
O Firmie
Wercom działa nieprzerwanie od 2005 roku, wspierając przedsiębiorstwa 
w procesie ich informatyzacji, cyfryzacji i rozwoju. Jesteśmy Złotym 
Partnerem Symfonii, Autoryzowanym Partnerem enova365 oraz 
Autoryzowanym Partnerem SaldeoSMART. Podstawową zasadą Wercom 
jest rzetelność i partnerskie podejście w relacjach z Klientami

Kompleksowo realizujemy projekty informatyczne, począwszy od 
profesjonalnego doradztwa, implementacji systemu, aktualizacji, poprzez 
usługi konsultingowe i szkoleniowe. Zapewniamy klientom wsparcie 
zarówno przy wyborze najlepszego rozwiązania dla organizacji jego 
biznesu, jak i przy obsłudze posprzedażowej. 

Oferujemy rozwiązania w obszarach:

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu z wdrożeń w małych i średnich firmach dostarczamy rzetelnej wiedzy 
na temat możliwości oferowanych rozwiązań. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, pracownicy firmy Wercom 
tworzą zespół specjalistów, których profesjonalizm i zaangażowanie jest gwarantem najwyższej jakości usług.

FINANSE
I KSIĘGOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE
KADRAMI I PŁACAMI

SPRZEDAŻ
I DYSTRYBUCJA

PRODUKCJA
I ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

OBIEG
DOKUMENTÓW

Czy wiesz że ...
Wercom to ponad 15 
lat doświadczeń z 

systemami ERP

8 na 10 Klientów ceni 

nas za rzetelność, 

wiedzę merytoryczną i 

szybkość reakcji



Specjalizujemy się w doradztwie, wdrożeniach i obsłudze 
powdrożeniowej systemów ERP. Wieloletnia praktyka we wdrażaniu 
rozwiązań informatycznych umożliwia nam zaprojektowanie i 
implementację rozwiązań dopasowanych do potrzeb każdego Klienta.
W ramach naszych usług oferujemy:

Audyt i analizę przedwdrożeniową

Kompleksową instalację i implementację oprogramowania

Aktualizację systemów do najnowszych wersji 

Integracje i konfigurację systemów z zewnętrznymi rozwiązaniami 

Szkolenia produktowe z poszczególnych modułów 

Wsparcie programistyczno-informatyczne

Oferta
Oprogramowanie

DLA MAŁYCH FIRM

Symfonia Start

enova365 Srebrna

Certum E-podpis

Symfonia ERP

enova365 Złota

enova365 Platyna

ITCube CRM

SaldeoSMART

Certum E-podpis

DLA ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM  

Usługi

Polecają nas:

Jesteś zaineresowanym zakupem? Tel. 61 868 22 08 
handlowy@wercom.plSkontaktuj się z naszymi konsultantami

Masz system ERP i potrzebujesz wsparcia? Tel. 61 868 22 08
biuro@wercom.plZadzwoń lub skontaktuj się z nami

Wercom Sp. z o.o.

Ul. Wieczorynki 43

60-193 Poznań biuro@wercom.pl, www.wercom.pl

Tel.: 61 868 22 08, 61 661 09 30

Kom.533 330 406 Fax.:61 868 29 85


