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Codzienne funkcjonowanie organizacji 
opiera się na współpracy, wymianie 
informacji i podejmowaniu decyzji. Jeśli 
działania pracowników - bez względu na to, 
czy należą do tego samego działu - mają 
przynieść pożądane efekty, konieczna jest 
odpowiednia koordynacja. Przykładem 
może być koordynacja sprzedaży, dostaw  
i obsługi klienta - jeśli te czynności nie 
będą idealnie zsynchronizowane, to zaczną 
pojawiać się błędy.

Exact do Zarządzania biznesem

Prosta i skuteczna 
współpraca
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Kompleksowe rozwiązanie

Prosta i skuteczna współpraca

Wszyscy mają dostęp do tych samych informacji

Zrozumiałe raporty i odpowiednie alerty

Komunikacja jako integralna część  
oprogramowania biznesowego

Duży wybór aplikacji i dodatków

Elastyczność procesów w organizacji

Korzyści
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Procedury

Exact powiadamia wszystkich o tym, co należy 
zrobić i usuwa wszelkie przeszkody utrudniające 
współpracę. Dzięki zintegrowanym procedurom 
wszystkie osoby zaangażowane w realizację 
zadania lub czynności, mają dostęp do tych 
samych informacji. Zadania są automatycznie 
przekazywane następnej osobie odpowiedzialnej 
za realizację procesu. Każdy pracownik zna 
status poszczególnych czynności i wie, kto jest 
odpowiedzialny za kolejny krok.

Alerty i raporty

Organizacje gromadzą coraz więcej danych. 
Sztuka polega na tym, aby odpowiednie dane 
zebrać w formie wykresów i analiz przydatnych 
do natychmiastowego użycia. Oprócz czytelnych 
widoków Exact oferuje także powiadomienia 
i ostrzeżenia, które proaktywnie informują 
o istotnych kwestiach. Można na przykład 
skonfigurować system w taki sposób, aby 
otrzymać alert z informacją o zbliżającym się 
terminie ważności oferty lub o złożeniu reklamacji 
w celu zapewnienia klientom optymalnej obsługi.

Wszystko w jednym miejscu
W rozwiązaniu Exact wszystkie dane są przechowywane w jednym systemie: informacje o klientach, projekty, czynności, 
dokumenty, pracownicy, dostawcy itp. To ułatwia optymalizację i automatyzację procesów dotyczących różnych obszarów 
działalności organizacji. Informacje są powiązane bezpośrednio z odpowiednim projektem, klientem lub pracownikiem i są 
dostępne w każdej chwili z dowolnego miejsca.
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Social Collaboration

Social Collaboration to narzędzie komunikacyjne, 
które jest integralną częścią oprogramowania 
biznesowego.

Służy do usprawnienia wewnętrznej komunikacji  
i umożliwia wszystkim członkom organizacji 
łatwe udostępnianie wiadomości na osi czasu 
oraz przypisywanie ich do klientów, projektów lub 
produktów. Oś czasu można uznać za swego  
rodzaju kanał komunikacji. Udostępnianie 
wiadomości za jej pośrednictwem przypomina 
korzystanie z takich narzędzi komunikacji jak 
WhatsApp i media społecznościowe. 

Efektywność współpracy dodatkowo zwiększa 
możliwość tworzenia grup. Wszystkie wiadomości 
w odpowiednich grupach są wyświetlane zbiorczo 
na Twojej osi czasu. W ten sposób nigdy niczego 
nie przeoczysz. Mobilna aplikacja natychmiast 
poinformuje o nowych wiadomościach w grupach,  
wysyłając powiadomienie.
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Obszary robocze

Obszary robocze umożliwiają porządkowanie 
informacji i gromadzenie wiadomości, 
dokumentów oraz informacji dotyczących 
danego zagadnienia, projektu lub procesu. 
Stanowią swego rodzaju centralny punkt,  
w którym gromadzi się wszystkie potrzebne dane, 
a pracownicy mogą wykonywać swoje zadania.

Można w nich znaleźć wszystkie potrzebne 
informacje. Tworzenie obszarów roboczych  
i zapraszanie pracowników jest niezwykle 
proste. Obszary robocze można dodatkowo 
wzbogacać, dodając do nich oś czasu, widoki, 
filmy oraz inne elementy. W obszarach roboczych 
użytkownik może zorganizować swoją pracę 
w sposób, który będzie dla niego najbardziej 
odpowiedni.

Aplikacje i dodatki

W naszej ofercie dostępnych jest wiele aplikacji  
i dodatków opracowanych przez Exact oraz przez 
naszych partnerów. Użytkownicy mogą pobrać 
swoje ulubione aplikacje: od naszych aplikacji 
mobilnych po w pełni zintegrowane narzędzie 
Business Analytics.

Dzięki wykorzystaniu 

rozwiązania Synergy do 

realizacji naszych procesów 

otworzyły się przed nami 

zupełnie nowe możliwości. 

Nie ma dla nas  

rzeczy niemożliwych”.

Redwood

Exact Globe

Exact Globe jest podstawą dla naszych rozwiązań 

Exact dla Księgowości i Finansów oraz ERP. Z myślą  

o nowych klientach opracowaliśmy kompleksowe 

rozwiązania, zorientowane na rynek i procesy. 

Obecni klienci mogą w łatwy sposób rozszerzyć 

oprogramowanie Globe o dodatkowe rozwiązania, 

użytkowników i administratorów.

Exact Synergy

Dzięki rozwiązaniu Exact Synergy można zapewnić 

optymalną współpracę wszystkich działów 

przedsiębiorstwa, co pozwala na zwiększenie 

przejrzystości, usprawnienie komunikacji, skrócenie 

czasu reakcji, wzrost elastyczności i bardziej wydajną 

pracę zespołową. Exact Synergy to rozwiązanie 

skalowalne. Można rozpocząć od automatyzacji 

jednego lub kilku procesów, a następnie stopniowo 

zwiększać zakres wdrożenia.

Omówienie

1 Zarządzanie finansami

2 Procesy logistyczne

3 Procesy produkcyjne

4 Zarządzanie projektami

5 HRM i płace

6 CRM

7 Zarządzanie biznesem

8 Social collaboration

9 Wymiana danych

10  Zgodność z RODO
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Exact inspiruje średnie i duże firmy. One wspierają gospodarkę, a my 
im w tym pomagamy. Podobnie jak przedsiębiorcy, Exact nie boi się 
nieznanego. Jesteśmy ambitni i chcemy być najlepsi. Widzimy nowe 
wyzwania i tworzymy oprogramowanie, dzięki któremu można im 
sprostać. Nasze innowacyjne rozwiązania skupiają się na potrzebach 
biznesowych naszych klientów. Exact oferuje średnim firmom dobry 
przegląd sytuacji bieżącej i wgląd w przyszłe trendy. W ten sposób 
pomagamy naszym klientom na całym świecie.

Exact. Cloud business software.


