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Cechy programu sBiznes

Intuicyjny, czytelny i prosty:
dzięki przemyślanemu interfejsowi 
oraz modułowej budowie.

Niezawodny i bezpieczny:
dzięki fachowemu wsparciu, pomocy 
zdalnej oraz sieci partnerów w całym 
kraju.

Nowoczesny i szybki:
dzięki wydajnej, bezpiecznej 
i niezawodnej bazie danych 
Microsoft SQL oraz zastosowaniu 
najnowszych technologii .NET

Funkcjonalny i zintegrowany:
dzięki doświadczonemu zespołowi 
projektantów oraz ciągłemu rozwojowi.

Innowacyjny, przejrzysty, intuicyjny oraz prosty w obsłu-
dze, zawierający elementy niezbędne do wspomagania 
pracy, obsługi, zarządzania, nadzoru i kontroli tego co 
dzieje się w Twojej firmie.

896
wdrożenia

34
branże

2850
użytkownicy
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! OFERTA
WIOSNA

2021
Znacząco obniż roczne koszty!
Pełne wdrożenie w kilka dni!

Zdalne wsparcie!
Pełne szkolenie online!



Księgowość
księga handlowa, księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany
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Księgowość - KPiR, ryczałt, ewidencje, deklaracje, podatki 
Obszar Księgowość w systemie ma na celu ewidencjonowanie zakupów 
i sprzedaży VAT, a także dla mniejszych firm prowadzenie Księgi Przy-
chodów i Rozchodów oraz obsługę Ryczałtu od przychodów ewidencjo-
nowanych. W tym obszarze możemy także generować deklaracje VAT 
(VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektronicz-
nej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. Dostępna obsługa rozliczania 
składek ZUS, informuje o naliczeniach związanych z podatkiem dochodo-
wym oraz generuje miesięczne rozliczenie podatku dochodowego. System 
automatycznie generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK.

Finanse-Księgowość - Księga handlowa, dowody księgowe 
Obszar ten stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania finansami. Każdy 
zdefiniowany zapis księgowy można wprowadzać, a następnie przeglądać 
i sortować według dowolnych kryteriów. System oferuje również wgląd 
do wartości zapisów na poszczególnych kontach z opcją przeglądania czy 
raportowania. Poza podstawowymi raportami finansowymi (Rachunek 
Zysków i Strat, Bilans) można zdefiniować i utworzyć dowolny raport wg. 
określonych kryteriów. Funkcjonalność obszaru umożliwia definiowanie 
dekretów, które pozwalają na automatyczne tworzenie zapisów księgowych 
ze wskazanych obszarów.
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Finanse
kasa, bank, rozliczenia, przelewy, rozrachunki, wielowalutowość, split payment

Personel
kadry, płace, ewidencja czasu pracy,  ZUS, PPK, RODO

e-Dokumenty
JPK-V7, e-deklaracje, e-PIT’y, e-Sprawozdania do KRS oraz KAS, 

e-Urlopy,  eZLA   

Kontakty
kontrahenci, CRM, dziennik zadań, obsługa sekretariatu
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Dodatkowo rozbudowane moduły:

Środki Trwałe i Wyposażenie
ewidencja wyposażenia i środków trwałych, 

moduł wypożyczalnia, dekretacja
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Przewaga oprogramowania sBiznes 
polega na jego rozbudowanej 

architekturze umożliwiającej działania 
w obrębie tylko jednego 

środowiska pracy.

oszczędność czasu
lepsza organizacja pracy

porządek w dokumentacji
bezpieczeństwo danych
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HELP DESK
Reakcja w kilka minut

POMOC
ONLINE

ZDALNE
WDROŻENIA

POMOCNI
KONSULTANCI
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InfoRach - Barbara Barwikowska-Wandas

Po szczegółowej analizie rynkowej systemów infor-
matycznych oraz zasięgnięciu opinii specjalistów 
został wybrany system sBiznes do obsługi naszego 
Biura. Kompleksowe podejście do biznesu oraz 
nowoczesna technologia w postaci systemu sBiznes 
pozwala nam profesjonalnie obsługiwać klientów. 
Wysoka niezawodność programu sBiznes, otwartość 
na zmiany i potrzeby użytkowników były głównymi 
kryteriami podjęcia decyzji o wyborze systemu. 

TAX IT - Radosław Belniak Doradca Podatkowy

Po wnikliwej analizie systemów wybraliśmy system 
sBiznes® do obsługi własnej działalności oraz firm 
naszych klientów. Kompleksowe podejście do biznesu 
oraz nowoczesna technologia w postaci systemu 
sBiznes®, otwartość na zmiany i potrzeby użytkowników 
oraz czas reakcji serwisu były głównymi kryteriami podję-
cia decyzji o wyborze systemu.

Standard BP - Prezes Zarządu Renata Lewandowska

Po obszernej i wnikliwej analizie rynkowej systemów 
informatycznych wybraliśmy system sBiznes do obsługi 
naszego Biura. Kompleksowe podejście do biznesu oraz 
nowoczesna technologia w postaci systemu sBiznes 
pozwala nam pozyskać nowych klientów. Wysoka 
niezawodność programu sBiznes, otwartość na zmiany 
i potrzeby użytkowników były głównym kryterium pod-
jęcia decyzji o wyborze systemu.

Trans NG Sanok - Główna Księgowa Anna Lewińska

Nasza firma do dalszego rozwoju potrzebował profe-
sjonalnego systemu do zarządzania przedsiębior-
stwem. Po analizie rynkowej wybraliśmy sBiznes, 
który dzięki poprawie zarządzania poszczególnymi 
obszarami, pozwolił nam realizować procesy sprawniej 
i efektywniej. Korzyści z implementacji programu sa 
ogromne i jestesmy zadowoleni z Naszego wyboru. 

www.inforach.pl  

www.ksiegowosc365.com
www.transng.pl

www.crfin.pl
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https://sbiznes.pl/wersja- demo.htmlPOBIERZ
D A R M O W E  D E M O

https://www.youtube.com/watch?v=FdJ4bTQSc-A&t=118s
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