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SYSTEM INFORMATYCZNY USPRAWNIAJ�CY 
FUNKCJONALNO�� PRZEDSI�BIORSTW 

KOMUNIKACYJNYCH I TRANSPORTOWYCH 

Streszczenie 
Dzi� konkurencja rynkowa zmusza przedsi�biorstwa do stosowania nowoczesnych systemów 

informatycznych, które w sposób kompleksowy wspomagaj� zarz�dzanie zbiorem procesów 
zachodz�cych w przedsi�biorstwach. Artykuł przedstawia analiz� mo�liwo�ci systemu informatycznego 
racjonalizuj�cego działalno�� przedsi�biorstw. 

WST�P 
Rosn�ca dynamika otoczenia rynkowego współczesnych przedsi�biorstw oraz 

intensyfikacja zastosowa� technologii informatycznych w zarz�dzaniu, wywołuj� istotne 
zmiany w strukturach organizacyjnych i zasadach funkcjonowania przedsi�biorstw [6]. 
Obecnie nowoczesna technologia informatyczna jest jednym z najskuteczniejszych narz�dzi 
osi�gania przez przedsi�biorstwa zadowalaj�cych wyników. Dzi�ki niej mo�liwe staje si�
przyspieszenie szybko�ci przepływu informacji, minimalizowanie kosztów, zwi�kszenie 
zysków i rozwoju firmy oraz zsynchronizowanie prac na pozycjach strategicznych [9]. 

Współczesne przedsi�biorstwa s� �wiadome, �e kompleksowe systemy informatyczne 
spełniaj� bardzo wa�n� rol� w zarz�dzaniu, a ich brak uniemo�liwia prawidłowe ich 
funkcjonowanie [10]. Podejmuj�c działalno�� zwi�zan� z wdro�eniem zintegrowanych 
systemów informatycznych przedsi�biorstwo otrzymuje mo�liwo�� dokonania istotnych 
zmian organizacyjnych [2]. Implementacja systemów informatycznych w przedsi�biorstwach 
ma głównie na celu usprawnienie wielu aspektów działalno�ci logistycznej przedsi�biorstw i 
wyniesienie ich na wy�szy poziom jako�ci funkcjonowania [4]. Obecnie optymalizacja 
procesów w organizacji nie jest mo�liwa bez szybkiej i wiarygodnej informacji o ich 
funkcjonowaniu [4].

Systemy informatyczne stanowi� skuteczne narz�dzia wspomagaj�ce integracj�
informatyczno-decyzyjn� [7]. Najcz��ciej stosowane w ró�nego rodzaju przedsi�biorstwach 
s� zintegrowane systemy informatyczne, w których nast�puje poł�czenie procesów 
informacyjnych rozproszonych na skutek społecznego podziału pracy [1]. Zintegrowane 
systemy informatyczne pozwalaj� na symulacj� ró�norodnych działa� i ich analiz�, a w 
rezultacie lepsze planowanie i zarz�dzanie procesami w przedsi�biorstwie [3]. 

                                                
1 Autorki uzyskały zgod� na publikacj� informacji o systemie Veritum XL, firmy System-1 Spółka z o.o. 
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Wdro�enie systemów informatycznych umo�liwia polepszenie sprawno�ci 
funkcjonowania przedsi�biorstw w wielu obszarach jednocze�nie, pozwala uzyska� pełn�
kontrol� nad organizacj� i umo�liwia perspektyw� dalszego niezakłóconego rozwoju [2]. 

Celem opracowania jest przedstawienie analizy mo�liwo�ci systemu informatycznego, 
usprawniaj�cego funkcjonalno�� przedsi�biorstw komunikacyjnych i transportowych,  
w szczególno�ci w obszarze zarz�dzania oraz przedstawienie mo�liwo�ci uzyskania korzy�ci 
z implementacji nowoczesnego systemu. 

1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 
VERITUM XL FIRMY SYSTEM-1 
Obecnie ka�de przedsi�biorstwo dba o rozwój na rynku, dochodzi do punktu, w którym 

mo�liwo�ci gromadzenia i przetwarzania informacji determinuje jej perspektywy. Wdra�anie 
systemów informatycznych wspomagaj�cych procesy zarz�dzania pozwalaj� uzyska�
przewag� konkurencyjn�, utrzymanie odpowiedniego poziomu obsługi klienta i obni�enie 
kosztów działalno�ci przedsi�biorstwa [5]. 

Dynamiczny rozwój technologiczny i rosn�ce wymagania klientów przyczyniły si� do 
powstania oprogramowania Veritum XL firmy System-1. System-1 Spółka z o.o. istnieje na 
informatycznej mapie Polski od 1994 roku. Długoletnia obecno�� na niezwykle dynamicznie 
rozwijaj�cym si� rynku pozwoliła Spółce zgromadzi� du�y zakres wiedzy i do�wiadczenia, 
stworzy� zespół wysokiej klasy fachowców, a przede wszystkim zaowocowała gronem 
kilkuset zadowolonych przedsi�biorstw, korzystaj�cych ze Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego Veritum XL. System Veritu XL jest nowoczesnym, w pełni zintegrowany 
system daj�cy nieograniczone mo�liwo�ci u�ytkownikom przy zachowaniu kosztów 
dostosowanych do krajowych realiów. Veritum XL jest systemem klasy ERP adresowanym 
do przedsi�biorstw z sektora Małych i �rednich Przedsi�biorstw (M�P). Oprogramowanie 
Veritum XL oparto na jednej wspólnej bazie, w celu integracji informacji w obr�bie całego 
przedsi�biorstwa. System jest zrealizowany w oparciu o baz� danych Microsoft SQL Server 
(2005, 2008, 2008R2). System zapewnia zintegrowan� i kompleksow� obsług� w zakresie 
finansów, �rodków trwałych, sprzeda�y, obrotu materiałowego oraz zarz�dzania zasobami 
ludzkimi. Veritum XL jest wyposa�ony mi�dzy innymi w moduł CRM wspieraj�cy 
efektywn� obsług� klientów. W skład systemu wchodz� tak�e moduły specjalistyczne, 
wspieraj�ce działalno�� transportow� oraz obsług� wywozów regularnych. W tych obszarach 
działania Veritum XL pozwalaj� w sposób kompleksowy zinformatyzowa� podstawow�
działalno�� przedsi�biorstwa, w poł�czeniu z modułami ogólnymi takimi jak: finanse i 
ksi�gowo��, sprzeda�, �rodki trwałe,  kadry i płace. (Opracowanie na podstawie materiałów i 
dokumentacji firmy System-1).

Klientami oprogramowania Veritum XL firmy System-1 s� przedsi�biorstwa o ró�nych 
profilach działalno�ci. Jednak w przewa�aj�cej cz��ci to przedsi�biorstwa komunikacyjne i 
transportowe mi�dzy innymi Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Opolu,  Miejski 
Zakład Komunikacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, PKS w Kłodzku S. A., PKS  
w Poznaniu S. A., PKS w Płocku S.A., PKS w Kluczborku Spółka z o.o., PKS Sieradz  
Spółka z o.o., PKS Wielu� Spółka z o.o., PKS w Nysie Spółka z o.o., PKS w Lubli�cu Spółka 
z o.o., PKS w Krakowie S. A., PKS Zakopane Spółka z o.o., PKS w Chełmie Spółka z o.o., 
PKS w Białymstoku S. A., Miejskie Przedsi�biorstwo Taksówkowe Spółka z o.o. Warszawa, 
Piotrkowska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski, Opolskie 
Przedsi�biorstwo Komunikacji Samochodowej S. A., Przedsi�biorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Białej Podlaskiej S. A., ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o.,  
Przedsi�biorstwo Komunikacyjne "TRANSKOM" Sp. z o.o. Skoczów, Przedsi�biorstwo 
Transportowo-Spedycyjne "AUTOZAK" Sp. z o.o. K�dzierzyn Ko	le, Veolia Transport Sp.  



��������			
�


z o.o. Toru�, Gliwickie Przedsi�biorstwo Transportowe TRAKT Sp. z o.o., Przedsi�biorstwo 
Spedycyjno Transportowe TRANSGÓR Spółka z o.o. w Jastrz�biu Zdroju, Zakład Transportu 
Samochodowego "AUTOZAT" Sp. z o.o. Tarnów. To oczywi�cie nie wszyscy klienci 
oprogramowania Veritum XL. Nale�y zaznaczy�, �e głównym priorytetem firmy System-1 
jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb informatycznych ka�dego klienta. Zintegrowany 
System Informatyczny Veritum XL to poł�czenie nowoczesnych rozwi�za�, unikalnych 
procedur, do�wiadczenia i rzetelno�ci [12]. 

2. MO�LIWO�CI MODUŁOWE SYSTEMU VERITUM XL 
System Veritum XL jest bardzo zło�ony (rys.1), jednak pomimo du�ej kompleksowo�ci 

jest bardzo elastyczny i łatwo konfigurowalny, dostosowuj�cy si� do bie��cych potrzeb 
przedsi�biorstw. Dzi�ki swej systemowej budowie i elastyczno�ci, doskonale sprawdza si� w 
przedsi�biorstwach o ró�nych profilach działalno�ci i ró�norodnej strukturze organizacyjnej. 
Istotn� jego cech� jest skalowalno��, umo�liwiaj�ca łatw�  rozbudow� wraz z rozwojem 
profilu działalno�ci i wzrostem wymaga� u�ytkownika. Jego potencjał w znacznym stopniu 
usprawnia efektywno�� pracy i zarz�dzanie przedsi�biorstw.  

Rys. 1. System Veritum XL

�ródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i dokumentacji firmy System-1 

System Veritum XL oferuj�c  szeroki  wachlarz  mo�liwo�ci  funkcjonalnych  w  ramach  
dziesi�ciu  kluczowych  obszarach zarz�dzania, łatwo integruje si� z indywidualnymi  
rozwi�zaniami  biznesowymi, pozwalaj�c realizowa� własne oczekiwania. Ze wzgl�du na 
zło�ono�� oprogramowania w pracy omówiono kilka wybranych podsystemów oraz kilka 
wybranych modułów. 

2.1. Podsystem Transport i Spedycja (TR) 
Podsystem TR zapami�tuje wszystkie informacje zwi�zane z planowaniem, realizacj� i 

rozliczaniem działalno�ci transportowej. Podstawowym no�nikiem danych jest karta drogowa, 
która mo�e by� zasilana z tachografów b�d	 urz�dze� GPS. Podsystem wspomaga prac�
planisty, dyspozytora i weryfikatora karty drogowej. Rozpoczynaj�c od grafiku 
umo�liwiaj�cego zaplanowanie pracy kierowcy i pojazdu, wystawianie i wydrukowanie kart 
drogowych poprzez ich weryfikacj� do analiz statystycznych, rozliczenia paliwa i czasu pracy 
oraz wystawienia dokumentów sprzeda�y w pełni powi�zanych z modułem Finanse i 
ksi�gowo�� (FK). (Opracowanie na podstawie materiałów i dokumentacji firmy System-1). 
Przykładowe okno dialogowe podsystemu Transport i Spedycja zostało przedstawione  
na rys. 2.  

Veritum XL 
Kadry i Płace 

Gospodarka magazynowa 

Sprzeda�Usługi 

Transport i Spedycja 

Finanse i Ksi�gowo��

�rodki trwałe 

Zarz�dzanie relacjami z klientem 

Zarz�dzanie lokalami 

Obsługa wywozów regularnych 
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Rys. 2. Okno dialogowe modułu Transport i Spedycja

�ródło: www.veritum.pl/img/screen/big/tr1.jpg (dost�p na dzie� 11.02.2013) 

Karty drogowe. Moduł weryfikuje i ewidencjonuje karty drogowe. Kompletuje 
informacje o pracy pojazdów i kierowców. Rozliczaj�c zu�ycie paliwa pozwala stosowa�
kilka norm dla kilometrów, tonokilometrów, dodatki za ci�gni�cie przyczep, inne dodatki, 
usprawiedliwiaj�ce przepał: zima, jazda po mie�cie, dodarcie, trudne warunki. Zu�ycie 
rzeczywiste wyliczane według jednej z trzech metod: pełny bak, odnotowywanie stanów 
zbiorników lub od licznika do licznika, dla dowolnej ilo�ci silników (osobne silniki np. dla 
ogrzewania). Rozliczenie paliwa mo�e by� zautomatyzowane poprzez pobieranie danych o 
tankowaniach z modułu magazynowego systemu Veritum, b�d	 z zewn�trznych systemów 
informatycznych. Weryfikuj�c karty drogowe moduł gromadzi dane b�d�ce podstaw�
rozliczenia czasu pracy. Zatwierdzanie kart drogowych powoduje kontrol� czasu pracy co do 
zgodno�ci z Ustaw� o Czasie Pracy i wytycznymi Europejskimi. Na podstawie danych z kart 
drogowych system generuje szeroki zakres analiz niezb�dnych m.in. do sprawozdawczo�ci 
GUS i do rozlicze� wewn�trznych. (Opracowanie na podstawie materiałów i dokumentacji 
firmy System-1).

Tabor. Moduł prowadzi ewidencj� pojazdów w zakresie danych podstawowych takich 
jak: numer ewidencyjny i rejestracyjny, dane techniczne, przyj�cie i skre�lenie, miejsce 
u�ytkowania z histori� zmian, normy zu�ycia paliwa z rozbiciem na silniki. Ponadto pozwala 
ewidencjonowa� wyposa�enie, naprawy i cz��ci pojazdów np. ogumienia, silniki akumulator i 
wyposa�enia oraz wspiera poprzez system alarmów terminy ró�norakich bada�
(rejestracyjnych, technicznych i legalizacyjnych) wa�no�ci ubezpiecze�, winiet itp. 
Uniwersalno�� rozwi�zania wynika z definiowalno�ci kartotek taborowych wg 
indywidualnych potrzeb klienta. (Opracowanie na podstawie materiałów i dokumentacji 
firmy System-1).

Koszty pracy pojazdów. Moduł gromadzi i rozlicza koszty pracy pojazdów, przyczep 
oraz kierowców w cyklach miesi�cznych, niezale�nie od rachunku kosztów w podsystemie 
FK. Pobiera dane z wszystkich modułów systemu Veritum, na poziomie pojedynczego 
pojazdu b�d	 danych dotycz�cych grup pojazdów (tak�e wszystkich pojazdów) dziel�c je 
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według zadanych kryteriów np. kilometrów b�d	 czasu jazdy, pozwalaj�c szczegółowo 
analizowa� ka�dy pojazd b�d	 kierowc�. (Opracowanie na podstawie materiałów i 
dokumentacji firmy System-1).

Główne zalety podsystemu TR to mi�dzy innymi: kompleksowa obsługa kartotek, 
prowadzenie ewidencji pojazdów, dowolna posta� karty paliwowej i zestawie� rozliczaj�cych 
zu�ycie paliwa, automatyczne pobieranie danych z innych podsystemów do rozliczania 
kosztów. Kolejne zalety to konstruowanie zlece� dla rozkładu jazdy autobusów w oparciu o 
zaimportowane z systemów zewn�trznych kursy, mo�liwo�� ró�norodnego konstruowania 
grafików pracy oraz rozliczanie zlece� w ramach kontraktów oraz ewidencja przewo�onych 
towarów z uwzgl�dnieniem ustawy ADR2. (Opracowanie na podstawie materiałów i 
dokumentacji firmy System-1).  

2.2. Podsystem Finanse i Ksi	gowo
� (FK) 
Podsystem FK prowadzi ksi�gi rachunkowe przedsi�biorstwa oraz wspomaga zarz�dzanie 

firm�. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje ksi�gowe: rejestracj� obrotów, automatyczne 
dekretowanie faktur, rozliczanie kosztów, sporz�dzanie sprawozda�. Dostarcza danych  
do pełnej analizy przychodów i kosztów firmy wg ró�norodnych kryteriów. Prowadzi 
rozrachunki z kontrahentami w złotówkach oraz w walutach obcych. Umo�liwia  
pełn� obsług� rozlicze� VAT. System mo�e pracowa� w przedsi�biorstwach ró�nych bran�.
(Opracowanie na podstawie materiałów i dokumentacji firmy System-1). Przykładowe  
okno dialogowe podsystemu Finanse i Ksi�gowo�� zostało przedstawione na  
rys. 3.  

Rys. 3. Okno dialogowe modułu Finanse i Ksi�gowo��

�ródło: www.veritum.pl/img/screen/big/fk3.jpg (dost�p na dzie� 11.02.2013) 

                                                
2ADR to mi�dzynarodowa konwencja dotycz�ca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, 
sporz�dzona w Genewie dnia 30 wrze�nia 1957 roku,  ratyfikowana została przez Polsk� w 1975 roku. Na 
podstawie ADR została opracowana Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 
Przepisy umowy ADR s� nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowi�zuje obecnie w 46 krajach [11]. 
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Ksi	ga główna. Moduł rejestruje obroty ksi�gowe i prowadzi salda kont analitycznych i 
syntetycznych. Bazuje na zakładowym planie kont wprowadzonym przez u�ytkownika. Plan 
kont mo�e współpracowa� z wieloma kartotekami systemu: kartotek� kontrahentów, 
pracowników, zlece�, pojazdów oraz dowolnych no�ników własnych. Moduł emituje 
zestawienia obrotów i sald ksi�gi głównej oraz ksi�g pomocniczych, a tak�e dziennik 
ksi�gowa�. Umo�liwia otrzymanie wielu zestawie�, które stanowi� pełn� dokumentacj�
ksi�gow� przedsi�biorstwa oraz daj� obraz działalno�ci firmy w ró�nych przekrojach.
(Opracowanie na podstawie materiałów i dokumentacji firmy System-1). 

Rozrachunki. Moduł �ledzi stan rozlicze� z kontrahentami i pracownikami. Umo�liwia 
windykacj� nale�no�ci poprzez emisj� monitów do zapłaty oraz not odsetkowych. Dokonuje 
kompensat nale�no�ci z zobowi�zaniami. Ułatwia regulowanie zobowi�za� poprzez 
wystawianie zbiorczych polece� przelewu (wydruk lub plik dla ró�nych systemów 
bankowych). Dla rozrachunków w walucie obcej wylicza ró�nice kursowe bie��ce oraz na 
dzie� bilansowy. Odsetki mog� by� obliczane od zapłaconych po terminie nale�no�ci oraz na 
dowolny dzie� od nie zapłaconych transakcji rozrachunkowych. Istnieje mo�liwo��
obliczania równie� odsetek od zobowi�za� podatkowych. Program wystawia potwierdzenia 
sald i specyfikacje do nich. Emituje ró�ne zestawienia dotycz�ce transakcji rozrachunkowych, 
np. struktura nie zapłaconych nale�no�ci i zobowi�za� wg okresów powstania lub ilo�ci dni 
przeterminowania, przewidywane we wskazanym okresie płatno�ci. (Opracowanie na 
podstawie materiałów i dokumentacji firmy System-1).

Sprawozdawczo
�. Moduł emituje sprawozdania standardowe (Bilans, Rachunek zysków 
i strat, Rachunek przepływów pieni��nych) oraz własne zdefiniowane przez u�ytkownika. 
Umo�liwia eksport wierszy sprawozdania do programu Excel, emisj� wykresu obrotów 
dowolnej kategorii uj�tej w sprawozdaniu. Dostarcza zestawie� b�d�cych specyfikacj� do 
dowolnego sprawozdania. Mo�e współpracowa� z wprowadzonym planem przychodów  
i kosztów. (Opracowanie na podstawie materiałów i dokumentacji firmy System-1).

Główne zalety podsystemu FK to łatwo�� dostosowania systemu do indywidualnych 
potrzeb u�ytkownika, automatyzacja wykonywania wielu operacji ksi�gowych, pełna 
integracja z innymi podsystemami Veritum XL, mo�liwo�� samodzielnego dodawania 
własnych zestawie� i sprawozda� oraz modyfikowania dokumentów standardowych systemu. 
Kolejne zalety to szybkie uzyskiwanie informacji o sytuacji finansowej przedsi�biorstwa 
dzi�ki temu, �e ksi�gi rachunkowe aktualizowane s� na bie��co w trakcie wprowadzania lub 
generowania dekretów, wielopoziomowy system uprawnie� i dost�pów do poszczególnych 
opcji systemu oraz równoczesne ksi�gowanie kilku okresów sprawozdawczych.
(Opracowanie na podstawie materiałów i dokumentacji firmy System-1).

2.3. Podsystem Usługi (US) 
Podsystem US wspomaga przyjmowanie, realizacj� i rozliczanie zlece� usługowych. 

Prowadzi rejestry zlece� w zakresie obsługi pojazdów, usług, produkcji oraz gwarancji. 
Dost�pna jest bezpo�rednia współpraca i wymiana danych w zakresie gospodarki 
magazynowej. Zlecenia mog� by� fakturowane pojedynczo lub zbiorowo. Na ka�dym etapie 
obsługi zlecenia, dost�pna jest kontrola stanu nale�no�ci kontrahenta. Dla wykonanych 
czynno�ci mo�e by� prowadzona obsługa czasu pracy pracowników na dane zlecenia. 
Przyj�cie zlecenia mo�e by� poprzedzone przygotowaniem oferty. (Opracowanie na 
podstawie materiałów i dokumentacji firmy System-1). Przykładowe okno dialogowe 
podsystemu Usługi zostało przedstawione na rys. 4. 
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Rys. 4. Okno dialogowe modułu Usługi

�ródło: www.veritum.pl/img/screen/big/fk3.jpg (dost�p na dzie� 11.02.2013) 

Zlecenia usługowe. Moduł pozwala na kompleksowe wprowadzanie i przetwarzanie 
informacji o wykonanych zleceniach usługowych, zapewniaj�c szybkie przygotowanie 
kompletu dokumentów zwi�zanych z ich obsług�. Opis i sposób obsługi zlecenia jest 
definiowany w kartotece grup zlece�. Zlecenia s� dzielone na zewn�trzne i wewn�trzne, co 
umo�liwia ich opisanie i rozliczenie według niezale�nych zasad. Wycena warto�ci 
poszczególnych czynno�ci (usług) mo�e by� wykonana na podstawie prowadzonych 
wielowariantowo cenników ze stawkami ryczałtowymi b�d	 normatywami czasowymi. 
Dost�pna jest równie� obsługa cen indywidualnych, dla wybranych kontrahentów na 
wskazane okresy czasu, zarówno na usługi jak i towary. Przyj�te zlecenia usługowe mog� by�
dowolnie korygowane do czasu ich zamkni�cia. (Opracowanie na podstawie materiałów i 
dokumentacji firmy System-1).

Stacja obsługi pojazdów. Moduł stanowi rozszerzenie obsługi zlece� usługowych o 
specyficzne dane zwi�zane z usługami wykonanymi dla pojazdów mechanicznych. W ramach 
modułu dost�pna jest dodatkowa obsługa kartotek usług i czynno�ci w rozbiciu na marki 
pojazdów. Mo�liwe jest prowadzenie dodatkowego podziału usług w ramach marek pojazdów 
wg samodzielnie definiowanego kryterium (np. wg pojemno�ci silnika, rodzaju nadwozia 
itp.). Otwarcie zlecenia obsługi pojazdu mo�e by� poprzedzone zgłoszeniem serwisowym. W 
ramach zgłoszenia rejestrowane s� podstawowe informacje o poje	dzie i jego kierowcy, 
opisany jest stan pojazdu, jego wyposa�enie oraz zgłoszone usterki i uszkodzenia. 
Bezpo�rednio z poziomu zgłoszenia mo�e zosta� otwarte zlecenie obsługi, którego opis 
zostanie automatycznie wypełniony wcze�niej wprowadzonymi danymi. (Opracowanie na 
podstawie materiałów i dokumentacji firmy System-1).

Oferty. Przygotowanie oferty mo�e by� etapem poprzedzaj�cym otwarcie zlecenia. 
Moduł ma za zadanie zarejestrowanie zapytania klienta dotycz�cego wykonania usługi i/lub 
sprzeda�y towarów. Opis oferty zawiera komplet informacji o kontrahencie, terminie 
wa�no�ci oraz pracowniku firmy odpowiedzialnym za jej przygotowanie. Specyfikacja usług i 
towarów do oferty opisuje wszystkie pozycje w zakresie ilo�ciowym i warto�ciowym, ł�cznie 
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z udzielonymi rabatami. W przypadku potwierdzenia oferty przez klienta, mo�liwe jest 
natychmiastowe otwarcie zlecenia i przepisanie do niego danych z oferty. Tak otwarte 
zlecenie mo�e by� korygowane i uzupełniane o kolejne pozycje i podlega regułom obsługi 
wynikaj�cym z przyj�tej grupy zlece�. (Opracowanie na podstawie materiałów i 
dokumentacji firmy System-1).

Główne zalety podsystemu US to niezale�ne uprawnienia pracowników do obsługi zlece�
z poszczególnych grup, obsługa sprzeda�y zlecenia i fakturowanie zlece� w ramach 
podsystemu sprzeda�y, dla zlece� zewn�trznych bie��ca kontrola stanu nale�no�ci 
kontrahenta, wielowariantowa obsługa kart pracy pracowników, przygotowanie ofert na 
wykonanie usług oraz obsługa zgłosze� serwisowych. Kolejne zalety to  mo�liwo�� wydruku 
zlecenia ł�cznie z rachunkami wewn�trznymi, obsługa rabatów całego zlecenia lub 
pojedynczych pozycji usług i materiałów oraz zestawienia i analizy w ró�nym układzie.
(Opracowanie na podstawie materiałów i dokumentacji firmy System-1).

3. KLUCZOWE KORZY�CI Z IMPLEMENTACJI SYSTEMU 
VERITUM XL 
Kluczowe korzy�ci wynikaj�ce z wdro�enia opisywanego systemy Veritum XL firmy 

System-1 jest bardzo wiele i nie sposób wypisa� ich wszystkich. Uzyskane korzy�ci znajduj�
one swoje odzwierciedlenie w zwi�kszeniu optymalizacji wykorzystania zasobów 
przedsi�biorstw oraz zwi�kszeniu mo�liwo�ci obszarów planowania. Kolejne korzy�ci to 
poprawa produktywno�ci pracowników, skuteczniejsze zwi�kszanie sprzeda�y i bardziej 
efektywne pozyskiwanie nowych klientów. Ponadto uzyskane korzy�ci to równie� lepsza 
obsługa, serwis i monitoring pojazdów, łatwy dost�p do informacji, prosty i 
zautomatyzowany proces wystawiania dokumentów, oszcz�dno�� czasu i kosztów 
zwi�zanych z jednokrotnym wprowadzaniem danych do systemu. Nast�pne korzy�ci to 
automatyzacja prac oraz minimalizacja ryzyka powstawania bł�dów w toku wykonywania 
operacji na du�ych zbiorach danych, skuteczniejsza kontrola kosztów firmy oraz aktualne 
informacje z poszczególnych obszarów przedsi�biorstw w dowolnych przekrojach oraz o 
zadanym stopniu szczegółowo�ci. (Opracowanie na podstawie materiałów i dokumentacji 
firmy System-1)

PODSUMOWANIE 
W dzisiejszych czasach nowoczesne rozwi�zania informatyczne s� jednym z 

najskuteczniejszych narz�dzi zwi�kszania zysków przedsi�biorstw. Przyczyniaj� si� one do 
lepszego przekazania informacji słu��cej zaspokojeniu potrzeb klientów, lepszego kontaktu 
mi�dzy dostawcami a odbiorcami oraz do zwi�kszenia konkurencyjno�ci, elastyczno�ci i 
rozwoju firmy. Obecnie tylko przedsi�biorstwa, w których umiej�tnie organizowane, 
planowane i optymalizowane s� procesy zarz�dzania oraz wdra�ane zintegrowane systemy 
informatyczne mog� sprosta� wymaganiom rynku i przeciwstawi� konkurencji. Technologia 
informatyczna dzi� stanowi najwa�niejszy klucz do sukcesu i ma fundamentalne znaczenie 
dla prawidłowego funkcjonowania przedsi�biorstw. Wa�ne jest maksymalne wykorzystanie 
mo�liwo�ci przez przedsi�biorstwa jakie dzi� oferuj� istniej�ce systemy informatyczne. 
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Abstract 
Today, market competition forces companies to use modern computer systems which support a 

comprehensive set of management processes occurring in companies. This paper presents an analysis 
of system capabilities perfecting business enterprises. 
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