System klasy ERP
„w chmurze”

50 zł miesięcznie
za użytkownika
przy pracy
na serwerach Madar

Stworzony dla firm
produkcyjnych,
instytutów, szkół,
organizacji,
biur rachunkowych,
firm handlowych

Madar7 to internetowy system zarządzania
umożliwiający pracę niezależnie od miejsca,
systemu operacyjnego*, czy przeglądarki
internetowej**.

Handel – fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

Łączy pracowników, partnerów i klientów.

Środki trwałe – amortyzacja, modernizacja, OT, LT.

MRP – magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji.

Księgowość – finanse, pełna księgowość, rachunkowość zarządcza.

Kadry – umowy o pracę, plan pracy, karty pracy, RCP.
Płace – listy płac, umowy zlecenia, absencje, PIT-11.
* Android, iOS, Linux, OS X, Windows
** Chrome, Firefox, Safari, IE,

CRM – zarządzanie kontaktami z klientami, praca grupowa.
Kancelaria – dziennik korespondencji, obieg dokumentów.

FA K T U R O WA N I E – K S I Ę G O W O Ś Ć

MAGAZYN – HANDEL

Invoicer umożliwia sprawne prowadzenie małej firmy, oferując
szereg narzędzi do szybkiego wystawiania faktur VAT i kontroli
niezapłaconych. Może być wykorzystany do współpracy kilku
osób i przedsiębiorstw w ramach jednego konta, na przykład
przez biuro rachunkowe i klientów.

Madar.mobi pozwala na prowadzenie sprzedaży
i rozliczanie magazynów przez internet. Umożliwia
obsługę wielu magazynów, prowadzenie kartotek
towarowych, wystawianie faktur VAT, rozliczanie
należności i zobowiązań.

Fakturowanie w PLN, dewizach, WDT
Faktury cykliczne
Cenniki, rabaty, warunki płatności
Gospodarka magazynowa, ewidencja przyjęć i rozchodów
Remanent
Rozliczanie VAT, rejestry VAT
Finanse: kasa i bank, przelewy i odsetki
Należności i zobowiązania
Książka Przychodów i Rozchodów, ewidencja ryczałtowa
Deklaracje: PIT, VAT, CIT

Załóż konto na portalu –
bezpłatnie pierwszy użytkownik!

Umieść ekrany promocyjne
w miejscu sprzedaży,
zaprojektuj promocję,
zwiększ sprzedaż swoich
produktów!
PromoBoard to rozwiązanie informatyczne,
które obsługuje zainstalowane w punkcie
sprzedaży wyświetlacze, monitory emitujące
treści informacyjne i promocyjno-reklamowe.

z punktu
widzenia
firmy...

z punktu
widzenia
klienta...

możliwości
PromoBoardu

wyświetlanie treści promocyjnych
elektroniczne menu
aktualne informacje
obsługa eventów
prezentacja wyników rozgrywek
sportowych
PromoBoard to narzędzie
wspierające sprzedaż.
Monitory w punkcie sprzedaży
wyświetlają pożądane treści,
które sterowane są centralnie
z siedziby firmy, a aktualizują się
w sklepach automatycznie.
PromoBoard to niewielka
inwestycja dająca mocne
wsparcie w wywoływaniu
decyzji zakupowych.

PromoBoard to wyświetlacz
umieszczany w sklepie,
który wyświetla informacje
o towarach, promocjach,
wyprzedażach, prezentuje
aktualne cenniki.

... i wiele innych

Jednorazowa

inwestycja –
długofalowy
wzrost
sprzedaży

nowoczesny sekretariat online

Docum.pl wspiera działania w zakresie prowadzenia
sekretariatu i tworzenia elektronicznego dziennika
korespondencji.
System pozwala na zgromadzenie informacji
związanych z kontrahentami, począwszy od danych
teleadresowych, poprzez ewidencję rozmów i spraw
aż do stworzenia systemu kancelaryjnego.

Bogata funkcjonalność:
rejestracja w dzienniku korespondencji,
baza korespondentów,
rzeczowy wykaz akt,
dekretacja pism,
elektronicznie podpisywanie odbioru,
dołączanie treści pism,
praca on-line,
prowadzenie kampanii marketingowych,
adresowanie kopert.

pracy maszyn na podstawie pomiaru zużycia prądu,
czynności, surowców i odpadów w procesie produkcji
operacji przyjęcia i wydania ze stanu magazynowego
czasu pracy pracowników

ICP 1001 – Internetowy Czas Pracy
rejestracja wejść i wyjść na jednym urządzeniu
możliwość pracy w sieci
wyjścia służbowe

Sterownik
Rejestracja danych z produkcji przy pomocy
kodów paskowych.

cyfra kontrolna
nr pracownika uzupełniany zerami
kod wyboru pracownika

Interpretacja kodu pracownika

dostęp do pomiarów z każdego miejsca
poprzez przeglądarkę internetową
autonomiczne urządzenia
wykorzystanie nowoczesnych technologii
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