
 

 

Koziegłowy, 10 stycznia 2012r. 

 

 

  „Wybrałam firmę Comarch ponieważ łatwość obsługi systemu Comarch 

OPT!MA była dla mnie decydującym czynnikiem.” 

Małgorzata Kałuska 
Właścicielka Biura Rachunkowego MK-TAX  

 
 

 
 

 
Biuro Rachunkowe MK-TAX rozpoczęło swoją działalność w roku 2009. Prowadzi 

kompleksową obsługę księgową dla Klientów z różnych branż. Stale rosnące zainteresowanie 
usługami księgowymi pozwala na jego ciągły rozwój. 

 
 

 
 
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Biuro Rachunkowe MK-TAX, Właścicielka 

poszukiwała oprogramowania do prowadzenia biura. Dostępne na rynku systemy dla biur 
rachunkowych oferowały oprogramowanie na różnym poziomie komfortu pracy i różnym poziomie 
cenowym. 

 
 
 
 
Po testach poszczególnych systemów, 

wybór padł na Comarch OPT!MĘ. Posiada wszystkie 
moduły konieczne do pełnej obsługi księgowej i 
kadrowo-płacowej Klientów. 

Wybór został podyktowany przede 
wszystkim dwoma czynnikami – funkcjonalnością i 
ceną. Comarch OPT!MA jest prosta w obsłudze, a 
szybka praca na tym systemie w znaczny sposób 
ułatwia obsługę Klientów. Comarch OPT!MA jest 
również konkurencyjna cenowo w porównaniu z 
innymi systemami – zarówno w zakupie, jak i w 
utrzymaniu oprogramowania. 
 
 

 
 

Comarch OPT!MA znacznie przyspiesza pracę biura, co pozwala na pozyskiwanie nowych 
Klientów, bez konieczności zwiększenia czasu pracy biura. Od momentu pracy na systemie Comarch  
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OPT!MA, biuro MK-TAX pozyskało wielu nowych Klientów. Obecnie kwartalnie udaje się pozyskać o 
50% nowych Klientów bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników.  

Praca na spójnym systemie informatycznym pozwala zaoszczędzić około 30% czasu, który 
potrzebny byłby na kopiowanie danych do innych systemów i pracę na kilku programach księgowych. 

Ze względu na komfort pracy na systemie Comarch OPT!MA – rekomendujemy właśnie to 
oprogramowanie na stronie internetowej biura. 

 
„Comarch OPT!MA pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, lecz również pieniądze Biura 

Rachunkowego MK-TAX. Polecam system Comarch OPT!MA i współpracę ze Złotym Partnerem 
Comarch – firmą PRIMACO.” 

Małgorzata Kałuska 
Właścicielka Biura Rachunkowego MK-TAX  

 

Wdrożone moduły: 

Comarch OPT!MA Biuro Rachunkowe 

Comarch OPT!MA Księga Handlowa 

Comarch OPT!MA Księga Podatkowa 

Comarch OPT!MA Faktury 

Comarch OPT!MA Płace i Kadry 

Comarch OPT!MA Środki Trwałe 

Comarch OPT!MA Kasa/Bank 

 

 

Dane Klienta: 
MK-TAX  
Małgorzata Kałuska 
Os. Leśne 7d/8 
62-028 Koziegłowy 
tel. 505-714-240 
www.mk-tax.pl 
 
 

Dane Partnera Comarch: 
Primaco Sp. z o.o. 

ul. Słoneczna 7 
72-010 Police 

tel. (091) 46 94 260 
www.primaco.pl 

 
 

 

 
 
  

http://www.mk-tax.pl/
http://www.primaco.pl/

