
inteligentne
oprogramowanie   
            dla Twojej firmy

S.I.



 » Magazyn i Logistyka - zaawansowany system zarządzania zapasami magazynowymi, zmówieniami 

sprzedaży oraz zamówieniami zakupu, monitoring zapotrzebowania oparty na zleceniach produkcyjnych MTO 

(Make to order), MTS (Make to stock) oraz analizie popytu.

 » Techniczna obsługa klienta - przygotowanie kalkulacji i ofertowanie.

 » Planowanie i rozliczanie produkcji - planowanie produkcji, zarządzanie technologią, 

zarządzanie zasobami, pełny nadzór nad zleceniami.

 » Kontrola jakości - rejestracja zgłoszeń awarii produktów, zastosowanych metod naprawczych, 

kosztów naprawy.

 » Sprzedaż i dystrybucja - rozbudowany system cenników - w tym cenniki indywidualne, 

promocje, automatyzacja fakturowania, zarządzanie spedycją - dokumenty, środki transportu, obsługa 

systemu SIMP (System Identyfikacji Masowych Płatności).

 » Kadry i płace - zarządzanie personelem, automatyczna kalkulacja płac wg dowolnych algorytmów, 

pełna integracja z produkcją, bankowość elektroniczna, współpraca z programem Płatnik.

 » Zarządzanie zasobami ludzkimi - system raportowania wakatów, rekrutacja, ocena.

 » RCP - rejestracja czasu pracy pracowników, współpraca z dowolnym systemem czytników kart.

 » Ewidencja środków trwałych - ewidencja składników majątku trwałego oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, automatyczna kalkulacja amortyzacji.

 » Finanse i księgowość - moduł umożliwia prowadzenie pełnej, profesjonalnej księgowości, 

zgodnie z przepisami polskiego prawa.

 » Sekratariat - zarządzanie korespondencją przychodzą i wychodzącą, w tym możliwość współpracy 

z modułem płatności, bankowością elektroniczną, pocztą elektroniczną.

 » Płatności i bankowość elektroniczna - zarządzanie płatnościami - należności i zobowiąza-

nia, współpraca z dowolnym systemem bankowym, import i eksport wyciągów/przelewów, automatyczne księ-

gowanie, obsługa systemu SIMP (System Identyfikacji Masowych Płatności), integracja z modułem Sekretariat.

S.I. to coś więcej niż tylko program, to Twój osobisty doradca. Jest zna-
komitym rozwiązaniem dla każdej średniej i dużej firmy. Wspomaga za-
rządzanie Twoim przedsiębiorstwem zarówno produkcyjnym, usługowym 
jak i handlowym.

S.I. to jedyny system, który pracuje dla Ciebie w każdym obszarze Twojej 
firmy.

Gromadzi, przetwarza i analizuje informacje z zakresu planowania i roz-
liczania produkcji, gospodarki materiałowej z logistyką, sprzedaży, kadr 
i płac, finansów i księgowości, kas, banków oraz środków trwałych. System 
który pracuje za Ciebie.

Wciąż rozwijamy i pracujemy nad S.I., żeby jeszcze lepiej dopasować się 
do potrzeb Twoich i Twojego przedsiębiorstwa.

Czym jestem?

Jestem idealnie dopasowany
Co to znaczy że System S.I. Dopasowuje się do Twoich potrzeb? To możliwość dowolnej modyfikacji 
systemu i instalacji tylko wybranych modułów. System S.I to  10 podzespołów odpowiedzialnych za 
cały obszar działania Twojej firmy. Możesz mieć je wszystkie lub tylko te, których potrzebujesz.

System opłat za użytkowanie S.I. jest dostosowany do możliwości Twojego przedsiębiorstwa. Możesz 
wybrać zakup licencji na czas nieokreślony, określony lub dzierżawę na dowolnie długi okres  (opła-
ty miesięczne lub roczne).



System S.I. został stworzony przede wszystkim dla dużych i średnich firm, szcze-
gólnie dla tych, których obecna infrastruktura informatyczna nie pozwala na lepsze 
funkcjonowanie. Co możesz zyskać używając systemu S.I.?

• Przede wszystkim, pełną współpracę wszystkich działów Twojej firmy, nigdy więcej nie 
będziesz miał problemu z niekompatybilnością programów, wymianą danych itp.

• Automatyzacja wyklucza ludzkie pomyłki – masz pewność że dane są poprawne.

• Nie wydasz więcej pieniędzy na nadmiar surowców.

• Zawsze będziesz miał aktualne dane na temat kondycji finansowej Twojej firmy.

• Zapoznasz się z wymiernymi efektami opłacalności promocji.

• Dowiesz się czy Twoi handlowcy pracują wydajnie i efektywnie.

• Poznasz realne koszty produkcji.

• Przygotujesz indywidualną ofertę dla każdego klienta – dostosowaną do jego potrzeb.

• Dzięki automatyzacji wielu procedur –zaoszczędzisz czas, a Twoi pracownicy będą 
mogli pracować efektywniej.

Jak będę Ci pomagał?

tel: +48 (0-34) 34 36 084
 +48 (0-34) 39 05 383

faks: +48 (0-34) 38 95 090
e-mail: eclsoft@eclsoft.com

ECLSOFT Sp. z o.o.
ul. Kawia 4/16 pok. 227
42-200 Częstochowa
NIP: 573-24-73-580
REGON: 151984490


