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PROSTE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE
Z SAGE SYMFONIA ERP

Z SYSTEMEM SAGE SYMFONIA ERP ZARZĄDZANIE FIRMĄ
WE WSZYSTKICH OBSZARACH JEJ DZIAŁANIA JEST PROSTE
I EFEKTYWNE.

KORZYSTNY MODEL ZAKUPU
I LICENCJONOWANIA

SAGE SYMFONIA ERP JEST SYSTEMEM
DOSTĘPNYM W DWÓCH MODELACH ZAKUPOWYCH

Modułowa budowa pozwala dopasować system do konkretnych potrzeb.
Gdy Twoja firma będzie się rozwijać, a jej potrzeby wzrosną, system nadal
będzie ją wspierać, ponieważ standardowe funkcje można rozszerzyć o dodatkowe opcje.

Model subskrypcyjny

Model licencyjny

Polega na wykupieniu rocznego
dostępu do systemu.

To jednorazowy wydatek na zakup
licencji.

Podczas tr wania abonamentu
otrzymujesz bezpłatnie wszystkie
aktualizacje prawne zakupionego
programu.
Taki sposób finansowania zapewnia niski koszt rozpoczęcia pracy
i użytkowania programu.

Licencja taka jest nieograniczona czasowo. Usługi dodatkowe,
w tym także aktualizacje, możesz
wykupić wybierając je spośród
dostępnych pakietów Sage Gwarancja.

Kompleksowy i zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Sage Symfonia ERP to zintegrowany biznesowy system informatyczny, który wspiera zarządzanie Twoją firmą, niezależnie od branży w jakiej pracujesz. Jedna baza kontrahentów, pracowników i słowników zapewnia wysoki
poziom integracji danych i błyskawiczną wymianę informacji pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa.
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SAGE
GWARANCJA

RODZAJE PAKIETÓW
GWARANCYJNYCH

ZAPEWNIJ SOBIE OPIEKĘ EKSPERTÓW
I BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z SYSTEMEM

Standardowe funkcje jakie posiada każdy pakiet
(niezależnie od wykupionego poziomu usługi)
to: dostęp do Centrum Wiedzy oraz aktualizacja
prawna.




W Centrum Wiedzy znajdziesz m.in.:


Filmy instruktażowe



Nagrania szkoleń online



Informacje o aktualizacjach



Dokumentację produktową.

FUNCKJE
DODATKOWE



Telefoniczna pomoc w rozwiązywaniu niejasności technicznych



Pierwszeństwo dodzwonienia się (system
przekieruje Twoje połączenie na początek kolejki oczekujących na rozmowę z konsultantem)



Oddzwonienie na życzenie (po 2 minutach
oczekiwania na połączenie możesz zamówić
usługę oddzwonienia w ciągu 2 godzin)



Pomoc zdalna (telefoniczne wsparcie w czynnościach serwisowych)



Aktualizacja rozszerzona - otrzymujesz nowe
wersje programów, rozwijanych o dodatkowe
funkcjonalności (opcja ta wliczona jest w cenę
zakupu Sage Symfonia ERP w modelu subskrypcyjnym. Przy modelu licencyjnym jest dostępna w pakiecie usług Sage Gwarancja VIP i Sage
Gwarancja Prestiż oraz Sage Gwarancja Premium)

Aktualizacja prawna zapewni Ci dostęp do
najnowszych wersji modułów dostosowanych
do obowiązujących przepisów prawnych i
podatkowych.

Z usług Gwarancji Sage możesz skorzystać niezależnie od wybranego modelu licencyjnego.
Pakiet ten pełni funkcję ochronną, która zabezpieczy Twoją firmę na wypadek częstych zmian
prawnych i podatkowych oraz zapewni opiekę
ekspertów w kwestiach merytorycznych i technicznych.



W ramach pakietu VIP PS otrzymasz profesjonalne usługi wdrożeniowo-serwisowe. Usługi
PS można zamówić też niezależnie od posiadanego pakietu

Podstawowa

Komfort

Premium

Prestiż

VIP

VIP PS

Centrum
Wiedzy

Aktualizacje
prawne
Techniczne
wsparcie
telefoniczne
Aktualizacja
rozszerzona

Oddzwonienie
na życzenie

Kompleksowy i zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

FUNKCJE
STANDARDOWE

Benefity

Pierwszeństwo
oddzwonienia

Pomoc zdalna
Profesjonalne
usługi
wdrożeniowo/
serwisowe

Uwaga:
W ciągu 3 miesięcy od zakupu systemu możesz skorzystać z 3 bezpłatnych porad dotyczących
instalacji systemu, importu danych i użytkowania programu - bez względu na wybrany pakiet wsparcia.

7

8

MODUŁY SYSTEMU
SAGE SYMFONIA ERP 2018



Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość



Sage Symfonia ERP Handel



Sage Symfonia ERP Business Intelligence



Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją



Sage Symfonia ERP Środki Trwałe



Sage Symfonia ERP e-Box



Analityk Sprzedaży



Contact Manager



Sage Elektroniczny Obieg Dokumentów



Serwis MiedzyFirmami.pl

Kompleksowy i zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

MODUŁY SAGE SYMFONIA ERP

Sage Symfonia ERP występuje w wersjach Standard i Extra,
które różnią się funkcjonalnie oraz możliwością rozszerzenia o dodatkowe moduły.
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SAGE SYMFONIA ERP
FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość był
pierwszym na rynku produktem, w którym pojawiła się możliwość generowania, integracji
i walidacji plików JPK.

Generowanie plików JPK
Sage Symfonia
Finanse i Księgowość

SAGE SYMFONIA ERP FINANSE
I KSIĘGOWOŚĆ M. IN.:

Integracja plików JPK
z różnych systemów
Integrator JPK

MOŻLIWE ROZSZERZENIA



Usystematyzować czasochłonne czynności



Sage Symfonia ERP Środki Trwałe



Wprowadzać dane do systemu tylko raz
dzięki jednej, centralnej bazie danych dla
całego systemu



Sage Symfonia ERP e-Box



Sage e-Audytor

Podnieść komfort pracy użytkowników grupowo rozliczając płatności, decydując kiedy
i ile osób otrzyma przelew



Sage Integrator



Serwis MiedzyFirmami.pl



Sage Symfonia ERP Business Intelligence
(tylko w wersji Extra)





Umożliwia ewidencję dokumentów bez daty
operacji gospodarczej



Usprawnić tworzenie wielopoziomowych
planów kont



Umożliwia wprowadzanie do rejestru VAT dokumentów z wartościami zerowymi





Posiada podgląd wydruków e-deklaracji VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27

W pełni synchronizować działania księgowe
oraz elastycznie dostosować procesy biznesowe do potrzeb firmy.



Maksymalnie uprościć procedury księgowe
i oszczędzić czas



Grupowo rozliczać płatności decydując kiedy
i ile osób otrzyma przelew



Wzmocnić kontrolę nad rentownością podjętych działań



Przeanalizować dokumenty gromadzone
pod konkretnym projektem lub kontraktem


Walidacja plików JPK
Sage e-Audytor

SAGE SYMFONIA ERP
FINANSE I KSIĘGOWŚĆ POZWOLI CI:





Przekazuje czytelną informację o rozpoczętym
i zakończonym procesie wysyłki pliku JPK do
Ministerstwa Finansów
Automatycznie wypełniane numery SWIFT dla
większości banków działających w Polsce na
podstawie wpisanego numeru rachunku bankowego
Posiada obsługę przelewów elektronicznych
i wyciągów bankowych w walucie dla kont walutowych. W oparciu o moduł Repozytorium Dokumentów i obsługiwane przez niego systemy
bankowe możliwe jest generowanie poleceń
przelewów walutowych oraz pobieranie walutowych wyciągów bankowych.

Po integracji z modułem Business Intelligence
program łatwo i szybko dostarczy Ci informacji
zarządczych.

Kompleksowy i zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość to sprawdzony program
- korzystają z niego dziesiątki tysięcy księgowych w Polsce. Sprawi
on, że procesy finansowo-księgowe w Twoim przedsiębiorstwie będą
przebiegały szybciej, skuteczniej i efektywniej. Możesz dostosować
oprogramowanie do swoich potrzeb i przyjętej polityki rachunkowości,
a dzięki wbudowanym narzędziom kontroli wewnętrznej zmniejszysz ryzyko popełnienia błędu przy wprowadzaniu i księgowaniu dokumentów.
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SAGE SYMFONIA ERP
BUSINESS INTELLIGENCE
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Sage Symfonia ERP Business Intelligence to najważniejsze informacje w zasięgu ręki!

Kompleksowy i zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Analityka biznesowa to dziś niewątpliwie jeden
z najważniejszych elementów firmowej strategii.
Buduj przewagę konkurencyjną swojej firmy dzięki
dostępowi do nowoczesnych narzędzi analitycznych wspomagających podejmowanie trafnych
decyzji.
Moduł Business Intelligence współpracuje z wersją
Extra systemu. Korzystając z Business Intelligence
zyskujesz możliwość oceny obecnych oraz prognozowania przyszłych działań.
Raporty przygotowane przez Sage Business
Intelligence na podstawie różnorodnych danych
są przedstawiane w formie czytelnych i prostych
w interpretacji wykresów.

MODUŁ BUSINESS INTELLIGENCE
ZAPEWNI CI M.IN.:

MODUŁ BUSINESS INTELLIGENCE
ODPOWIE NA PYTANIA:







Wsparcie procesu zarządzania poszczególnymi
obszarami funkcjonowania firmy - rozwiązanie
oferuje zestaw gotowych, predefiniowanych
analiz oraz możliwość skonfigurowania raportów według własnych preferencji
Możliwość efektywnego wykorzystania pojawiających się szans rynkowych oraz sprawnego
reagowania na trudne sytuacje



Niski koszt i krótki termin rozpoczęcia pracy
z profesjonalnym narzędziem analitycznym



Analizę stanów magazynowych oraz poziomu
realizacji zamówień własnych i zewnętrznych.





Jaka jest ilość zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień w skali roku i jaką marżę i zysk
wypracowałeś na konkretnym produkcie?
Jak wygląda sprzedaż miesiąc po miesiącu
w ujęciu miesięcznym dla wybranego i porównywalnego roku?
Jaka jest rentowność sprzedaży w ujęciu miesięcznym dla wybranego i porównywalnego
roku?

Zawsze będziesz wiedzieć, co najcześciej kupują klienci
- Top 25 - automatyczny ranking najlepiej sprzedawanych produktów.
System Sage Business Intelligence sam stworzy top listę 25 towarów
o najwyższej sprzedaży, pokaże ich ilość i wartość sprzedaży, wskaźniki
wzrostu w wybranym roku i udział procentowy w sprzedaży ogółem.
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SAGE SYMFONIA ERP HANDEL

Firmy zawsze mierzą się z tym samym wyzwaniem - nie jest problemem wyprodukowanie towaru, problemem jest jego sprzedaż. Dlatego tak istotna staje się
optymalizacja całego procesu handlowego od zamówienia do zakupu.
Sage Symfonia ERP Handel będzie Cię wspierać w podejmowaniu trafnych decyzji na każdym etapie procesu handlowego: od oferty, aż do wydania towaru.
System pozwoli Ci na realizację złożonej polityki sprzedaży, a system cenników
i rabatów ułatwi prowadzenie polityki cenowej.

SAGE SYMFONIA ERP HANDEL STANDARD
POZWOLI CI NA:

MOŻLIWE ROZSZERZENIA



Maksymalne usprawnienie obsługi sprzedaży
poprzez automatyzację standardowych czynności, takich jak: rejestracja zamówienia, rezerwacja czy wydanie towaru



Sage Symfonia ERP e-Box



MiędzyFirmami.pl



Contact Manager

Śledzenie, opisywanie i koordynowanie całego
procesu biznesowego poprzez tworzenie dodatkowych powiązań między zamówieniami,
fakturami, dokumentami płatności i zleceniami



Analityk Sprzedaży



Zarządzanie Produkcją



Sage Symfonia ERP
Business Intelligence (w opcji Extra)





Generowanie indywidualnych zestawień i raportów z dodatkowymi kryteriami wyszukiwania dzięki definiowaniu rozbudowanej liczby
wymiarów analitycznych dla towarów, kontrahentów i pracowników



Redukcję do minimum ryzyka popełnienia
błędu



Wystawianie dokumentów bez daty sprzedaży



Rozliczenie kontrahentów fakturą końcową
z zerowymi wartościami



Aktualizację deklaracji INTRASTAT



Dostosowanie wydruków faktur oraz faktur
w walucie, do sprzedaży z odwrotnym obciążeniem.

W połączeniu z modułem Business Intelligence
otrzymasz nowoczesne narzędzie, które obsłuży
najbardziej skomplikowane procesy handlowe, a
także pozwoli na analizę danych dotyczących obszaru handlu pokazując trendy i tworząc prognozy.

Jeśli Twoje potrzeby w zakresie obsługi procesów handlowych są większe,
niż te, które oferuje moduł Standard wybierz moduł Sage Symfonia ERP
Handel Extra.
Z Sage Symfonia ERP Handel zrealizujesz najbardziej złożone projekty
handlowe.

CONTACT
MANAGER

ANALITYK
SPRZEDAŻY

Analityka biznesowa to dziś niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów firmowej strategii.
Buduj przewagę konkurencyjną swojej firmy dzięki dostępowi do nowoczesnych narzędzi analitycznych wspomagających podejmowanie trafnych decyzji.

Moduł ten wspomaga pracę z obecnym i potencjalnym klientem.
Prosta budowa i intuicyjność oraz przejrzysta
struktura list, powodują, że praca z Contact
Managerem jest łatwa, nie wymaga wprowadzania tak dużej ilości danych jak w systemach
CRM, a przygotowanie prostej oferty trwa nawet 180 sekund!
Contact Manager to łatwe prowadzenie i zarządzanie procesem ofertowania!

Z MODUŁEM CONTACT MANAGER ŁATWO:



Rejestrujesz dane kontaktu oraz przypisujesz
kontakt do kontrahenta



Rejestrujesz zdarzenia (telefon, mail, oferta)



Planujesz czynności powiązane z kontrahentem



Zarządzasz kalendarzem: harmonogramem
dnia, tygodnia, miesiąca



Zarządzasz statusami zdarzeń w kalendarzu



Tworzysz oferty i je modyfikujesz.

Analityk Sprzedaży to aplikacja, która ułatwi codzienną pracę managerom sprzedaży w Twojej
firmie. Dzięki niej zespoły sprzedażowe i ich szefowie będą dysponować przejrzystymi danymi.
Wielką pomocą w pracy będą dla nich raporty
tematycznie ułożone w zbiór kokpitów pokazujących syntetyczne informacje (Kokpit Kontrahenta, Kokpit Towaru).
Raporty generowane są automatycznie w oparciu o dużą ilość wymiarów, są czytelne i łatwe
w interpretacji.

CO ZYSKAJĄ TWOI
MANAGEROWIE SPRZEDAŻY?


Predefiniowane raporty ułatwią im dostęp do
danych i ich analizę oszczędzając czas całego zespołu sprzedażowego



Uzyskają narzędzia do kontrolowania na bieżąco realizacji zadań w określonych targetach.

Kompleksowy i zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Aplikacja Contact Manager pozwoli Ci zarządzać ofertami, kalendarzami, kontaktami handlowymi w ramach Sage Symfonia ERP Handel.
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Korzystając z aplikacji Analityk sprzedaży
usprawnisz pracę swoich managerów sprzedaży!!

SAGE SYMFONIA ERP
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
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OPTYMALIZOWANIE KOSZTÓW
PROCESÓW WYTWÓRCZYCH

Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją
zapewni Twojej firmie wyższą wydajność oraz
efektywność kosztową procesów produkcyjnych.
Rozwiązanie umożliwia zarządzanie produkcją,
obniżenie kosztów, ewidencjonowanie zużytych
surowców oraz odpadów powstałych w czasie
produkcji. W znacznym stopniu usprawnia pracę
zarówno działu produkcji, jak i działu księgowego.
Do pracy z systemem niezbędny jest moduł
Sage Symfonia ERP Handel, ponieważ system
produkcyjny korzysta z kartotek towarowych,
dokumentów magazynowych i zdefiniowanych
w module Handel magazynów.

System umożliwia szybką ocenę rentowności
sprzedaży w dowolnym przekroju.
Radosław Sędrowicz,
dyrektor zarządzający, PHP ICC Neskor

PROGRAM UMOŻLIWI CI:


Skuteczne zarządzanie poszczególnymi
etapami procesu produkcyjnego



Szybkie pozyskanie precyzyjnych informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji



Zoptymalizowanie wykorzystywanych zasobów



Porządkowanie planu pracy i poprawę jej
ergonomii



Kontrolowanie magazynu, surowców i planów produkcyjnych



Tworzenie raportów w wymaganym układzie.

SAGE SYMFONIA ERP
ŚRODKI TRWAŁE

System umożliwia sprawne zarządzanie procesami
zachodzącymi w firmie obecnie i jest na tyle elastyczny,
aby sprawdził się również w przyszłości.
					Urszula Szarżanowicz
					Auto Watin
					Autoryzowany dealer Forda

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe to efektywne
zarządzanie majątkiem firmy.

SAGE SYMFONIA ERP ŚRODKI TRWAŁE
ZAPEWNI CI:

Uproszczenie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz zauważalne skrócenie czasu niezbędnego do prowadzenia ewidencji i obliczania
amortyzacji osiągniesz korzystając z Sage Symfonia ERP Środki Trwałe.



Szybką kontrolę płatności rat i kosztów
środków trwałych z leasingu, wynajmu
i dzierżawy



100% kontrolę nad majątkiem firmy



Pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa



Efektywne zarządzanie kosztami, poprzez
wsparcie w wyborze najkorzystniejszej dla
Twojej firmy metody amortyzacji środków
trwałych



Raporty, które dostarczą niezbędnych informacji do podejmowania decyzji biznesowych



Łatwe ustalenie kto korzysta ze środka
trwałego lub wyposażenia o konkretnym
numerze ewidencyjnym i gdzie on się aktualnie powinien znajdować.

Rozwiązanie to umożliwia kontrolę i podniesienie efektywności zarządzania majątkiem firmy oraz usprawnia pracę księgowości - moduł
Środki Trwałe zawiera mechanizmy ułatwiające przekazanie wyników operacji do modułu
Finanse i Księgowość.
Program zautomatyzuje tworzenie planów i odpisów amortyzacyjnych środków trwałych własnych i obcych oraz wyeliminuje ręczne księgowanie naliczeń amortyzacyjnych. Będziesz
mógł sprawnie poprowadzić ewidencję historii
środków trwałych oraz kosztów ich eksploatacji, przeglądów, napraw i modernizacji.
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SAGE SYMFONIA ERP
E-BOX

MODUŁ E-FAKTURY

Korzystając z dokumentacji elektronicznej obniżysz koszty bieżącego działania firmy. Sage Symfonia ERP e-Box zapewni Ci bezpieczeństwo prawne
w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur,
e-przelewów i e-deklaracji. W zależności od potrzeb, możesz wybrać najodpowiedniejszy dla Twojej firmy zakres funkcjonalności.



Pozwoli Ci zarządzać obiegiem i archiwizacją
elektronicznych faktur



Zautomatyzujesz proces wystawiania, wysyłania, odbierania, potwierdzenia, otrzymania
faktury



Bezpiecznie wyślesz faktury przez serwis
MiedzyFirmami.pl

MODUŁ E-PRZELEWY


Umożliwi Ci obsługę płatności i przelewów
krajowych



Stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do
banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje
bankowe



Obsłużysz transakcje z kontrahentami,
pracownikami i urzędami oraz zarządzisz
rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych.

Kompleksowy i zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

WYGODNE I PROSTE OPERACJE ELEKTRONICZNE

MODUŁ E-DEKLARACJE

Implementacja oprogramowania e-Box firmy Sage umożliwiła
automatyzację obiegu dokumentów, zwiększenie efektywności
pracy oraz znaczne ograniczenie kosztów i oszczędność czasu.
				

Anna Kukawska,
kierownik działu sprzedaży
Gramar



Pozwoli na elektroniczne rozliczanie VAT
i PIT



Automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT i VAT bezpośrednio
z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa
Finansów



Odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO)



Zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru.
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SAGE ELEKTRONICZNY
OBIEG DOKUMENTÓW

SAGE E-AUDYTOR

Sage e-Audytor to biznesowy serwis pozwalający na bezpieczne weryfikowanie danych z plików
JPK (Jednolity Plik Kontrolny).
Jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od oprogramowania, którego używają.
W ostatnim okresie Sage e-Audytor został kilkukrotnie nagrodzony:

Szukasz systemu do obiegu dokumentów?

Z E-AUDYTOREM ZYSKUJESZ MOŻLIWOŚĆ:


Porównania czy dane zawarte w raporcie
JPK_VAT są spójne z deklaracją VAT-7



Bezpiecznego weryfikowania poprawności
merytorycznej danych w Jednolitym Pliku
Kontrolnym



Łatwego zidentyfikowania ryzyka podatkowego w oparciu o dane z Jednolitego Pliku Kontrolnego



Podglądu danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego – dzięki przetworzeniu pliku .xml w postać czytelną dla Użytkownika



Zbadania stanu finansowego swojej firmy
w oparciu o raporty graficzne.

Z platformy Sage e-Audytor
korzysta już ponad 6 000 firm

Sage Elektroniczny Obieg Dokumentów wspiera procesy zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy
obowiązujące w przedsiębiorstwie.

SAGE ELEKTRONICZNY OBIEG
DOKUMENTÓW UMOŻLIWI CI:

CO ZYSKUJESZ?



Prowadzenie księgi korespondencji przychodzącej i wychodzącej



Skrócenie czasu pełnej akceptacji dla dokumentów kosztowych



Obieg faktur zakupu, zamówień własnych
i obcych, płatności i proform, umów, reklamacji oraz dokumentów magazynowych



Krótszy czas wyszukania konkretnej informacji



Obieg sprawozdań z wizyt u klienta



Optymalizację pracy działów księgowych



Obieg innych dokumentów, które wymagają akceptacji lub decyzji managera



Kontrolę dostępu do dokumentów, w zależności od poziomu tajności



Dekretację dokumentów dla systemu
finansowo-księgowego.



Ochronę oryginału dokumentu



Wygodną aplikację oraz interfejs przez
stronę WWW.

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE
SAGE SYMFONIA ERP

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

MINIMALNE
WYMAGANIA TECHNICZNE
DLA INSTALACJI
JEDNOSTANOWISKOWEJ

MINIMALNE
WYMAGANIA TECHNICZNE
DLA INSTALACJI
WIELOSTANOWISKOWEJ



Windows 10/8.1/8/7

Serwer MS SQL:



Procesor 2GHz



MS SQL Server 2016/2012



4GB RAM i 3GB miejsca na dysku



MS SQL 2012 Express



MS SQL 2012 Express



Procesor 2GHz



Połączenie internetowe



4GB RAM

...............................................................................................................



Monitor o rozdzielczości min. 1024x768





Wgrane wszystkie krytyczne aktualizacje
do Windows, MS SQL i pakietu .NET 4.0

Wgrane wszystkie krytyczne aktualizacje
do MS SQL.

...............................................................................................................



Dla systemów w innej wersji językowej
niż polska wymagana jest zmiana
ustawień regionalnych na polskie.



Windows 10/8.1/8/7



Serwer usług terminalowych
Windows Server 2012R2/2012



Procesor 1GHz



2GB RAM i 3GB miejsca na dysku



Monitor o rozdzielczości min. 1024x768



Połączenie internetowe



Wgrane wszystkie krytyczne aktualizacje
do Windows i pakietu .NET 4.0



Dla systemów w innej wersji językowej
niż polska wymagana jest zmiana ustawień
regionalnych na polskie.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Kompleksowy i zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Stacja robocza:

...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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