
 
 

 

 

 

 

Zmiany w systemie e-Księgowość 

 

Lp. Moduł Zmiany 

1 Wystawianie 
faktur 

● możliwość dodawania reklamy na fakturze, 
● darmowe sprawdzanie kontrahenta w BIG i ERIF,  
● wystawianie faktur sprzedaży na predefiniowanych szablonach faktur, 
● automatyczne oznaczanie faktur jako zapłacone (nie trzeba oznaczać 

ręcznie), 
● podłączanie wystawionych faktur do automatycznych procesów 

przypominania klientom o zapłacie. 

2 Rejestrowanie 
faktur  

● INBOX - miejsce gdzie są wgrywane lub gromadzone są skany z 
aplikacji mobilnej i przesyłane emailem, 

● darmowy OCR (bez limitu ilości), 
● centralne kategorie i szablony wprowadzania dokumentów (nie 

trzeba definiować własnych kategorii), UWAGA - w przypadku zmiany 
przepisów prawa, księgowanie kategorii jest automatycznie, 
centralnie dostosowywane do zmian prawnych, 

● automatyczne księgowanie dokumentów na bazie centralnych 
kategorii, 

● automatyczne księgowanie wydatków na samochód wg parametrów 
samochodu,  

● łatwy podgląd jak dokument został zaksięgowany do KPIR i do VAT, 
● automatyczne oznaczanie faktur jako zapłacone (nie trzeba oznaczać 

ręcznie). 

3 Samodzielna 
księgowość 

● Procedura automatycznego zamykania miesiąca - automatyczne 
generowanie naliczenia podatków i JPK, automatyczne wysyłanie 
wydruków emailem (archiwizacja), 

● system szybkiej kontroli księgowania dokumentów (na jednym 
ekranie widać skan dokumentu i jego księgowania do KPIR i VAT), 

● użyteczny ekran podsumowania - widoczny stan naliczeń i płatności 
podatków z ostatnich 6 miesięcy, 

● możliwość płacenia podatków prosto z systemu. 

4 Dedykowana 
księgowa 

Możliwość aktywowania usługi dodatkowej, polegającej na obsłudze przez 
dedykowaną księgową. Dokumenty będą przetwarzane na bieżąco przez 
księgową. Posłużą one nie tylko do naliczenia podatków, ale także do 
zarządzania finansami (kontroli płatności od klientów, kontroli płatności za 
faktury kosztowe i podatki, kontroli płynności finansowej). 

5 Ściąganie Nowość - moduł z automatycznymi procesami przypominania klientom o 

 



 
 

 

płatności od 
klientów 

zapłatach faktur - przed terminem, w terminie i po terminie. 

System wysyła przypomnienia automatycznie – bez konieczności ręcznej 
obsługi. 

Możliwość skorzystania z gotowych tekstów przypomnień lub definiowania 
własnych wiadomości. 

Nowość - możliwość zlecania do windykacji, z opłatą płatną dopiero po 
odzyskaniu należności od zalegającego klienta (jeśli firma windykująca nie 
odzyska należności - przedsiębiorca nie płaci firmie windykacyjnej za jej 
działania). 

6 Kady i płace Moduł wyłączony. 

Dostępna usługa prowadzania kadr i/lub naliczania płac przez dedykowaną 
księgową. 

7 Magazyn Moduł wyłączony. 

8 Planner 
płynności 

Nowy moduł, pokazujący bilansowanie finansowe czterech nadchodzących 
tygodni. Widoczne  jest zapotrzebowanie na gotówkę w danym tygodniu oraz 
wartość spodziewanych wpłat od klientów w danym tygodniu. 

Moduł pokazuje pozwala planować płatności zgodnie z dostępnymi środkami. 

 

 

 


