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Coraz więcej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw rozumie,  że aby efektywnie konkurować  
z największymi graczami na rynku, muszą analizować dane gromadzone w wyniku prowadzonej działalności. 
Trudno jest jednak rywalizować z największymi przedsiębiorstwami, które na co dzień mają dostęp do 
najlepszych analityków i firm konsultingowych. W tym aspekcie z pomocą mniejszym przedsiębiorcom 
przychodzą narzędzia klasy Business Intelligence. Dotychczas często barierą uniemożliwiającą ich wdrożenie 
był brak zasobów zarówno ludzkich jak i finansowych. Dla tej grupy klientów przygotowaliśmy rozwiązanie, 
dostępne w modelu chmurowym, jakim jest BI Point Menadżer. Wdrożenie tego typu narzędzia jest proste 
i  szybkie, a  firma nie  ponosi kosztów i ryzyk związanych z zakupem sprzętu, licencji bazodanowych czy 
każdorazową opłatą za aktualizację do nowszych wersji.

Wykorzystując ponad czternastoletnie doświadczenie, firma Comarch zbudowała zupełnie nowe narzędzie 
klasy Business Intelligence przeznaczone dla użytkowników systemów Comarch ERP Optima/ Optima BR, 
które umożliwia przedsiębiorcom wkroczenie w zupełnie nowy wymiar biznesu. W ramach rozwiązania, 
platforma analityczna BI Point Menadżer integruje się z bazą danych programu Optima pobierając dane, 
które zostają przetransformowane do odpowiednich modułów analitycznych tak aby użytkownik mógł z nich 
korzystać w postaci predefiniowanych raportów i dashboardów. 

Co czyni BI Point Menadżera narzędziem idealnie dopasowanym do potrzeb przedsiębiorcy?

Ekrany BI Point Menadżer

Interaktywność danych  
oraz elementów znajdujących się  
na dashboardach 

Możliwość wymiany informacji  
pomiędzy użytkownikami  
za pomocą modułu komentarze

100% webowość, co zapewnia stały 
dostęp do bieżących analiz

Ciekawe formy wizualizacji danych, 
takie jak wykresy, mapy, wskaźniki

Intuicyjność, dzięki czemu  
niepotrzebne jest posiadanie  
zaawansowanej wiedzy informatycznej

Responsywny design,  co umożliwia 
korzystanie również na smartfonach  
i tabletach

Możliwość generowania wydruków 
z programu Comarch ERP Optima 
bezpośrednio do platformy

Automatyczne ładowanie  
i oczyszczanie danych, zgodnie  
z ustalonym harmonogramem
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BI Point Menadżer to coś więcej niż narzędzie raportowe, to też szeroka wiedza i bogate know-how, czego 
wynikiem są predefiniowane obszary analityczne. Zawierają one dawkę informacji, pogrupowaną w ten 
sposób aby zapewnić użytkownikowi jak największą ilość przydatnej wiedzy wspomagającej kierowanie firmą.  
W ramach BI Point Menadżera użytkownicy otrzymują dostęp do poniższych pięciu obszarów, w ramach 
których odnajdą odpowiedzi na następujące pytania:

HANDEL: Jakie kwoty sprzedaży i zakupu wiążą się z wystawionymi oraz 
otrzymanymi fakturami? Jakie produkty zostały przyjęte na magazyn? Które z moich 
produktów sprzedają się najlepiej a które najgorzej? Którzy z moich kontrahentów 
są najbardziej dochodowi?

LOGISTYKA: Jak rotują poszczególne produkty? Które ze stanów magazynowych 
należy uzupełnić? Które z produktów zalegają na magazynach?  

PŁATNOŚCI: Ile jestem winien Biuru Rachunkowemu prowadzącemu moją 
księgowość? Kto jest moim największym dłużnikiem a kto wierzycielem? Które  
z moich należności i zobowiązań są przeterminowane i o ile dni? 

KSIĘGOWOŚĆ: Jakie kwoty podatków pozostały mi do zapłaty? Jaki wynik 
finansowy osiągnęło moje przedsiębiorstwo? Jaką składkę ZUS powinienem 
zapłacić? Jakie koszty poniosła moja firma? Jaki zysk lub stratę osiągnęła? Jak 
wyglądały obroty oraz salda na kontach? Jak przedstawiają się bilans czy rachunek 
zysków i strat?  Jakie koszty są związane z samochodami firmowymi? Jakie koszty 
amortyzacji ponosi firma w związku z posiadanymi środkami trwałymi?

KADRY I PŁACE: Jakie koszty są związane z moimi pracownikami i jak to się 
przedstawia w kontekście wydziałów firmy? Którzy z moich pracowników dostaną 
premię? Jakie są dane personalne mojego pracownika? Ile urlopu pozostało 
do wykorzystania mojemu pracownikowi? Kiedy wygaśnie umowa mojemu 
pracownikowi a kiedy termin jego badań?

DLA BIUR RACHUNKOWYCH (UŻYTKOWNIK COMARCH ERP 
OPTIMA BR)

Księgowość może i powinna tworzyć wartość dodaną dla biznesu (…)tworzenie informacji, które dodają 
wartości biznesowi, to niepatrzenie wstecz czy mierzenie zysków z przeszłości, to (…) określanie bieżącej 
wydajności oraz dawanie (…) takiego wglądu w sytuację, który pomoże (…) podejmować decyzje dotyczące 
przyszłości

Andrew Harding,  
CEO w Chartered Institute of Management Accountants

Idąc tym tropem Biuro Rachunkowe powinno wkroczyć w nowy model biznesowy i być nie tylko księgowym 
dla swojego klienta, ale również jego doradcą oraz analitykiem. Dzięki współpracy firmy Comarch z Biurami 
Rachunkowymi na etapie projektowania rozwiązania, zespół Business Intelligence skonstruował produkt w 
taki sposób, aby jego funkcjonalności spełniały również wymagania tej grupy klientów i ułatwiały im codzienną 
pracę. Narzędzie dzięki swojej mobilności nie tylko ułatwia komunikację między Biurami Rachunkowymi 
a ich klientami, ale także daje możliwość zwiększania przewagi konkurencyjnej poprzez udostępnianie 
innowacyjnego narzędzia raportowego.
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6 KROKÓW DO PRZEPROWADZANIA ANALIZ  
W COMARCH BI POINT:

Dzięki BI Point Menadżerowi, Biuro Rachunkowe może dynamicznie i szybko reagować na potrzeby swoich 
klientów, a także zapewnić bieżący dostęp do wszelkiego rodzaju statystyk ułatwiających prowadzenie 
biznesu. Stosując rozwiązanie BI Point Menadżer, biuro jest w stanie szybko i sprawnie przygotować dla klienta 
dowolnego typu raport czy zestawienie, a następnie je udostępnić za pomocą webowej platformy.
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Zarejestruj się na: www.bipoint.comarch.pl

W przypadku Biura Rachunkowego dodaj swoich klientów

Zarejestruj się do aplikacji iBard24 używając tego samego adresu e-mail  
co w przypadku BI Point Menadżer

Skonfiguruj oprogramowanie Comarch ERP Optima/Optima BR: 

a. W parametrach ustal połączenie do katalogu iBard24, w którym będą 
 przechowywane Twoje wydruki

b. Na karcie operatora wybierz operatora, który będzie udostępniał wydruki 

c. Na karcie kontrahenta zaznacz aby dane były synchronizowane do BI Point oraz 
uzupełnij login użyty podczas rejestracji, w przypadku Biura Rachunkowego  uzupełnij 
również loginy klientów korzystających z rozwiązania 

d. Udostępniaj wydruki korzystając z funkcji „Wydruk danych” w wybranym  przez 
Ciebie module

Z poziomu BI Point Menadżera w zakładce „synchronizacja danych” pobierz aplikację 
Data Extractor pozwalającą na przesyłanie danych z bazy transakcyjnej systemu 
Comarch ERP Optima do BI Point Menadżera

a. Po zainstalowaniu Data Extractor zaloguj się używając tego samego adresu e-mail 
co w przypadku rejestracji do BI Point Menadżera i wyślij dane do chmury Comarch

Analizuj dane swojej firmy w nowoczesnym narzędziu raportowym

a. Udostępniaj zestawienia innym użytkownikom

b. Definiuj subskrypcje

c. Komentuj raporty i dashboardy

d. Twórz własne analizy

e. Wysyłaj wydruki z programu Comarch ERP Optima
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CENNIK

NOWOŚCI

PROMOCJE!

Nowe zestawienia w których znajdziesz informacje dotyczące między innymi: 

Zmiany w obszarze administracji:

Nowy moduł komentarze, pozwalający na komunikację między użytkownikami narzędzia oraz między   biurem 
rachunkowym a jego klientami

Więcej informacji dotyczących konfiguracji BI Point Menadżer znajdziesz w naszej dokumentacji 
dostępnej na stronie www.bipoint.comarch.pl

Zaloguj się na stronie www.bipoint.comarch.pl i testuj BI Point Menadżera przez miesiąc za darmo! 

Możesz też skorzystać ze specjalnie stworzonego  konta demonstracyjnego.

Po więcej informacji napisz tu:  business.intelligence@comarch.pl

 n Wielkość podatków pozostałych do zapłaty

 n Wielkość wpłaconych zaliczek na podatki

 n Terminów płatności składek ZUS

 n Pozostałych do zapłaty przez Klienta należności względem Biura Rachunkowego 

 n Danych adresowych i personalnych pracowników

 n Danych pochodzących z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 n Terminów upływu badań pracowników oraz ich uprawnień

 n Wykazu samochodów firmowych

 n Pozycji znajdujących się w zestawieniach księgowych (m.in. bilansie oraz rachunku zysków i strat)

 n Dla przedsiębiorców możliwość dostępu dla więcej niż jednego użytkownika, a w przypadku spółki   
możliwość wglądu do kilku różnych baz danych 

 n Dla Biur Rachunkowych możliwość dostępu również dla pracowników Biura

139ZŁ + VAT MIESIĘCZNIE  
konto administracyjne  

i 5 dodatkowych użytkowników 

99ZŁ + VAT MIESIĘCZNIE  
dla użytkowników Analizy BI 

19ZŁ + VAT MIESIĘCZNIE  
za każdego kolejnego użytkownika 

3 miesiące za darmo 
dla użytkowników Pulpitu Menadżera 
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https://bipoint.comarch.pl/Views/Promo/Index.aspx
https://bipoint.comarch.pl/Views/Promo/Index.aspx
mailto:business.intelligence%40comarch.pl?subject=


CASE STUDY6

KONTAKT
Odwiedź www.comarch.com żeby 
uzyskać więcej informacji o naszych 
biurach w wybranych krajach:

Albania
Austria
Belgia
Brazylia
Kanada
Chile
Chiny
Finlandia
Francja
Niemcy
Włochy
Luksemburg

Malezja
Panama
Polska
Rosja
Hiszpania
Szwajcaria
Turcja
UAE
Wielka Brytania
Ukraina
USA
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