
 

 

 

 

Case Study 

Comarch ERP Optima w EON Partner Spółka z o.o. 



O firmie EON Partner Spółka z o.o. 

Spółka EON Partner z siedzibą w Poznaniu, jest 

biurem rachunkowym, które na rynku funkcjonuje już 

od 2012 roku. Firma specjalizuje się w zakresie usług 

księgowych i kadrowo-płacowych dla osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, spółek 

handlowych i cywilnych oraz stowarzyszeń i fundacji.  

Jako główny cel firma stawia sobie przede wszystkim 

wspieranie obsługiwanych klientów w rozwoju 

prowadzonych przez nich przedsiębiorstw. Skupia się 

na zrozumieniu istoty działalności biznesowej klienta, 

a następnie dostosowuje swoje usługi do jego realnych 

potrzeb.  

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Firma korzysta z programu Comarch ERP Optima od 

początku swojej działalności. Na podstawie 

doświadczeń zdobytych w innych firmach i pracy na 

różnych systemach, bez żadnych wątpliwości 

zdecydowano się na system Comarch ERP Optima.  

Zarząd spółki miał na uwadze kilka czynników, które 

koniecznie trzeba uwzględnić przy wyborze 

oprogramowania dla biura rachunkowego, żeby 

zapewnić stabilną pracę, m.in.: 

 gwarantowana zgodność z aktualnymi 

przepisami, 

 bezpieczeństwo danych 

 intuicyjna obsługa programu, 

 zebranie wszystkich danych danego klienta w 

jednej bazie danych. 

 

 

Dodatkowo firmie zależało również na możliwości 

wykonywania operacji seryjnych dla wielu Klientów 

jednocześnie, ponieważ znacznie zaoszczędza to 

czas pracowników uwalniając ich od monotonnych 

czynności.  

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Po wdrożeniu i wieloletniej pracy w programie, należy 

podkreślić, że wszystkie wymienione w poprzednim 

rozdziale wymagania były i są do dzisiaj spełniane.  

Praca w programie jest zdecydowanie intuicyjna. Jest 

to widoczne zwłaszcza przy wprowadzaniu i szkoleniu 

nowych osób. Szybko się uczą i odnajdują potrzebne 

funkcjonalności.  

Operacje seryjne są bardzo przydatne, także te 

dostępne w ramach modułu Biuro Rachunkowe. 

Pracownicy regularnie korzystają z wysyłania wielu 

deklaracji równocześnie doceniając, że nie trzeba 

klikać każdego dokumentu pojedynczo.  

 

Firma również zwraca uwagę na takie kwestie jak: 

 Import wyciągów bankowych – jest bardzo 

przydatny i generuje dużą oszczędność 

czasu, użytkownicy szacują, że ręcznie 

wprowadzenia wyciągu zajmowałoby ok. 70% 

czasu więcej, co daje nam miesięczną 

oszczędność czasu pracownika na poziomie 

kilku godzin.  

 Rozliczenia walutowe – są łatwe w obsłudze  

i działają prawidłowo.  

 



Warto również podkreślić, że od momentu rozpoczęcia 

pracy na systemie Comarch ERP Optima, Comarch 

udostępnił wiele aplikacji dodatkowo usprawniających 

pracę w programie. W 2019 roku firma zakupiła i za 

pośrednictwem OrderSoft wdrożyła aplikację Comarch 

e-Sprawozdania, która umożliwia tworzenie  

i wysyłanie e-Sprawozdań Finansowych, a ich 

sporządzanie w formie elektronicznej jest obecnie 

obowiązkowe. 

 

Natomiast od czerwca 2020, spółka korzysta  

z aplikacji Comarch OCR, którą określa jako wielki plus 

całego systemu.  

Od momentu zakupu aplikacji firma rozpoczęła 

reorganizację sposobu przekazywania dokumentów 

przez klientów i na dzień dzisiejszy prawie wszystkie 

dokumenty od obsługiwanych podmiotów trafiają do 

biura rachunkowego w formie elektronicznej.  

Taki model pracy pozwolił zaoszczędzić ogromną ilość 

czasu pracowników biura, którzy nie muszą 

dokumentów wprowadzać ręcznie do systemu, jak 

również nie muszą ich skanować, ponieważ wszystkie 

otrzymują w formacie PDF. Ponadto w szafach nie 

trzeba przechowywać setek segregatorów  

z dokumentami.  

Zarząd spółki szacuje, że czas wprowadzania 

dokumentów do rejestru VAT skrócił się dzięki aplikacji 

Comarch OCR o około 50%.  

Podsumowując zalety korzystania z programu 

Comarch ERP Optima nie można zapomnieć o tym 

najważniejszym, który dla każdego biura 

rachunkowego jest kluczowy, a bez niego praca na 

systemie nie miałaby sensu, mianowicie zgodność z 

polskimi przepisami. Biorąc pod uwagę ostatnią 

intensywność zmian wprowadzanych przez 

ustawodawcę, firma docenia, że system Comarch 

ERP Optima jest do nich na bieżąco dostosowywany. 

Uwzględniane są zarówno całkowicie nowe przepisy, 

m.in. związane z Polskim Ładem i z jego likwidacją, jak 

i drobniejsze modyfikacje np. nowe formularze 

deklaracji czy wskaźniki i stawki. 

 

Okiem Klienta 

„Jak widać można prowadzić księgowość jasno, prosto 

i z korzyścią dla wszystkich.” 

Imię i Nazwisko 

Prezes firmy Henryk Lempart 

 

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima 

 Biuro rachunkowe 

 Księga Handlowa Plus – BR 

 Księga Podatkowa – BR 

 Środki trwałe – BR 

 Płace i Kadry Plus – BR 

 Comarch e-Sprawozdania 

 Comarch OCR 

 Comarch IBARD 

 iKsięgowość24 Premium 

 

  



 

Dane Klienta 

EON Partner Spółka z o.o. 

ul. Smardzewska 18/1 

60-161 Poznań 

61 671 33 30 

http://eonpartner.pl/ 

Dane osoby kontaktowej 

Elżbieta Konieczna 

Prokurent 

konieczna@eonpartner.pl 

602 253 693 

Firma wdrażająca 

OrderSoft Spółka z o.o. 

ul. Zakopiańska 150 

60-467 Poznań 

665 245 245 

https://www.ordersoft.pl/ 

 

 

 

 

 

http://eonpartner.pl/
https://www.ordersoft.pl/


 

Copyright © Comarch 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. 


