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Case Study 

Comarch ERP Optima w Biurze Rachunkowym Dorado 



O firmie Dorado Sp. z o.o. 

 

Dorado Sp. z o.o. jest Biurem Rachunkowym, 

działającym na terenie Warszawy od 1990 

roku. Biuro prowadzi działalność w oparciu o 

licencję Ministra Finansów w zakresie 

usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i jest objęta obowiązkowym 

ubezpieczeniem OC. Zapewnia swoim 

Klientom doradztwo oraz reprezentację przed 

urzędami. 

“Nasi pracownicy posiadają licencje oraz 

długoletnie doświadczenie zawodowe. 

Prowadzimy księgowość, świadcząc 

jednocześnie usługi doradcze firmom o 

różnych profilach działania, formach prawnych 

i różnych strukturach kapitałowych. Nasze 

usługi są zawsze dostosowywane do potrzeb 

naszych Klientów i świadczone w sposób 

efektywny, zapewniający naszym Klientom 

maksymalne korzyści z otrzymanego serwisu, 

a nam dające satysfakcję z ich zadowolenia i 

dobrze wykonanej pracy.” 

 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

 

Przed wdrożeniem systemu Comarch ERP 

Optima Biuro wykorzystywało do pracy swój 

autorski program. Jednak koszt utrzymania i  

 

 

 

dostosowywania go do zmieniających się 

przepisów spowodował konieczność 

poszukania gotowego rozwiązania. Kolejnym 

argumentem przemawiającym za 

zastosowaniem programu wiodącego 

producenta był dynamiczny rozwój Biura 

Rachunkowego, a co za tym idzie, 

zwiększające się potrzeby Klientów. 

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Po przetestowaniu kilku dostępnych na rynku 

rozwiązań wybór padł na system Comarch 

ERP Optima. Program jest łatwy w obsłudze i 

szybko można go dostosować do różnych 

wymagań Klientów. Dodatkowym atutem była 

firma Comarch, czyli największy polski 

producent systemów tego typu, zapewniający 

pewność ciągłego rozwoju i aktualizacji 

oprogramowania. 

 

 



Największą zaletą systemu Comarch ERP  

Optima okazała się automatyzacja pracy Biura. 

Możliwość prowadzenia zarówno kadr i płac, 

jak i księgowości przy użyciu jednej bazy 

danych spowodowała znaczne przyspieszenie 

pracy. Dorado korzysta również ze 

zintegrowanej z Comarch ERP Optima aplikacji 

IBARD. Wpłynęła ona pozytywnie na 

bezpieczeństwo danych dzięki 

automatycznemu procesowi tworzenia kopii 

bezpieczeństwa na zewnętrznym serwerze. 

Okiem klienta 

„Jestem bardzo zadowolona z pracy w 

programie Optima. Program jest intuicyjny, 

wydruki i zapisy na  kontach bardzo czytelne. 

Możliwość ustawienia automatycznego 

księgowania na podstawie wzorca bardzo 

usprawnia codzienną prace. Sporządzenie 

sprawozdania finansowego w programie z 

możliwością zrobienia e-sprawozdania 

pozwala na prosty eksport do systemu e-KRS i 

terminowe wysłanie dokumentów. 

Dodatkowym atutem Optimy jest absolutna 

kompatybilność modułów pozwalająca np. 

wystawić fakturę oraz ją zaksięgować bez 

ręcznego wprowadzania danych. Polecam 

również pracę z modułem Kadry i Płace.” 

 

 

 

 

Dorado Sp. z o.o 

00-031 Warszawa 

ul. Szpitalna 5 lok. 15 

Tel. 22 827 41 45 

Dane osoby kontaktowej 

Beata Zakrzewska – Prezes 

beata_zakrzewska@dorado-biuro.pl 

Wdrożone moduły 

Comarch ERP Optima 

Księga Handlowa Plus 

Księga Podatkowa 

Środki Trwałe 

Płace i Kadry Plus 

Kasa/Bank Plus 

Faktury 

Biuro Rachunkowe 

E-sprawozdania 

Pracownicze Plany Kapitałowe 

IBARD 

Analizy 
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05-480 Karczew 

Ul. Świderska 5a 
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Dane Klienta  Firma wdrażająca 
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