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Referencje dla firmy dla Integramax Sp. z o.o. z Poznania

Wdrożony przez lrŃegramax Sp. z o.o' z Poznania w naszej firmie system CDN optima
Księga Handlowa wraz z modułami pomocniczymi, w znacznym stopniu ułatwił naszej firmie
pozyskiwanie informacj i, zarówno z zakresu rachunkowości finansowej jak i zarządczej,

Dopracowana formuła tego programu i fachowość firmy wdrażającej pozwo|iła na
sprawne wprowadzenie systemu i szybkie przeszkolenie osób obsługujących program.
CDN optima odpowiada na bieżąco zmianą w prawie podatkowym - dostosowując się do niego w
krótkim czasie, co zlryłaszcza jest widocme w zawsze dostępnych, aktualnych deklaracjach
podatkowych.
Bardzo duirc znaczenie ma, dla firmy powiązanej z zagranicau szeroka możliwośó prze|iczania
wartości w walucie na walutę krajową i księgowania tych operacji.
Moduł Ana|iz ułatwił podejmowanie trafnych decyzji w zakresie po|iĘki firmy wobec k|ientów jak i
bardzo skrupulatną ocenę poziomu należności, zapasów oraz analizę sprzedaĘ w przekroju
pozyskiwanej marzy na kliencie i na produkcie.
Zasada - jednokrotnego wprowadzenia dokumentu do systemu a następnie bardzo bogata możliwość
operacji na tym dokumencie - przyczynia się do zmniejszenia czas|J, koniecznego do zaksięgowania
dokumenĘ dla potrzeb prawa bilansowego, ustawy o VAT i podatku dochodowego.
Bardzo logiczny system księgowania dokumentów _ oparty częściowo na formułach programu MS
Windows Excel, pozwa|a na bieżąco aktualizować zasady księgowania rzadko występujących operacji
_ bądź nowo występujących, bez konieczności wsparcia technicznego z zewnątrz. Natomiast
możliwośó bezpośredniego wysyłania p|ików do programu MS Windows Excel - pozwala na srybkie
przesłanie danych do dalszych ana|iz,
Program pozwala także na konfigurację własnych wydruków, co umożliwia w szerokim stopniu
wystawianie faktur vAT i innych dokumentów w wielu językach.

Z dotychczas obsługiwanych i testowanych programów księgowo - magazynowych przez
naszą Firmę, cDN optima w najszerszym stopniu spełnił wymagania stawiane oprogramowaniu dla
mĄch i średnich firm'
Jest systemem wspomagającym pracę i ją ułatwiającym. Do tego możliwość uzyskania o każdej porze
pomocy technicznej ze strony firmy wdrażającej system jest dodatkowym atutem tego systemu'
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