trwałe

Zadbaj o majątek firmy 
Efektywnie zarządzaj 
środkami trwałymi

Sage
Gwarancja

Zyskaj komfort pracy
Wybierz bezpieczeństwo 
i profesjonalizm w rocznym 
pakiecie usług

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa 
bywa skomplikowane, a prowadzenie 
ewidencji i obliczanie amortyzacji zabiera 
sporo czasu. Możesz jednak usprawnić 
pracę i odzyskać cenny czas. Pomoże Ci 
w tym Sage Symfonia ERP Środki Trwałe.

Codzienne wsparcie w zarządzaniu 
majątkiem trwałym Twojej firmy zapewni 
Sage Symfonia ERP Środki Trwałe. 
Zdecyduj się na sprawdzone narzędzie, 
gwarantujące pełną zgodność 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Bezpłatnie

Komponenty
usługi

Podstawowa + Komfort + VIP +

3 darmowe
porady

Centrum
Wiedzy

Aktualizacja
prawna

Techniczne
wsparcie

telefoniczne

Pierwszeństwo
dodzwonienia się

Oddzwonienie
na życzenie

Pomoc
zdalna

Aktualizacja
rozszerzona

 

Sage Gwarancja
Dzięki Sage Symfonia ERP Środki Trwałe:
   skrócisz czas i usprawnisz obsługę
   poprzez automatyzację tworzenia
   planów i odpisów amortyzacyjnych
   środków trwałych własnych i obcych oraz
   eliminację ręcznych księgowań
   naliczeń amortyzacyjnych,
   efektywnie zarządzisz kosztami 
   – program pomaga wybrać
   najkorzystniejszą dla przedsiębiorstwa
   metodę amortyzacji środków trwałych,
   sprawnie poprowadzisz ewidencję
   historii środków trwałych oraz kosztów
   ich eksploatacji, przeglądów, napraw 
   i modernizacji, 
   szybko skontrolujesz płatności rat 
   i koszty środków trwałych 
   z leasingu, wynajmu i dzierżawy,
   będziesz miał dostęp do informacji
   zarządczych – liczne raporty
   dostarczają niezbędnych informacji 
   do podejmowania decyzji biznesowych.  

Oszczędność
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Zaufało nam już 6 milionów przedsiębiorców 
na świecie. Ponad 30 lat doświadczeń 
pozwala nam dzielić się z Klientami 
najlepszymi praktykami biznesowymi. 
Nasze rozwiązania wspierające procesy 
zarządzania w firmach są jednymi 
z najbardziej cenionych w Polsce.

Potrzeba innowacji towarzyszy nam 
nieustannie przy projektowaniu systemów. 
Udostępniamy oprogramowanie zarówno 
w modelu subskrypcyjnym, jak i licencyjnym 
oraz rozwijamy ofertę o rozwiązania 
mobilne i usługi w chmurze. Aktywnie 
współpracujemy przy wdrożeniu w Polsce 
elektronicznej wymiany dokumentów 
między firmami i instytucjami administracji 
publicznej.

Zaufanie i innowacja

Sage

Zaufaj sprawdzonemu 
partnerowi 
Zyskaj czas na realizowanie 
biznesowych ambicji i planowanie 
rozwoju swojej firmy

3

   Jesteśmy jednym z trzech największych dostawców rozwiązań ERP na świecie*
   Jesteśmy numerem 1 w Polsce na rynku dla małych przedsiębiorstw**
   Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy zweryfi kowany standard e-faktury***
   Z dumą przyjmujemy fakt, że 85% naszych Klientów poleciłoby nasze
   usługi innym****

Tworzymy rozwiązania informatyczne,
ułatwiające przedsiębiorcom osiągnięcie sukcesu.

*      Gartner „ERP Software Market Share Top 10”, publikacja – maj 2014
**     DiS „Informatyka w MŚP 2012”, publikacja – grudzień 2013
***    Więcej informacji na efaktura.sage.com.pl
****  Badanie satysfakcji przeprowadzone wśród Klientów Sage za pomocą systemu IVR
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Zapraszamy do kontaktu. 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Sage sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
T. +48 22 455 56 00
F. +48 22 455 57 00
www.sage.com.pl


