
 

Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich 
firm z każdej branży. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom jest najchętniej wybieranym 
oprogramowaniem wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych. Zaufało nam już ponad 
60000Klientów. Specjalnie dla nich w ofercie Comarch znalazły się dodatkowe narzędzia 
usprawniające ich codzienną pracę i pozwalające na zwiększanie zysków i minimalizację kosztów. 

Comarch ERP Optima znajduje wykorzystanie:  

Comarch ERP Optima usprawnia działanie firmy w wielu obszarach rozwoju przedsiębiorstwa: 

1. Handel i magazyn: 

Comarch ERP Optima Faktury to moduł przeznaczony dla firm usługowych, który w prosty sposób 
umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami 
przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń 
handlowych oraz procesy księgowe. 

Moduł Comarch ERP Optima Faktury umożliwia: 

• wystawienie faktur sprzedażowych (zobacz film) i 
zakupowych, 

• fiskalizację sprzedaży dla osób fizycznych, 
• obsługę transakcji w złotówkach i w walutach 

obcych, 
• wystawianie dokumentów korygujących (korekty: 

danych, ilości, wartości (ceny), stawki VAT, 
zbiorcza/rabat), 

• sprzedaż/zakup ze standardowymi formami 
płatności (gotówka, przelew, 
kompensata), jak również 
zdefiniowanymi przez Użytkownika 
programu, 

• prowadzenie rejestru usług i kontrahentów. 

Comarch ERP Optima Handel 

Comarch ERP Optima Handel to moduł wspomagający sprzedaż i prowadzenie gospodarki 
magazynowej. Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, a także gwarantuje 
pełną kontrolę procesów logistycznych prowadzonych w przedsiębiorstwie, przez co umożliwia 
efektywne zarządzanie towarami w magazynie. 

Moduł Comarch ERP Optima Handel umożliwia dodatkowo: 

•  wystawianie różnorodnych dokumentów magazynowych, 
• prowadzenie wielu magazynów jednocześnie, 
• określenie metody rozliczania magazynu (FIFO, LIFO, AVCO), 
• przeprowadzenie inwentaryzacji (zobacz film ), 
• prostą produkcję, 
• obrót opakowaniami kaucjonowanymi, 

https://www.youtube.com/watch?v=HT4gS52Z_Tg&list=PL42B7FED563A2FDC7&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=Ru1n3pbT_pE&index=30&list=PL42B7FED563A2FDC7


• tworzenie deklaracji Intrastat, 
• współpracę z Krajowym Rejestrem Długów w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów, 
•  prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl), 
• współpracę z aplikacją dla przedstawicieli handlowych Comarch ERP Mobile Sprzedaż, 
• współpracę z czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet. 

  

Moduł Comarch ERP Optima Handel Plus zawiera funkcjonalności niezbędne w przypadku 
przedsiębiorstw prowadzących rozbudowaną gospodarkę magazynową.  

Moduł Comarch ERP Optima Handel Plus pozwala dodatkowo na: 

• oznaczanie przyjęć towarów konkretnymi partiami, dzięki czemu Użytkownik może 
zdecydować, z której dostawy lub którą sztukę o określonych cechach chce wydać z 
magazynu, 

• wystawienie jednego dokumentu handlowego na towary pochodzące z różnych magazynów. 

 
2. Zarządzanie 

Dla firm o małej lub średniej wielkości używanie arkuszy Excela do podejmowania 
strategicznych decyzji biznesowych nie jest już wystarczające.  Firmy posiadają prawdziwe 
góry informacji do przeanalizowania, jeśli chcą odkryć, co tak naprawdę zwiększa ich 
sprzedaż. Firmy gromadzą szczegółowe wiadomości o poszczególnych konsumentach, 
wprowadzają nowe kanały sprzedaży czy rozszerzają asortyment - danych przybywa. 

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence - 
intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji 
wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. 

Moduł Comarch ERP Optima Analizy BI powstał z myślą o właścicielach i osobach 
zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on informacji niezbędnej do 
monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i 
porównywania danych w Comarch ERP Optima Analizy BI nie trzeba czekać na powstające 
długo raporty i można działać znacznie efektywniej. 

W Comarch ERP Optima Analizy BI zawarte jest 12-letnie doświadczenie Comarch w 
budowaniu rozwiązań typu business intelligence dla systemów 
ERP, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP ALTUM, a także rozwiązań dedykowanych 
tworzonych dla dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji tj. BP, PKN 
Duda, Stock, Cersanit, Enionczy Atlanic. 

 

 

 

 

 

http://www.comarch.pl/erp/duze-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty/comarch-cdn-xl
http://www.comarch.pl/erp/comarch-altum


3. Księgowość, rozliczenia i kadry 

 
Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i 
rozchodów, aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Oprogramowanie zawsze 
pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu możesz bezpiecznie i 
odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy. 
 

 

 

 

 

 

 


