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Stary Rok…
W     mijającym roku zakończyliśmy two-

rzenie nowego produktu: Zinte-
growanego Systemu Informatycznego 
Veritum XL – jego premiera odbyła się 
w  kwietniu. Zrealizowaliśmy już kilkana-
ście wdrożeń nowej wersji: były to zarów-
no migracje z Veritum Firebird jak i zupeł-
nie nowe wdrożenia. Nowy system pracuje 
u  naszych strategicznych klientów, czyli 
w  sektorze przedsiębiorstw komunikacji 
samochodowej, wspomagając niełatwe 
przedsięwzięcia, jakimi są łączenia przed-
siębiorstw (np. w Veolia Transport, Grupie 
Mobilis czy Kujawsko-Pomorskim Trans-
porcie Samochodowym). Jest to możliwe 
dzięki osadzeniu systemu na nowej bazie 
danych MS SQL Server. Klienci docenia-
ją zarówno nową, bardziej niezawodną 
technologię bazodanową, jak i szereg za-
oferowanych przez nas w Veritum XL udo-
skonaleń i nowych rozwiązań.

…Nowy Rok
W 2013 roku proponujemy wszystkim 

naszym klientom, używającym jesz-
cze Veritum Firebird, migrację do Veritum 
XL. O tym, że warto to zrobić, świadczy za-
dowolenie przedsiębiorstw, które już tego 
dokonały. Veritum XL daje znaczący postęp 
przede wszystkim w zakresie bezpieczeń-
stwa i efektywności przetwarzania danych. 
Dla klientów oczekujących jeszcze szerszej 
oferty przygotowujemy Hurtownię Danych 
i oparte o nią Analizy Biznesowe.
Poza strategicznym dla nas sektorem przed-
siębiorstw komunikacji samochodowej 
zintensyfikujemy nasze działania na rzecz 
przedsiębiorstw obsługujących zasoby lo-
kalowe (spółdzielnie i wspólnoty mieszka-
niowe) oraz realizujących wywozy regularne 
(np. oczyszczanie miast) – dla tych podmio-
tów mamy kompleksową ofertę.
Nasze produkty są adresowane przede 
wszystkim do średnich przedsiębiorstw, 
ale opracowaliśmy również wersję dla ma-
łych firm: Veritum Compact.

Życzymy Państwu spokojnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz wielu sukcesów biznesowych  
w nadchodzącym 2013 roku!
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O transporcie 
 i informatyce
140 firm z całego świata, wśród nich 

liderzy z Polski, Niemiec, Belgii, 
Austrii, Czech, Turcji, Włoch, Francji, Hisz-
panii, Holandii, Ukrainy i Szwecji. Pojazdy 
transportu miejskiego, podmiejskiego 
i międzymiastowego, auta turystyczne, 
specjalistyczne i gospodarcze, części za-
mienne oraz elementy wyposażenia. A 
także systemy informatyczne wspoma-
gające zarządzanie przedsiębiorstwem 
komunikacyjnym. Tak prezentowała się 
szeroka oferta dziesiątych, jubileuszowych 
Międzynarodowych Targów Transportu 
Zbiorowego TRANSEXPO, które odbywa-

ły się w dniach 11-13 października 2012 r.  
w Kielcach. Wśród wystawców była rów-
nież nasza spółka. 

Dla nas były to trzy dni intensywnych roz-
mów z przedstawicielami przedsiębiorstw 
komunikacyjnych, którzy korzystają już ze 
Zintegrowanego Systemu Informatyczne-
go Veritum, jak również z tymi, którzy za-
interesowani byli możliwością wdrożenia 
systemu w ich firmie.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze sto-
isko, dziękujemy za poświęcony czas i oka-
zane zainteresowanie. 



Członkowie Krajowego Forum Dyrek-
torów Zakładów Oczyszczania Miast 

spotkali się podczas 41-ego Krajowego 
Zjazdu, który odbył się w  dniach 19-22 
września 2012 r. w Zakopanem. Głównym 
tematem rozmów były wyzwania stojące 
przed firmami komunalnymi w  związku 
z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. no-
wej ustawy o  utrzymaniu czystości. Naj-
ważniejszą nowością jest to, że właścicie-
lem odpadów będzie gmina, która będzie 
odpowiedzialna za zbudowanie i  zarzą-
dzanie systemem gospodarki odpadami. 
System-1 prezentował rozwiązania dedy-
kowane przedsiębiorstwom komunalnym. 

– Możliwości Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego Veritum cieszą się ro-
snącym zainteresowaniem wśród uczest-
ników Forum, w  szczególności rozwiąza-
nia dostosowane do potrzeb zakładów 
komunalnych. – mówi Lidia Pabiańczyk-
-Leśnik, wiceprezes System-1. –  Zakłady 
komunalne będą musiały wystartować 
w przetargach, rozliczać się  z gminą, a nie 
z  indywidualnymi prywatnymi klientami. 

Rozumiejąc ich trudną sytuację w obliczu 
konieczności kompletnej przebudowy po-
kazywaliśmy rozwiązania w  systemie Ve-
ritum wspomagające zarządzanie przed-
siębiorstwem komunalnym. 

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów 
Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim 
stowarzyszeniem szefów firm oczysz-
czania miast, firm produkujących sprzęt 
i urządzenia komunalne, a także firm pra-
cujących na rzecz gospodarki komunalnej. 
Powstało w 1992 r., obecnie zrzesza ponad 
250 członków.

W Zakopanem o ustawie

Polska Izba Transportu Samochodowego 
i Spedycji zorganizowała konferencję 

w Kazimierzu Dolnym na temat nowych 
rozwiązań prawnych w drogowym trans-
porcie publicznym. Udział w niej wzięli 
członkowie Izby, przedstawiciele środowisk 
naukowych oraz samorządowcy na szcze-
blu wojewódzkim i powiatowym.  

Na tej konferencji nie mogło nas zabraknąć. 
- Ściśle współpracujemy z przedsiębiorstwa-
mi transportowymi, czuwamy nad zmia-

nami w prawodawstwie, dlatego bardzo 
wysoko cenimy sobie możliwość rozmów 
z praktykami. – mówi Bartosz Gilwatowski, 
wiceprezes System-1. - Takie konferencje 
i spotkania branżowe zawsze pozwalają 
na wymianę doświadczeń, na bezpośredni 
kontakt z użytkownikami naszego Zintegro-
wanego Systemu Informatycznego Veritum. 

Za poświęcony nam czas podczas konfe-
rencji w Kazimierzu Dolnym bardzo dzię-
kujemy.  
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Veritum Compact 
– rozwiązania dla najmniejszych
Od początku listopada oferujemy Veri-

tum Compact. To rozwiązanie adreso-
wane do małych firm, które nie oczekują 
indywidualnych bądź skomplikowanych 
procedur informatycznych. Jednocześnie 
wersja Compact, opierając się o bazę da-
nych Microsoft SQL Server, zapewnia pod-
stawowe możliwości Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego Veritum, w za-
kresie niezbędnym do zarządzania małym 
przedsiębiorstwem. System Veritum Com-
pact składa się z pięciu podsystemów:

-  Finanse i Księgowość (w dwóch warian-
tach: Księga Handlowa lub Księga Przy-
chodów i Rozchodów)

- Środki Trwałe

- Kadry i Płace 

- Sprzedaż

- Magazyny

Można nabyć wszystkie podsystemy lub 
tylko wybrane, zgodne ze specyfiką dzia-
łalności firmy.

System jest przeznaczony do wdrażania 
za pośrednictwem naszych Partnerów. Do 
współpracy zapraszamy również wszyst-
kich, chcących rozwinąć samodzielną 
działalność, informatyków.

Więcej na temat Veritum Compact na na-
szej stronie www.veritum.pl.

Veritum Compact  
- duże możliwości  

dla małych firm

Jesteśmy przekonani, że 21 grudnia 2012 r. 
nie będzie końcem świata,  

ale może być początkiem owocnej współpracy!


