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Te|e Haus Polska Sp.z o.o. jest paftnerem firm telekomunikaryjnych w zakresie oferowania łączy
światłowodowych oraz ko|okadi uządzeń świattowodowych. Spółka rozwija się dynamicznie. a
k|uczową deqzją dotyczącą usprawnienia i naszej wewnętanej organizacji był zakup

-zintegro]ryanśgQ -rystemu dq-zanEzania i .księgowości: cDN XL-Program. ten vuybraliśmy
spośród wielu na rynku ze vrrzględu na prostotę, funkcjonalność, łatwość w obsłudze, Wysoką
jakość produKu oraz profesjona|ne usługi po.spzedazowe (serwis, wsparcie merytoryczną
system pzedłużania gwarancji).
Na dzień dzisiejszy wykorzystujemy moduĘ: Faktury |Gięga ||and|owa, Płace i Kadry oraz
SrodkiTnruałe'

Comarch OPTIMA usprawnia działanie firmy W kluczowych d|a jej poprawnego
funkdonowania i rozwoju obszarach: księgowość, roz|iczenia i kadry a także usługi,.
Moduł lGięga Hand|owa umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu
o Ustawę o rachunkowości a pełna integracja modułów Comarch OPTIMA pozwa|a na
bezkonfliktową współpracę między nimi, co omałza| że informade zawarte w pozostaĘch
modułach stanowią bazę danych także d|a modułu Księga Handlowa.
Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i paesyłanie Deklaracji VAT do
odpowiedniego urzędu dtogą e|ektroniczną. Wvystkie dane potrzebne do jej wypełnienia
pobierane są z bazy danych programu' dzięki czemu użytkownik unika pomyłek. Co więcej
Comarch OPT|MA daje moż|iwość odebrania Uzędowego poświadczenia odbioru, gwarancji
dotarcia e.dek|aracji do uzędu.

System ten jest pełen otwartości i technologicznej innowaryjności, Róra pzekłada się na
szerokie moż|iwości konfigurafine, dzięki którym uzyskaliśmy dobrą organizację pracy.

Sys:tem zostat wdrożony w sierpniu 2007 roku przez firmę INTEGMMAX Sp. z o.o. z
Poznania, Kóra okazała się kompetentnym partnerem. Na uwagę zasługuje znajomość
zagadnień wdrożeniowych i pełen zakes wiedzy w szerokim speKrum napotkanych problemów.
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