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Wspólny dostęp do 
zintegrowanych danych – 
lepsze wyniki firmy

Czym jest Exact Synergy?

Prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa to kluczowy element 

w każdej gospodarce. Na ich czele stoją przedsiębiorczy 

ludzie, obdarzeni niezwykłą wyobraźnią i ambicjami. Ludzie, 

których cechuje nie tylko zamiłowanie do tego, co robią, ale 

i intuicja. Rozumieją, jak ważna jest szybkość i elastyczność 

działania oraz innowacyjność. Doceniają znaczenie współpracy 

z klientami dla firmy i obsługi klientów. 

Jednocześnie, brak odpowiednich zasobów czy też niekontrolowany rozwój naraża 
przedsiębiorstwa na konfrontację z realiami. Muszą się one borykać się z problemami 
związanymi z nieodpowiednim poziomem automatyzacji procedur i z niespójnością 
wykorzystywanych systemów informatycznych. Współpraca wewnątrz firmy zamiera, 
a obszary, które kiedyś były mocną stroną, przeżywają  kryzys.

Sytuacja przedsiębiorstw może jednak wyglądać zupełnie inaczej. Exact Synergy to roz-
wiązanie informatyczne, które łączy procesy i ułatwia pracę zespołową. Dzięki swojej 
skalowalności, oprogramowanie może rozwijać się wraz z firmą.

Przejrzystość danych, 
 organizacja procesów, 
 współpraca w firmie

Wspólny dostęp do 
 codziennych informacji
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Pracownicy oczekują, że zostaną im zapew-
nione szanse awansu i rozwoju zawodowego. 
Oprócz tych problemów w zarządzaniu 
kadrami, pojawiają się jeszcze trudności 
w zakresie rutynowej administracji. Koniecz-
ność wielokrotnego wprowadzania tych 
samych informacji sprawia, że zadania admi-
nistracyjne pochłaniają znacznie więcej czasu 
niż powinny. 

Nie wspomnieliśmy jeszcze o innych proble-
mach takich jak zachowanie zgodności z prze-
pisami i prawem poszczególnych krajów. 
Często też stawiane są zarzuty, że zarządzanie 
personelem jest „zbyt abstrakcyjne, biurokra-
tyczne i oderwane od rzeczywistego biznesu”.

Z reguły, w średnim lub małym przedsiębior-
stwie administrowanie działem jest bardzo 
czasochłonne, i w efekcie prawie niemożliwe 
jest zajmowanie się strategicznymi aspektami 
zarządzania kadrami i wspieranie kierowni-
ków działów.

Twoja firma przesyła we wtorek wiado-
mość do klienta, a w środę dzwoni do niego 
z wstępną propozycją zakupu produktu, który 
klient już w rzeczywistości zakupił, i z którym 
usiłuje teraz pracować. Tak naprawdę, klient 
oczekuje telefonu z działu obsługi klienta, 
który niestety jako jedyny jeszcze się z nim nie 
skontaktował.

Może ten przypadek należy do ekstremal-
nych, ale takie sytuacje się zdarzają. A zdarzają 
się wtedy, kiedy praca działu sprzedaży, 
marketingu i obsługi klienta nie jest odpo-
wiednio zsynchronizowana, czyli wówczas 
gdy działy nie mają dostępu do informacji 
o ostatnich kontaktach oraz wglądu w historię 
klienta. Firma trwoni bezpowrotnie czas 
i zaangażowanie, które można by efektywnie 
wykorzystać w procesie generowania, śledze-
nia, rozwijania i utrzymywania współpracy 
z potencjalnymi i bieżącymi klientami. 

Stworzone z myślą 
o wyzwaniach Twojej firmy

Zarządzanie personelem
Klient zawsze 
w centrum uwagi
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Excel, Excel, i jeszcze raz Excel. Zarządza-
nie jednooddziałową firmą jest już dużym 
wyzwaniem, a w przypadku przedsiębiorstw 
posiadających wiele oddziałów w różnych 
krajach staje się o wiele bardziej złożonym 
problemem. 

Przygotowanie raportów miesięcznych, 
kwartalnych i rocznych oznacza konieczność 
konsolidacji i łączenia informacji pochodzą-
cych z różnych systemów, zaprezentowanych 
w różnych formach, w różnych walutach, 
w oparciu o różne metody księgowe i stan-
dardy. Zadanie to jest czasochłonne i praco-
chłonne.

Raporty przygotowuje się okresowo, 
a w międzyczasie nie ma możliwości bieżą-
cego wglądu w skonsolidowane informacje 
dotyczące kosztów, obrotów i zysków. Do 
czasu przygotowania kolejnego raportu firma 
musi poruszać się po omacku. Nie jest to zbyt 
komfortowe uczucie.

Stworzone z myślą 
o wyzwaniach Twojej firmy

Czy nie było by 
wspaniale, gdyby...

Pracownicy działu kadr 
mogli ograniczyć czas, jaki 

poświęcają na procedury dotyczące 

przetwarzania transakcji i czynności 

administracyjne, dzięki czemu 

zarządzanie kadrami stałoby 

się strategicznym elementem 

działalności.

Dział handlowy
miał w dowolnej chwili i miejscu 

wgląd w informacje dotyczące 

potencjalnych klientów, sprzedaży. 

Można to osiągnąć łącząc sprzedaż 

i działania marketingowe, a także 

wykazując większą czujność 

wobec potencjalnych problemów 

i szans. Takie zmiany wzmocnią 

pozycję firmy w walce o pozyskanie 

nowych klientów i utrzymanie tych 

dotychczasowych.

Dział finansowy 
miał możliwość przeprowadzenia 

natychmiastowej konsolidacji danych 

ze wszystkich oddziałów na potrzeby 

raportu. Warunkiem jest połączenie 

pracowników, procedur i informacji.

Sprawniejsze zarządzanie 
finansami i księgowością
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Exact Synergy to wydajna 

aplikacja internetowa 

umożliwiająca integrację, 

zarządzanie, kontrolowanie 

i udoskonalanie metod 

współpracy pomiędzy 

pracownikami w celu 

pozyskiwania nowych 

wartości w przedsiębiorstwie.

Twoja organizacja

Usługi

Handel

Produkcja

DOSTAWCA

Pracownicy

Finanse

KLIENT

Zakupy

Produkt 
na rynku

Sprzedaż

Obsługa 
klienta

Obieg dokumentów

Dokumenty

Projekty

Exact 

Synergy

Pracownicy

KlienciFinanse

Model tworzenia wartości

Model produktu Exact Synergy

jako produkt
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Wiele małych i średnich przedsiębiorstw dys-
ponuje ograniczonymi zasobami, co oznacza, że 
wiele rutynowych zadań wykonuje się nadal ręcz-
nie, a wykorzystywane systemy informatyczne 
czy procesy, mimo że działają poprawnie, nie są ze 
sobą zintegrowane.

Nawet dobrze układająca się współpraca pomiędzy 
pracownikami może być niezorganizowana i nie-
efektywna. Niezbędne informacje są rozproszone 
w mailach, dokumentach w różnych formatach 
i programach takich jak Word, PowerPoint, PDF, 
czy też pogrzebane na lokalnych dyskach lub pod 
stosami wydruków. W ten sposób obraz firmy 
zaczyna się zamazywać. Wzajemna frustra-
cja pomiędzy działami sprzedaży i marketingu 
pogłębia się. Dział kadr jest zbyt zaabsorbowany 
rutynową pracą, aby zająć się długotermino-
wymi celami firmy. Z kolei dział finansów nie ma 
dostępu do kluczowych informacji. Efektem jest 
zmarnowany czas, pieniądze oraz to, że procesy, 

które zgodnie z błędną, ale powszechną praktyką 
są realizowane w izolacji, nie przynoszą oczekiwa-
nych korzyści.

Exact Synergy umożliwia pracownikom współ-
pracę i realizację celów przedsiębiorstwa. Efektem 
takiej współpracy jest większa przejrzystość 
informacji, sprawniejsza komunikacja, krótszy 
czas odpowiedzi w ramach organizacji, większa 
elastyczność i prawdziwa praca grupowa.

Exact Synergy jest skalowalnym rozwiązaniem 
informatycznym (tzn. takim, które można roz-
szerzać o kolejne funkcjonalności w zależności od 
potrzeb firmy), które łączy procesy i informacje 
w ramach wybranych lub wszystkich obszarów 
systemu, takich jak zarządzanie pracownikami, 
zarządzanie klientami oraz transakcje finansowe. 
Ułatwia pracę, zapewnia lepszy wgląd w informa-
cje, gwarantuje oszczędności czasowe.
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Exact Synergy eliminuje różnego rodzaju bariery, 
uwzględniając potrzeby pracowników na różnych 
stanowiskach. Umożliwia efektywną współpracę, 
zapewniając wszystkim pracownikom dostęp do 
jednego źródła wiarygodnych informacji.

Obieg dokumentów jest jedną z kluczowych 
i najbardziej efektywnych funkcjonalności Exact 
Synergy. Obieg dokumentów łączy stanowiska, 
działy i pracowników poprzez różnego rodzaju 
typy zleceń takich jak zlecenia działania, związane 
na przykład z wiadomością e-mail od klienta, 
czy informacją o potencjalnym kliencie z działu 
marketingu. Exact Synergy przypisuje typy zleceń 
do odpowiednich osób, projektów, środków 
i dokumentów. Dzięki temu informacje zawarte 
w systemie są wzajemnie powiązane i można je 
śledzić. W zależności od typu zlecenia, program 
automatycznie generuje zadania w skrzynce 

obiegu odpowiedniej osoby. Dla poszczególnych 
zadań można wprowadzać wymaganą dokumen-
tację, określać terminy ich realizacji i definiować 
zasady współpracy. Poza tym określa się również 
etapy realizacji zadania. Zadanie uznaje się za 
zakończone wtedy, gdy zostanie zamknięte przez 
osobę odpowiedzialną za jego realizację. W trakcie 
realizacji zadania można w dowolnym momencie 
sprawdzać jego postęp, a w razie konieczności 
– generować powiadomienia, które zapobiegną 
powstawaniu utrudnień. 

W efekcie, praca z Exact Synergy obejmuje reali-
zację zintegrowanego procesu biznesowego, który 
wspiera pracę grupową, a przy tym jednoznacz-
nie określa zakres obowiązków, ogranicza koszty 
IT i gwarantuje korzyści wynikające ze stałego 
dostępu do wiarygodnych informacji z dowolnego 
miejsca.

Exact Synergy to nowy pomysł 

na prowadzenie firmy, oparty na 

koncepcji zintegrowanego obiegu 

zadań, dokumentów i projektów, która 

uwzględnia dzisiejsze metody pracy. 

Efektywne narzędzia obsługujące 

obieg zadań i dokumentów gwarantują 

klarowność, odpowiednią organizację 

i współdziałanie.

Narzędzia dostępne  
w Exact Synergy
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Współdzielenie dokumentów 

Dzięki Exact Synergy wszystkie procesy 
oparte na wymianie dokumentów są obsłu-
giwane w całym przedsiębiorstwie. Możliwe 
jest bezpieczne udostępnienie dokumentów 
generowanych elektronicznie innym oso-
bom niezależnie od tego, gdzie pracują.

Zorganizowane obiegi zadań 

Przy pomocy wbudowanych obiegów zadań 
Exact Synergy wprowadza odpowiednią 
strukturę pracowników odpowiedzialnych 
za realizację określonych procesów. System 
gwarantuje przejrzystość w zakresie przy-
działu czynności na poszczególnych etapach 
i odpowiedzialności za ich wykonanie.

Wspólne projekty 

Exact Synergy umożliwia osobom pracują-
cym nad tym samym projektem zsynchro-
nizowane działanie. Informacje dotyczące 
projektu są automatycznie przekazywane 
innym członkom zespołu.

Elektroniczny obieg dokumentów

Dokumenty

Projekty

Exact 
Synergy

Employees
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Wyszukiwanie plików i dokumentów
Exact Synergy obsługuje również innowacyjne 
techniki zarządzania dokumentami. Aby wyszu-
kiwanie dokumentów było szybsze i trafniejsze, 
oprogramowanie umożliwia znacznikowanie 
dokumentów, polegające między innymi na 
definiowaniu słów kluczowych. Zarządzanie 
dokumentami z wykorzystaniem innowacyj-
nych technik przebiega sprawnie i łatwo, gdyż nie 
wymaga tradycyjnego definiowania kilkudziesię-
ciu lub kilkuset podkategorii w poszczególnych 
grupach rodzajowych. Znacznik można także 
wprowadzać we własnych dokumentach i materia-
łach przygotowywanych przez inne osoby. Dzięki 
temu każdy użytkownik może ułatwić sobie pracę, 
korzystając z własnych słów kluczowych w trakcie 
wyszukiwania. 

Przejrzystość, organizacja 
i współpraca w jednym

Alerty 
Exact Synergy umożliwia tworzenie osobistych 
alertów dla dokumentów dotyczących poszczegól-
nych projektów lub klientów. Funkcja ta pozwala 
kontrolować wszystkie zdarzenia. Poprzez kanały 
RSS użytkownik otrzymuje powiadomienia o każ-
dej aktualizacji dokumentu.

Kontrolowanie uprawnień do przeglądania 
i edycji dokumentów
Oprogramowanie Exact Synergy zostało zapro-
jektowane z myślą o współdzieleniu informacji, 
które gwarantuje użytkownikom dostęp do 
niezbędnej wiedzy, a także czytelność danych. 
Jednakże nie wszystkie informacje powinny być 
ogólnodostępne. Funkcje zarządzania dokumen-
tami w Exact Synergy umożliwiają definiowanie 
uprawnień w zakresie tworzenia, przeglądania 
i edycji dokumentów. W ten sposób członkowie 
zespołu projektowego mogą bezpiecznie wymie-
niać informacje, wiedząc, że nie dotrą one do osób 
nieupoważnionych.

Wszystko w jednym miejscu
Exact Synergy wspiera procesy tworzenia i prowa-
dzenia projektów. Wszystkie elementy projektu 
gromadzone są razem w jednym repozytorium. 

Exact Synergy to rozwiązanie, które wprowadza nowe, łatwiejsze 

i wydajniejsze zasady organizacji i dostępu do dokumentów. Dzięki temu, że 

informacje zgromadzone są w jednym miejscu, zarządzanie dokumentami 

jest ułatwione. Wszystkie upoważnione osoby mają wgląd do prezentacji, 

arkuszy, korespondencji listownej i elektronicznej.

Przypisanie własnych słów kluczowych do plików umożliwia ich łatwą identyfikację

Pracujesz tak jak lubisz
Oprogramowanie Exact Synergy jest zintegro-
wane z pakietem Microsoft Office. Oznacza to, że 
w środowisku Microsoft Office użytkownik może 
korzystać z zawartych w Exact Synergy dokumen-
tów, a także efektywnych narzędzi projekto-
wych i obiegu zadań. Dodatkowy pasek narzędzi 
w programach Microsoft Word, Excel i PowerPoint 
pozwala przejść bezpośrednio do funkcji Exact 
Synergy. 
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Elektroniczny obieg dokumentów

Dokumenty

Projekty

Uproszczone zarządzanie kadrami 
dzięki funkcjom samoobsługi 
pracownika i menedżera

Dostępne w ramach Exact Synergy 
rozwiązanie zarządzania zasobami 
ludzkimi (HRM) wprowadza zna-
czące zmiany w pracy działu kadr. 
Wszystkie informacje dotyczące 
pracowników są przechowywane 
w bezpiecznych plikach cyfrowych, 
dostępnych poprzez Internet 
z dowolnego miejsca. Umożliwia 
to wdrożenie systemu autoobsługi 
dla pracowników i kierownictwa, 
co oznacza wyeliminowanie ruty-
nowych zadań takich jak wprowa-
dzanie urlopów, zmian adresowych 
i zatwierdzanie wydatków. Spójny 
i uproszczony obieg dokumentów 
w obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi pozwala pozyskać dodat-
kowy czas na realizację strategicz-
nych celów gwarantując aktualność 
i wiarygodność danych.

Uproszczona konsolidacja 
i szczegółowy wgląd 
w zagadnienia finansowe

Oprogramowanie Exact Synergy 
jest wyposażone w rozwiązanie 
umożliwiające zarządzanie finan-
sami, które minimalizuje złożoność 
zarządzania i administrowania 
wieloma oddziałami firmy. Exact 
Synergy upraszcza i przyśpiesza 
konsolidację finansową i procesy 
kontrolne, a także wspiera zarzą-
dzanie zgodnością z wymogami 
prawnymi. Umożliwia przygoto-
wanie sprawozdań finansowych 
zarówno na poziomie oddziału, jak 
i grupy z uwzględnieniem różnych 
walut i standardów księgowych. 
Dostarcza kompletnej i wiarygod-
nej wiedzy o wynikach oddziałów. 
Exact Synergy odpowiednio 
organizuje pracę oddziałów firmy 
i zasady współdzielenia informacji 
pomiędzy oddziałami i firmą matką.

Skoordynowane działania jeszcze 
bardziej zorientowane na klienta 

Dzięki dostępnemu w ramach 
Exact Synergy oprogramowaniu 
CRM, pracownicy działu sprze-
daży, marketingu i obsługi klienta 
mogą ze sobą współpracować 
jako jeden zespół. Podstawą tej 
współpracy jest współdzielenie 
informacji dostępnych w jednym 
centralnym repozytorium. Poszcze-
gólne zadania przydziela się drogą 
elektroniczną. W obszarze CRM 
można podejmować zobowiązania, 
szukać potencjalnych i zdobywać 
nowych klientów, koordynować 
sprzedaż i inicjatywy marketin-
gowe.

“Współpracujmy 
wydajniej, niezależnie od 
czasu i miejsca.”
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Dostępna w ramach Exact Synery aplikacja 

zarządzania zasobami ludzkimi wspomaga nową 

rolę działu kadr. Systemy samoobsługi znacząco 

ograniczają zakres rutynowych czynności w tym 

obszarze, stymulując tym samym szybsze 

i wydajniejsze działanie. 

Zarządzanie 
pracownikami 

Od 
zatrudnienia 
do emerytury

Zatrudnienie Zakończenie 
zatrudnienia

Szkolenia i rozwój

Emerytura Ocena

Planowanie  
sukcesji
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Exact Synergy w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi 

Zarządzanie zasobami 

ludzkimi zalicza się do 

najbardziej skomplikowanych 

i problematycznych zadań w firmie. 

Ponieważ zarządzanie zasobami 

ludzkimi obejmuje każdy dział, 

funkcję i stanowisko, wymaga 

dużego zaangażowania w prace 

administracyjne. Związane jest 

to z koniecznością wielokrotnego 

wprowadzania danych z formularzy, 

wiadomości e-mail, arkuszy i baz 

danych wykorzystywanych w innych 

działach.

Rozwiązanie HRM w Exact Synergy 

umożliwia małym i średnim 

przedsiębiorstwom wprowadzenie 

najlepszych praktyk, bez 

konieczności wdrażania tych funkcji, 

które nie są potrzebne. 

Aplikacja ułatwia, porządkuje 

i wspiera każdy aspekt zarządzania 

zasobami ludzkimi, od momentu 

rekrutacji pracownika do momentu 

rozwiązania umowy o pracę.
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Szkolenia i rozwój zawodowy
Rozwój zawodowy pracowników to jedno z głów-
nych zadań każdej firmy. Exact Synergy umożliwia 
zarządzanie procesem rozwoju zawodowego 
i rejestruje wszystkie osiągnięcia pracowników. 
Pracownicy mogą przesyłać swe zgłoszenia, 
a wszystkie wnioski o zatwierdzenie ich udziału 
w szkoleniach są automatycznie przesyłane do 
kierownictwa. 

 

Od zatrudnienia do emerytury

Exact Synergy eliminuje trudności związane z rutynową administracją 

i wspiera procesy dotyczące każdego etapu cyklu życia pracownika.

System samoobsługi 
Dział kadr kojarzony jest zazwyczaj z rozbudowaną biurokracją. 
Dostępne w Exact Synergy funkcje samoobsługi pracownika i samo-
obsługi menedżera usprawniają rutynowe czynności administracyjne 
i umożliwiają działowi kadr lepszą współpracę z innymi pracownikami 
i kierownictwem w całym przedsiębiorstwie. Pracownicy i kierownic-
two wykonują wiele czynności samodzielnie, co w efekcie eliminuje 
biurokrację. Exact Synergy zmniejsza zakres obciążeń działu kadr. 
Dzięki opcjonalnej aplikacji Exact Event Manager, można powiadamiać 
menedżerów i pracowników o kluczowych sprawach, terminach, 
działaniach przy pomocy automatycznie generowanych wiadomości 
e-mail lub wiadomości tekstowych.

Zatrudnienie pracowników
Exact Synergy pomaga ograniczyć biurokratyczne 
procedury związane z zatrudnieniem nowych 
pracowników. Przy pomocy Exact Synergy można 
szybko określić wymagania dla kandydatów na 
dane stanowisko, przygotować opis stanowi-
ska, przyjmować zgłoszenia, kierować cyklami 
rozmów kwalifikacyjnych, a także śledzić oferty 
i negocjacje umów. Po zakończeniu rekrutacji, 
wystarczy kliknięcie myszką, aby zmienić status 
osoby z kandydata na pracownika i przenieść jej 
dokumenty do właściwego miejsca w systemie.

Pierwszy dzień w pracy
Przyjęcie do pracy to kluczowy moment, kiedy 
kształtują się relacje pomiędzy nowym praco-
dawcą i pracownikiem. Brak adresu e-mail czy 
komputera nie jest z pewnością sposobem na to, 
aby pracownik odniósł dobre wrażenie w pierw-
szym kontakcie z nowym miejscem pracy. Jeżeli 
jednak informacje i polecenia są przekazywane 
w systemie natychmiastowo i efektywnie, można 
na bieżąco śledzić całą procedurę zatrudnienia 
i przygotować się na przyjęcie nowego pracow-
nika. Exact Synergy upraszcza znacząco proces 
zatrudnienia. 

Pracownicy mogą bezpiecznie korzystać ze swoich osobistych rekordów

Ułatwiony dostęp do rekordów pracowników ułatwia menedże-
rom realizację zadań kadrowych.

 12 — Exact Synergy



Nieobecności i dni wolne
Obliczanie ilości należnych dni wolnych jest 
zawsze skomplikowane, a rozpatrywanie wnio-
sków o urlop uruchamia szereg biurokratycznych 
procedur. Exact Synergy pomaga w zarządzaniu 
informacjami dotyczącymi urlopów i nieobecno-
ści. Zarządzanie wnioskami o urlop odbywa się 
w oparciu o wbudowane obiegi zadań, co znacząco 
ogranicza zakres zadań administracyjnych. Pro-
gram oblicza ilość dni wolnych automatycznie 
i koryguje ją po zatwierdzeniu wniosku o urlop. 

 

Bezpieczeństwo danych
Dostępne w Exact Synergy pliki danych elektro-
nicznych pracownika łączą wszystkie niezbędne 
informacje, które obejmują jego rekordy, dane fir-
mowe, rozwój zawodowy, historie nieobecności. 
Dostęp do tych informacji mogą mieć sami pra-
cownicy, kierownictwo i pracownicy działu kadr.

Alerty i powiadomienia
Co zrobić, kiedy trzeba powiadomić kogoś 
o nowym dokumencie, nieobecności lub innych 
sprawach kadrowych? Przy pomocy aplikacji 
Event Manager można zdefiniować alerty i powia-
domienia wysyłane pocztą elektroniczną, które są 
generowane bezpośrednio z Exact Synergy.

Ocena wyników pracy
Exact Synergy ułatwia opracowanie standardowej 
procedury ewaluacyjnej. Dla różnych ról można 
stworzyć osobne zasady oceny, biorąc pod uwagę 
tak zwane „miękkie” wymagania takie jak umie-
jętności i kompetencje oraz konkretne cele, wśród 
których są miedzy innymi cele sprzedaży.

Exact Synergy w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
(HRM)

 - Wykorzystanie obiegu zadań w zarządzaniu 
wszystkimi czynnościami kadrowymi takimi 
jak zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniach, 
wnioski o zwrot wydatków, wnioski o przy-
dział środków, analizy informacji o kandydatach 
na stanowiska, itp.

 - Centralne przechowywanie dokumentów 
i informacji o pracownikach obejmujących 
zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, 
zeskanowane kopie prawa jazdy, umowy i kore-
spondencja itp. 

 - Wspólne zasady i automatyzacja procedur.
 - Zarządzanie czasem pracy i czasem wolnym.
 - Taki sam dostęp do informacji dla pracowników 

pracujących zdalnie, jak w biurze.

Od zatrudnienia do emerytury

Raporty dotyczące pracowników
Informacje dotyczące pracowników są przechowy-
wane w różnych miejscach, zgodnie z rozmaitymi 
standardami i metodami. Dane te są niespójne 
i niejednolite, a tym samym niewiarygodne. 
Zapewniając dostęp do jedynego repozytorium 
wiedzy, Exact Synergy gwarantuje jednolitość 
analiz kadrowych. Kluczowe informacje są zawsze 
w zasięgu ręki, co umożliwia generowanie standar-
dowych raportów dostosowanych do oczekiwań 
kierownika działu kadr.

Zarządzanie procesem zwolnienia pracownika 
Ważne jest, aby pracownicy, z którymi rozwiązano 
umowę, zwrócili przedmioty będące własnością 
firmy. Exact Synergy umożliwia dokumentowanie 
wszystkich procedur, dzięki ewidencji środków 
trwałych i listom kontrolnym.

Wbudowane obiegi zadań umożliwiają zarządzanie osobistymi wnioskami o urlop.

Przygotowanie wyników pracy w oparciu o dostępne mierniki
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Ukierunkowana na klienta i uporządkowana 

współpraca działów sprzedaży , marketingu 

i obsługi klienta, dobre wyniki firmy, zarządzanie 

potencjalnymi klientami- to korzyści, które 

zapewnia aplikacja do zarządzania współpracą 

z klientami w Exact Synergy.

Klient zawsze  
w centrum uwagi

Cykl życia 
klienta

Generowanie 
potencjalnego  

klienta 

Budowanie 
lojalności klienta

Ponowny zakup

Oferta

Usługi /Realizacja 
zamówienia

Kwalifikacja 
potencjalnego  

klienta

Zamówienie
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Exact Synergy w zarządzaniu 
współpracą z klientami

Pomiędzy działami mającymi 

kontakt z obecnymi i potencjalnymi 

klientami, czyli działami sprzedaży, 

marketingu i obsługi klienta, zawsze 

istnieją pewne napięcia. Typowo, 

każdy z nich pracuje w izolacji, więc 

żaden z nie wie, czym naprawdę 

w danym okresie zajmują się inni, 

jakie mają problemy czy też plany. 

Współpraca (jeśli w ogóle 

zostanie nawiązana) jest zupełnie 

przypadkowa. Klienci odczuwają 

konsekwencje tej sytuacji, 

a firma traci lub zmniejsza zakres 

potencjalnych możliwości sprzedaży.

Dostępne w Exact Synergy 

rozwiązanie CRM wychodzi 

poza funkcjonalne podziały 

w przedsiębiorstwie, umożliwiając 

budowanie współpracy w ramach 

jednego systemu. 

Wszystkie informacje dotyczące 

klientów są przechowywane 

centralnie, dzięki czemu może 

z nich korzystać każdy pracownik, 

niezależnie od tego, w jakim pracuje 

dziale. 
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Zarządzanie potencjalnymi klientami 
i marketing
Współpraca pomiędzy zespołami sprzedaży 
i marketingu jest gwarancją sukcesu. W Exact 
Synergy centralna baza danych i współdzielenie 
procesów wymuszają współdziałanie specjalistów 
sprzedaży i marketingu w zakresie pozyskiwania 
potencjalnych klientów firmy. System umożliwia 
kontrolowanie najważniejszych wskaźników oraz 
planowanie działań skierowanych na określonych 
klientów. 

Zarządzanie alertami
Klienci cenią swoich dostawców przede wszyst-
kim za elastyczność i szybkość reakcji. Im szybciej 
dostawca jest w stanie zareagować na potrzeby 
klienta, tym pozytywniej jest postrzegany. Jak 
jednak zorientować się, że wyniki sprzedaży dla 
poszczególnych klientów pogorszyły się? Opcjo-
nalna aplikacja Event Manager, która współpracuje 
z Exact Synergy generuje alerty, które informują 
o konieczności podjęcia działań w razie proble-
mów.

Zarządzanie działem sprzedaży 
Większość pracowników działu sprzedaży pra-
cuje niezależnie. Przygotowują własne prognozy 
sprzedaży na swoich komputerach, a następnie 
przesyłają je do oceny kierownika działu. Sprze-
dawcy sami zajmują się potencjalnymi klientami 
i organizują powiązane działania marketingowe. 
Takie podejście jest jednak niewydajne i kom-
plikuje zarządzanie lejkiem sprzedaży. Exact 
Synergy upraszcza te procesy. System centrali-
zuje wszystkie powiązane procesy, umożliwia 
samodzielny dostęp i zarządzanie informacjami 
o klientach, działaniach marketingowych i możli-
wościach sprzedaży. 

Zdobyć i zatrzymać

W systemie Exact Synergy, wszyscy użytkownicy zaangażowani we 

współpracę z klientami mogą korzystać, archiwizować , dodawać 

i udostępniać informacje dotyczące klientów i ich cyklu życia.

Historia klienta 
Głównym problemem zarządzania współpracą z klientem jest 
chaotyczna dystrybucja wiedzy i informacji. W Exact Synergy 
informacje gromadzone są w uporządkowanej i ogólnodostępnej 
bazie danych i obiegach zadań. Wszyscy upoważnieni użytkow-
nicy mogą zatem je przeglądać, sprawdzić, modyfikować czy też 
udostępnić innym. Historie sprzedaży, dokumenty, koresponden-
cja i inne aspekty kontaktów z klientami są powiązane z plikiem 
klienta, który zawiera dane teleadresowe i kontaktowe wraz 
z łączami do Google Maps, profili na portalu LinkedIn oraz do 
innych portali społecznościowych.

Personalizacja stron zapewnia wgląd w informacje o wynikach

Możliwość importu informacji o wstępnych kontaktach i potencjal-
nych klientach z programu Microsoft Excel.
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Portal klienta
Przy pomocy Exact Synergy można stworzyć 
własny portal klienta, który umożliwia wymianę 
informacji i komunikację z klientami.

Zarządzanie możliwościami sprzedaży 
Skłonność do tego, aby „wszytko robić na własną 
rękę”, znacznie utrudnia zarządzanie sprzedażą. 
W tym zakresie kierownicy działów oczekują 
przede wszystkim spójności i ułatwień w pro-
gnozowaniu wyników. Exact Synergy spełnia te 
oczekiwania. Funkcje zarządzania możliwościami 
sprzedaży gwarantują to, że propozycje zgłaszane 
przez dział sprzedaży są odpowiednio kontynu-
owane. Dzięki pełnej integracji pomiędzy Exact 
Synergy i Microsoft Outlook, nie ma możliwości, 
aby ginęły maile, a wszystkie powiązane zdarzenia 
są rzetelnie rejestrowane.

Raporty i analizy
Zdobycie informacji o opiniach klientów umoż-
liwiają wbudowane analizy dostępne w Exact 
Synergy. Dysponując taką wiedzą, można efek-
tywnie reagować na ewentualne problemy. Narzę-
dzia analityczne, raporty i funkcje eksploracji baz 
danych, w Exact Synergy umożliwiają natychmia-
stowe rozpoznawanie problemów.

Zdobyć i zatrzymać Exact Synergy w zarządzaniu współpracą 
z klientami (CRM)

 - Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi i zapy-
taniami oraz cyklami sprzedaży i wizytami 
w oparciu o obieg zadań.

 - Tworzenie, wysyłanie i zarządzanie kam-
paniami marketingowymi prowadzonymi 
z wykorzystaniem Internetu i poczty elektro-
nicznej; obsługa klientów przy pomocy zauto-
matyzowanych obiegów zadań.

 - Wykorzystanie obiegu zadań w celu usprawnie-
nia i kontroli obsługi reklamacji.

 - Automatycznie generowane powiadomienia 
dotyczące kolejnych kluczowych zdarzeń 
powiązanych z klientem.

Podtrzymywanie lojalności klientów
Często zespół sprzedaży i zespół obsługi posprze-
dażnej korzystają z innych systemów. Oznacza to, 
że dział sprzedaży nie jest informowany o proble-
mach czy kwestiach, które pojawiły się na kolej-
nych etapach współpracy z klientem. Centralna 
baza danych Exact Synergy zapewnia wszystkim 
dostęp do tych samych informacji, dzięki którym 
można odpowiednio zająć się zgłaszanymi proble-
mami.

Współpraca działu sprzedaży i działu obsługi klienta w zakresie obsługi zapytań klienta 
takich jak prośba o próbki produktu.

Zarządzanie potencjalnymi klientami i sprzedażą bezpośrednio poprzez MS Outlook
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Exact Synergy umożliwia pracownikom działu 

księgowości i finansów, opracowanie zintegrowanego 

zestawienia wyników całej firmy. Dzięki programowi 

można ograniczyć problemy dotyczące zarządzaniem 

kredytami i należnościami, rejestrowania faktur 

przychodzących, wniosków o zwrot kosztów itp. 

Exact Synergy ułatwia wydajne łączenie i konsolidację 

danych. Łączy ludzi, procesy i informacje.

Szerszy zakres 
kontroli finansowej 
w przedsiębiorstwie

Proces 
zamknięcia 

rozliczeń 
finansowych

Analiza transakcji

Korekta

Sprawozdania 
finansowe

Tłumaczenia walut

Miesięczna 
kontrola

Bilans próbny

Eliminacja transakcji 
wewnątrzfirmowych
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Exact Synergy w zarządzaniu 
finansami

Funkcja finansowa i księgowa ma 

kluczowe znaczenie w kontrolowaniu 

kosztów prowadzenia działalności. 

Brak przejrzystości, nieodpowiedni 

dostęp do danych i stosy 

papierkowej pracy oznaczają, że 

dział finansowy nie jest w stanie 

kontrolować procesów finansowych. 

Giną faktury, a pracownicy działu 

finansów marnują czas na rozmowy 

telefoniczne i wysyłanie monitów 

pocztą elektroniczną.

Czy nie byłoby lepiej, gdyby faktury 

były przekazywane automatycznie 

w ramach elektronicznego obiegu 

zadań do odpowiedniej osoby? To 

pozwoliłoby na zwiększenie kontroli 

i wzdrożenie centralnego systemu 

zarządzania fakturami w firmie. 

Exact Synergy umożliwia 

pracownikom działu finansów 

i marketingu przygotowanie jednego, 

zintegrowanego zestawienia 

wyników firmy.
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Raportowanie wyników finansowych
Poza tym, że Exact Synergy pełni funkcję elementu 
operacyjnego, jest również narzędziem komuni-
kacyjnym. Oprogramowanie wprowadza bowiem 
metody współdzielenia wiedzy i problemów, 
dzięki czemu wiedza finansowa staje się zasobem 
należącym do całego przedsiębiorstwa. Exact 
Synergy umożliwia szybkie i proste generowanie 
raportów oraz bezpieczną dystrybucję informacji, 
zgodnie z uprawnieniami zależnymi od roli użyt-
kownika. 

Zarządzanie walutą 
Proces konwersji waluty, w którym często wyko-
rzystuje się arkusze MS Excel, jest czasochłonnym 
i frustrującym zadaniem, które dodatkowo niesie 
duże ryzyko błędu. To oczywiste, że pracownicy 
działu finansów chcieliby, aby konwersja waluty 
przebiegała szybko i poprawnie. Umożliwiłoby to 
im terminowe zliczanie kosztów i przychodów ze 
wszystkich oddziałów. Exact Synergy ułatwia kon-
wersję walut, rejestruje kursy stosowane w kon-
wersji walut lokalnych i kursy ustalane dla waluty 
korporacyjnej. Jest to szczególnie przydatne, gdy 
trzeba ponownie rozliczyć niektóre transakcje.

Agregacja danych na koniec miesiąca 
Nawet gdy system zostanie odpowiednio skonfi-
gurowanych, konieczność korzystania z maili, róż-
nych formatów plików i arkuszy kalkulacyjnych, 
a nawet odmienna interpretacja słowa „szybko” 
przez różne osoby, może przeobrazić proces zamy-
kania miesiąca w uciążliwy obowiązek. W Exact 
Synergy proces ten przebiega znacznie sprawniej 
i wydajniej, gdyż jest oparty na możliwości 
importu danych z systemów back-office’owych. 

Ułatwione zarządzanie finansami 
i księgowością
Exact Synergy umożliwia sprawniejsze zarządzanie procesami i wzrost 

wydajności w ramach finansów i księgowości. Efektem jest lepszy i pełniejszy 

wgląd w wyniki firmy i możliwość kontrolowania wszystkich szczegółów.

Wewnętrzna eliminacja danych
Exact Synergy umożliwia wewnętrzną eliminację 
danych według przejrzystych kryteriów. Na ekra-
nie eliminacji należy określić dane do eliminacji, 
a następnie wybrać odpowiedni oddział oraz 
jednostkę sprawozdawczą, i określić datę. Możliwe 
jest anulowanie eliminacji na początku kolejnego 
okresu sprawozdawczego.

Wiele administracji
Często zdarza się, że każdy oddział firmy prowadzi własną 
księgowość, działa jako oddzielna struktura, rozlicza się w innej 
walucie, inaczej interpretuje terminy i zakres obowiązków. 
Poszczególne oddziały mogą też prowadzić osobne konta księ-
gowe, korzystając z własnych arkuszy. Oprogramowanie Exact 
Synergy wprowadza wiele zmian w tym zakresie, umożliwiając 
uporządkowanie systemu finansowego i scentralizowanie trans-
akcji rejestrowanych przez różne administracje. Program zapew-
nia czytelność i klarowność danych. Dzięki Exact Synergy można 
stworzyć strukturę organizacyjną, określić poziomy przydziału 
obowiązków i dostosować konta księgowe do kont standardowo 
używanych przez centralę firmy.

Konsolidacja na wielu poziomach
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Zarządzanie zgodnością 
Exact Synergy umożliwia firmom definiowanie 
projektu i ustalanie zadań projektowych w celu 
ułatwienia zarządzania procesem kontroli zgod-
ności. Bezpieczna wymiana informacji pomiędzy 
oddziałami i innymi uczestnikami projektu 
umożliwia zachowanie zgodności i poprawności 
informacji. Metody te zwiększają skuteczność 
wewnętrznych praktyk i procedur.

Ułatwione zarządzanie finansami 
i księgowością

Exact Synergy w zarządzaniu finansami
 - Wykorzystanie obiegu zadań w zarządzaniu 

procesem zamknięcia miesiąca, należnościami 
i windykacją długów.

 - Przechowywanie wszystkich dokumentów 
dotyczących spraw finansowych np. zeska-
nowanych wyciągów bankowych, arkuszy 
kalkulacyjnych, korespondencji listownej 
i elektronicznej.

 - Zastosowanie standardowych narzędzi do 
zarządzania projektem i zadaniami w kontroli 
procesu zarządzania zgodnością.

 - Wspólne praktyki i zautomatyzowane proce-
dury.

 - Korzyści wynikające z dostępu do funkcjonal-
ności wielojęzykowości i wielowalutowości.

Przychodzące faktury
W wielu firmach sprawdzanie, porównywanie 
i zatwierdzanie przychodzących faktur odbywa 
się ręcznie zgodnie z przekonaniem, że pozwoli to 
uniknąć błędów i późniejszych poprawek. Dzięki 
elektronicznemu rejestrowi przychodzących fak-
tur w Exact Synergy , ta żmudna procedura zmie-
nia się przejrzysty i sprawny proces. Przychodzące 
faktury są skanowane i wysyłane do zatwierdzenia 
przez koordynatora odpowiedniego budżetu. 
Ogranicza to liczbę wydruków faktur oraz umożli-
wia ich śledzenie w systemie.

Akceptacja faktur dostawcy z wykorzystaniem wbudowanych obiegów zadań

Możliwość powiązania zeskanowanych kopii oryginalnych rachunków  
z wnioskami o zwrot poniesionych wydatków. 
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Wspólny dostęp do 
zintegrowanych danych - 
lepsze wyniki firmy

Najważniejsze korzyści dla firmy 

Oprogramowanie Exact Synergy to gotowy system 

informatyczny, gwarantujący natychmiastowe korzyści. 

Wśród nich jest przejrzystość danych i procedur, 

odpowiednia organizacja pracy, a także współdziałanie.

Zaprojektowany dla Twojej firmy
Exact specjalizuje się w produk-
cji i dostawie oprogramowania dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Exact Synergy zawiera dokładnie to, 
czego potrzebują te przedsiębiorstwa, 
i to co pozwoli im uzyskać dodatkowe 
wartości w zakresie zarządzania zaso-
bami ludzkimi, handlu czy finansów. 
Jest to standardowe rozwiązanie. Jego 
wdrożenie jest więc łatwe i wymaga 
zaangażowania niewielu osób i nie-
wielkich zasobów.

Natychmiastowe efekty
Oprogramowanie Exact Synergy to 
gotowy produkt informatyczny, który 
gwarantuje natychmiastowe korzyści. 
Jego wdrożenie nie wymaga czynności 
programistycznych. Oprogramowanie 
zawiera standardowe szablony, które 
można szybko dostosować do stylu 
firmy. Standaryzacja jest również 
gwarancją tego, że inwestycja w opro-
gramowanie natychmiast zacznie się 
zwracać, wprowadzone zmiany będą 
nieskomplikowane, a dostęp do usług 
wsparcia i usług serwisowych będzie 
bezproblemowy.

System, który rośnie wraz  
z Twoją firmą
Exact Synergy zostało zaprojektowane 
tak, aby mogło rosnąć wraz z firmą i jej 
ambicjami. Dlatego też jest w pełni 
skalowalne. Oznacza to, że wdrożenie 
może początkowo obejmować tylko 
jeden element, na przykład CRM, 
który potem zostanie rozszerzony na 
inne grupy użytkowników (dział kadr 
i/lub dział finansów). W dowolnej 
chwili można też dodawać w systemie 
nowe biura znajdujące się w innych 
krajach.

 22 — Exact Synergy



 Marketing i komunikacja
- Zarządzanie działaniami 
 marketingowymi
- Zarządzanie potencjalnymi  
 klientami
- Poszukiwanie potencjalnych  
 klientów
- Marketing bezpośredni 
- Zarządzanie marketingową  
 bazą danych
- Analizy danych klientów
- Samoobsługa klienta poprzez  
 portal klienta

 Sprzedaż i obsługa klienta
- Zarządzanie sprzedażą
- Zarządzanie klientami
- Zarządzanie możliwościami  
 sprzedaży
- Zarządzanie ofertami  
 i zamówieniami
- Zarządzanie obsługą klienta
- Podtrzymywanie lojalności  
 klientów

Oferta produktów 
Exact Synergy 

Obieg dokumentów

Dokumenty

Projekty

Pracownicy

KlienciFinanse

Exact 
Synergy

 Zarządzanie finansami 
 i administracja
- Budżetowanie
- Zarządzanie walutą
- Zarządzanie rozproszoną  
 administracją
- Konsolidacja finansowa  
 i raporty
- Zarządzanie i kontrola  
 zgodności
- Kredyty i windykacja
- System elektronicznego  
 zarządzania fakturami
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 Pracownicy i kierownictwo
- Funkcjonalność samoobsługi pracownika  
 i samoobsługi menedżera
- Zatrudnianie pracowników
- Zarządzanie nieobecnościami
- Zarządzanie wydatkami
- Szkolenia i rozwój zawodowy
- Ocena wyników pracy
- Zarządzanie procesem zwalniania pracownika
- Portal intranetowy

Oprogramowanie oparte na standardowej 
technologii
Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi systemu 
informatycznego, dla Exact Synergy wymagane jest 
dowolne wydanie systemu operacyjnego Windows 
Server 2008 i oprogramowanie zarządzania danymi 
Microsoft SQL Server 2008, a także Microsoft .NET 
Framework, oraz Internet Information Services 
(IIS) wersja 7.0. Dodatkowo, Exact Synergy zawiera 
dodatkową aplikację, która umożliwia integrację 
funkcjonalności Exact Synergy do pakietu Microsoft 
Office 2007.

 Technologia i integracja
- Zintegrowane zarządzanie dokumentami 
 i obiegiem zadań
- Możliwość połączenia z aplikacjami innych firm  
 poprzez standardowe złącza
- Monitorowanie działalności firmy

Obsługa 
klienta 

 Organizacja i rejestry danych
- Zaopatrzenie
- Zarządzanie współpracą z dostawcami
- Zarządzanie polityką i procedurami
- Zarządzanie rolami i uprawnieniami
- Zarządzanie budynkami i środkami  
 trwałymi
- Zarządzanie IT
- Zarządzanie projektem

Konsultacje i wdrożenia
Nasza firma zarządza wdrożeniem w maksy-
malnym zakresie i odpowiednio nadzoruje 
je w zakresie kontroli terminów realizacji 
i przewidzianych budżetów. Standardowe meto-
dologie wdrożeniowe, na których bazujemy, 
zostały opracowane na podstawie wieloletnich 
doświadczeń i wielu udanych wdrożeń realizo-
wanych w różnych krajach. Podejście do wdro-
żenia systemu Exact Synergy jest uzależnione 
od wielu czynników takich jak wielkość i branża 
firmy oraz zakres projektu. Staramy się sprostać 
rozmaitym wyzwaniom i dlatego obsługujemy 
różne modele wdrożeniowe, począwszy od 
wdrożeń w małych firmach po duże projekty 
obejmujące wielooddziałowe przedsiębiorstwa.

Szkolenia i edukacja
Sukces naszych klientów ma dla nas ogromne 
znaczenie. Wdrażamy rozwiązania uwzględnia-
jące warunki, w jakich działają przedsiębiorstwa, 
dzięki czemu mogą one szybko zmaksymalizo-
wać zyski z inwestycji. Oferujemy wewnętrzne 
szkolenia w wybranym przez klienta miejscu 
i terminie. Dodatkowo, klienci mogą zgłaszać 
propozycje tematów, które zostaną omówione 
w trakcie szkoleń.

Wsparcie klienta
Naszym najważniejszym celem jest stałe zado-
wolenia klientów. Osiągnięcie tego celu jest 
możliwie nie tylko dzięki dobrym produktom 
oprogramowania, ale także poprzez ciągłą dba-
łość o klienta, która obejmuje świadczenie usług 
wsparcia. Dostarczamy rozwiązania i usługi 
wparcia poprzez globalną sieć 40 oddziałów 
i naszych międzynarodowych partnerów. 
Gwarantujemy wysoką jakość i dostępność 
oprogramowania w wielu wersjach językowych, 
a także dostęp do naszych usług w wielu krajach. 
Bezustannie prowadzimy prace nad dalszym 
udoskonalaniem naszych produktów.
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Exact Synergy w skrócie

Wspólny dostęp do zintegrowanych 
danych z każdego miejsca w dowolnym 
momencie. 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
międzynarodową muszą stawić czoła 
poważniejszym wyzwaniom niż te firmy, 
które działają lokalnie na obszarze jednego 
kraju. Odmienne przepisy, kultura, strefy 
czasowe, procesy i aplikacje... 

Exact Synergy zwiększa efektywność firm 
międzynarodowych łącząc i integrując 
krajowe i zagraniczne oddziały.

Wspólny dostęp do zintegrowanych 
danych łączy ludzi i stanowiska. 

Mimo, że Twoja firma osiąga zadawalające 
wyniki, to nie działa tak jak powinna – czyli 
jak dobrze skonstruowana i naoliwiona 
maszyna. 

Dostęp do zintegrowanych informacji, jaki 
zapewnia Exact Synergy, pomaga wyeli-
minować bariery pomiędzy obszarami 
sprzedaży, obsługi klienta, marketingu 
i wszystkimi osobami, które mają regularny 
kontakt z klientami.

Exact Synergy to wydajna aplikacja internetowa umożliwiająca integrację, 

zarządzanie, kontrolowanie i udoskonalanie metod współpracy pomiędzy 

pracownikami w celu pozyskiwania nowych wartości w przedsiębiorstwie.

Obieg dokumentów

Dokumenty

Projekty

Pracownicy

KlienciFinanse

Exact 
Synergy
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System Exact Synergy został stworzony z myślą 
o potrzebach użytkowników. Dzięki niemu każdy 
może wykonywać swoje obowiązki. Niezbędne 
informacje znajdują się zawsze w zasięgu ręki.

Exact Synergy wdraża odpowiednią organizację 
procesów tam, gdzie jest to niezbędne i zapewnia 
elastyczność, w zakresie w jakim oczekują tego 
użytkownicy.

Exact Synergy stymuluje współpracę poprzez 
wdrożenie obiegów zadań, które umożliwiają 
pracownikom współpracę niezależnie od miejsca 
i czasu.

Exact Synergy łączy wszystkie osoby, zasoby 
i działania. Umożliwia to wgląd w podejmowane 
decyzje i realizowane zadania, a tym samy zapew-
nia sukces Twojej firmie. 

COLLABORATIONPEOPLE

RESULTSSTRUCTURE

Wykorzystanie dostępu do 
zintegrowanych danych 
w biznesie

Dzięki Exact Synergy Twoja firma może wykazać się szybkością, 

elastycznością i zdecydowaniem. Exact Synergy łączy 

ludzi, struktury i metody pracy, umożliwiając współpracę 

ukierunkowaną na ciągłe poszukiwanie wymiernych korzyści.

Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać wszystkie zalety Exact 

Synergy i korzyści, jakie wprowadza w przedsiębiorstwie. Jeśli 

jednak będą mieli Państwo dalsze pytania, odpowiedzi na te 

najbardziej typowe znajdziecie na kolejnej stronie. W razie innych 

pytań, prosimy o kontakt.



Czy wdrożenie i uruchomienie Exact Synergy 
trwa długo?
W rzeczywistości zależy to od oczekiwań w sto-
sunku do Exact Synergy, lecz zazwyczaj wdrożenie 
nie trwa długo. Exact Synergy jest standardowym 
produktem bazującym na gotowych funkcjonal-
nościach i szablonach. Wykorzystuje również 
standardowe technologie, powszechnie używane 
w branży. Z uwagi na to, że wdrożenie nie wymaga 
prac programistycznych, przebiega znacznie szyb-
ciej i sprawniej niż w przypadku innych podob-
nych rozwiązań.

Korzystam z oprogramowania Exact Globe. Czy 
można zintegrować te dwa rozwiązania?
Tak, wystarczy rozszerzyć moduły back office’owe 
tak, aby możliwa była integracja funkcji front offi-
ce’owych zawartych w aplikacji Exact Synergy.

Czy istnieje prosta i oszczędna metoda 
połączenia obecnie wykorzystywanego w firmie 
systemu ERP z Exact Synergy?
Tak. Exact oferuje ponad 150 standardowych 
złączy umożliwiających połączenie Exact Synergy 
z oprogramowaniem pochodzącym od innych 
dostawców.

Czy szkolenia z zakresu obsługi Exact Synergy 
zajmują dużo czasu?
Jednym słowem – nie. Nauka obsługi Exact 
Synergy nie jest trudna, a praca z programem – 
intuicyjna. W zasadzie, pracę z programem można 
rozpocząć zaraz po zakończeniu wdrożenia.

Czy możliwa jest integracja Exact Synergy 
z pakietem Microsoft Office i programem 
Microsoft Outlook?
Tak, jest możliwa. Standardowe zadania i działania 
Exact Synergy takie jak tworzenie zleceń, projek-
tów i maili, można wykonywać poprzez Microsoft 
Outlook. Dodatkowy pasek narzędzi w progra-
mach Microsoft Word, Excel i PowerPoint pozwala 
przejść bezpośrednio do funkcji Exact Synergy. 

Czy oprogramowanie Exact Synergy jest 
dostępne w różnych językach?
Exact Synergy jest dostępne w ponad 20 językach. 
Obsługuje również Unicode. Umożliwia to fir-
mom międzynarodowym wykorzystanie aplikacji 
jako centralnego środowiska działalności dla 
oddziałów w różnych krajach.

Od czego rozpocząć?

Skontaktuj się z lokalnym 

biurem Exact. Szczegóły na 
www.exact.com
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Mimo bezustannych starań spółki Exact o to, aby informacje zawarte w niniejszym 
dokumencie były kompletne i aktualne w zakresie, w jakim jest to możliwe, 
spółka Exact nie może zagwarantować tego, że informacje opublikowane i/lub 
przedstawione na żądanie w tym dokumencie są poprawne i/lub kompletne i/
lub przydatne do określonych celów. © Exact Group B.V., 2010. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe występujące w niniejszym dokumencie 
należą do ich odpowiednich właścicieli.
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Nasza firma rozpoczęła działalność jako dostawca usług dla 
przedsiębiorstw w 1984 roku. Początkowo było to małe 
studenckie przedsięwzięcie, które z czasem przeobraziło się 
w globalną firmę zajmującą się dostawą oprogramowania. Od 
czerwca 1999 roku firma jest notowana na giełdzie NYSE 
Euronext w Amsterdamie. To, że kiedyś byliśmy małą firmą, 
przypomina nam, że naszym zadaniem jest wprowadzanie 
i pozyskiwanie nowych wartości w przedsiębiorstwach naszych 
klientów. Nasi pracownicy w oddziałach rozmieszczonych w 40 
krajach świadczą usługi dla lokalnych i międzynarodowych firm 
w ponad 125 krajach, a nasze rozwiązania są dostępne w ponad 
40 wersjach językowych.

Obsługa przedsiębiorstw jest najważniejszym aspektem 
naszej działalności. Rozumiemy ich nastawienie oraz 
zasady współpracy. Wiemy też, w jaki sposób powinny być 
zorganizowane, aby osiągnąć planowane wyniki. Dzięki tej 
wiedzy, możemy oferować rozwiązania informatyczne, które 
wspierają każdy aspekt działalności i zapewniają stały dostęp do 
wszystkich procesów w firmie. Dzięki temu, nasi klienci mogą 
swobodnie podejmować wyzwania i wykorzystywać istniejące 
możliwości, tworząc nowe wartości dla swoich klientów i dla 
siebie.
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