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Szanowni Państwo! 
 
 
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego Biuletynu. 
Zapewne od razu zauważyliście Państwo jego nową formę. 
Zdecydowaliśmy się zarówno zmniejszyć objętość jak i 
wprowadzić nowe tematy. W dzisiejszych czasach, kiedy 
dostęp do Internetu jest tak powszechny, część zagadnień 
poruszanych dotychczas w Biuletynie przenieśliśmy na naszą 
stronę internetową (www.system-1.com.pl), a proponujemy 
Państwu zapoznanie się z kwestiami istotnymi dla 
optymalnego korzystania ze zintegrowanego systemu 
komputerowego. Dążymy do tego, aby niniejszy Biuletyn stał 
się jedną z płaszczyzn komunikacji z naszymi Partnerami i 

jednocześnie stanowił dla Państwa źródło informacji na temat zmian zachodzących na rynku 
zintegrowanego oprogramowania. Mamy nadzieję, że zaakceptują Państwo nawą formę 
niniejszego wydawnictwa. 
 
Dużą część Biuletynu przeznaczyliśmy na rozmowę z przedstawicielami naszych klientów. 
Wyrażamy nadzieję, że zainteresują Państwa ich spostrzeżenia na temat początków 
współpracy z naszą firmą, jak i najważniejsze korzyści, jakie odczuwają po wprowadzeniu 
zintegrowanego systemu komputerowego. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Panu 
Leszkowi Maroniowi, Prokurentowi w PKS Sp. z o.o. w Pile, i Panu Pawłowi Majewskiemu, 
informatykowi z PPKS w Poznaniu, za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie 
tych rozmów. Mamy nadzieję, że ich wypowiedzi staną się dla Państwa inspiracją do 
nawiązania i rozszerzania współpracy z naszą firmą. 
 
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Państwa firmie niesie niewątpliwe 
korzyści, ale wymaga przy tym zmian organizacyjnych, towarzyszących wprowadzeniu 
nowego zakresu i sposobu przetwarzania informacji. Dotychczasowe wdrożenia systemu 
stawiają również przed nami nowe wyzwania. Wiemy, że skuteczna pomoc jest możliwa tylko 
przy utrzymywaniu partnerskich stosunków i wymaga od nas pełnej dyspozycyjności. Dlatego, 
aby sprostać tym potrzebom zwiększamy sukcesywnie zespół konsultantów. Dokonaliśmy 
również przekształcenia naszej firmy w Spółkę z o.o. Niezbędne zmiany są jeszcze w toku – 
poinformujemy o nich w najbliższym czasie. 
Ponieważ potrzeby naszych klientów są zróżnicowane wprowadziliśmy kilka wariantów 
serwisowania systemu – omawiamy je w dalszej części biuletynu. 
 
Zbliżający się koniec roku skłania nas do podsumowań. Zawsze staramy się podsuwać 
Państwu nowoczesne i aktualne rozwiązania. Dlatego w mijającym roku dokonaliśmy znacznej 
rozbudowy systemu. Kilka ciekawych rozwiązań ilustrujemy na dalszych stronach biuletynu. 
Nie wyczerpują one zakresu wprowadzonych zmian. Wspomnieć należy jeszcze o istotnych 
zmianach w systemie transportowym – nowa wersja grafiku pracy kierowców, grafik dla 
przewozów towarowych, udoskonalone metody weryfikacji kart drogowych w oparciu o tarcze 
tachografów. Objętość biuletynu nie pozwala na ich zilustrowanie – odsyłamy do strony 
internetowej. 
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Początek roku jest okazją do przedstawiania postanowień noworocznych. Przede wszystkim, w 
najbliższych miesiącach chcemy dokończyć zmiany organizacyjne, w tym w pełni uruchomić 
w naszej firmie system CRM (czyli system obsługi klienta) tak, aby wprowadzić mechanizmy 
niezawodnej obsługi wszystkich Państwa potrzeb.  
Wychodząc naprzeciw Państwa sygnałom chcielibyśmy również rozszerzyć zakres systemu. 
Dla firm realizujących przewozy osobowe przygotowujemy zintegrowane w pełni z całym 
systemem moduły rozkładu jazdy, kas konduktorskich oraz obsługi dworca. Dla przewozów 
towarowych tworzymy system spedycyjny. Mamy również zamiar zaoferować Państwu 
profesjonalny system obsługi stacji paliw, rozliczający zarówno sprzedaż detaliczną jak i 
bezobsługowe wydawanie paliw dla własnych potrzeb. 
Poza specjalizacją transportową rozwijamy również drugi kierunek – obsługę małych i 
średnich firm produkcyjnych. Obecnie wdrażamy pilotowo podsystem Produkcja w dwóch 
firmach i planujemy jego dalszy, intensywny rozwój. 
 
Chcemy przywitać w gronie użytkowników System-1 nowe firmy, które w mijającym roku 
podjęły wdrożenie systemu zintegrowanego. Oto niektóre z nich: 

• Zakład Transportu Energetyki ZTiSZE Sp. z o.o. w Warszawie 
• „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
• Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Mrągowie 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej CONNEX Tczew Spółka z o.o. 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Spółka z o.o. 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Wałczu 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim 
• Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Opolu 
• P.P.U.H. ERPLAST Krzysztof Rymer Z.P.Chr. w Bydgoszczy (firma produkcyjna) 

Dziękujemy za zaufanie, nie zawiedziemy. 
 
Chcielibyśmy również pochwalić się naszym sukcesem na rynku klientów korporacyjnych. 
System-1 został wybrany przez firmę VEOLIA Transport Polska jako podstawowy system do 
zarządzania we wszystkich Przedsiębiorstwach Komunikacji Samochodowej CONNEX. 
 
Szanowni Państwo!  
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. W tym szczególnym okresie chcielibyśmy przekazać 
Państwu życzenia szczęścia w życiu prywatnym oraz powodzenia w przedsięwzięciach 
biznesowych.  
 
 
 
 
 
 
                      Waldemar Bulczyński 

                      Prezes Zarządu 
 System-1 Spółka z o.o. 

 

 4



SPOJRZENIE Z GÓRY, czyli rozmowa z p. Leszkiem Maroniem 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pan Leszek Maroń 
Prokurent PKS Sp. z o.o.  
w Pile 
 

 
Czy mógłby Pan przestawić nam w kilku słowach Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. w Pile?  
 
Od 1 grudnia 2001r. działamy jako spółka pracownicza. Obecnie zatrudniamy ponad 200 osób  
i posiadamy około 100 autobusów. Nasza działalność skupia się przede wszystkim na 
przewozie osób w ramach regularnego rozkładu jazdy. Prowadzimy również działalność 
pomocniczą wykorzystując własne zaplecze techniczne. Posiadamy Okręgową Stację Kontroli 
Pojazdów, Serwis Tachografów Samochodowych Siemens VDO oraz myjnię pojazdów. 

 
 

 Jak duży rejon Państwo obsługujecie? 
 
Nasze linie obsługują rejon północnej Wielkopolski oraz województw sąsiednich: 
zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. 

 
 

 Kiedy rozpoczęliście Państwo współpracę z firmą System-1? 
 
Nasza współpraca sięga końca lat osiemdziesiątych. Zaczynaliśmy od rozliczania przewozów 
towarowych, stopniowo wdrażając kolejne moduły: kadry-płace, gospodarkę materiałową oraz 
stację obsługi. Postęp techniczny i informatyczny oraz pojawienie się nowego zintegrowanego 
sytemu firmy System-1 w wersji Windows, obejmującego wszystkie dotychczas 
eksploatowane u nas moduły w wersji DOS, wpłynął na podjęcie przez nas jednej decyzji; od 
stycznia tego roku wdrożyliśmy w całości cały system. 

   Aktualnie trwają jeszcze prace końcowe, związane z uruchomieniem ostatniego terminala na 
naszym dworcu autobusowym w Chodzieży. 
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Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na system zintegrowany? 

 
   Posiadaliśmy wcześniejsze moduły w wersji DOS, brakowało nam programu obsługującego od 

strony wykonawczej przewozy pasażerskie. Początkowo zamierzałem wdrożyć aplikację innej 
firmy, która miała już w pewnej fazie dostępne rozwiązania tego tematu. Jednak prezentacja 
modułu Transport, zawartego w zintegrowanym systemie autorstwa prezesa Bulczyńskiego, 
przekonała mnie do zmiany decyzji. Zintegrowany system obsługujący wszystkie działy w 
firmie posiada same zalety. Takie rozwiązanie, pozbawione konieczności wykonywania wielu 
eksportów i importów z innych aplikacji stosowanych w firmie, jest bezpieczne i łatwiejsze w 
eksploatacji. System jest elastyczny i co najważniejsze, dynamicznie się rozwija. Dodatkowym 
atutem tego rozwiązania jest możliwość pracy terminalowej, co w naszej sytuacji, kiedy mamy 
trzy dworce autobusowe i dwa zaplecza techniczne w terenie, jest rozwiązaniem bardzo 
korzystnym. 

 
A jak oceniają nasz program pracownicy Pana Firmy? 

 
   Sądzę, że pozytywnie. W początkowym okresie na pewno były różne opinie. Jest to 

zrozumiałe, ponieważ system był w fazie wdrażania i nie można było jeszcze osiągnąć 
wszystkich jego możliwości. Ponadto trzeba pamiętać, że wszyscy musieli się przeszkolić i 
nauczyć obsługi nowych aplikacji. Dotyczyło to zarówno osób, które wcześniej pracowały na 
modułach w wersji DOS jak i tych, którzy nie mieli kontaktu z komputerem. 

   Teraz, kiedy system jest w pełni wdrożony, wiele osób nie wyobraża sobie powrotu do 
poprzedniego sposobu pracy. Szczególnie jest to widoczne w dziale przewozów pasażerskich 
po wdrożeniu modułu Transport. Wprowadzenie tego modułu znacząco poprawiło organizację 
pracy oraz wpłynęło na ograniczenie liczby pracowników, którzy zostali wykorzystani w 
innych komórkach firmy.  

 
 

Jak chciałby Pan dalej rozwijać współpracę między naszymi firmami? 
 

Uważam, że najważniejszą rzeczą jest obsługa serwisowa i techniczna oraz stały rozwój 
systemu, uwzględniający zmiany przepisów prawa, a także potrzeby i oczekiwania jego 
użytkowników. 

   Jestem przekonany, że dalszy rozwój modułu Transport musi uwzględniać kompleksową 
obsługę dworców autobusowych, a to wiąże się z takimi tematami jak: rozkład jazdy, 
informacja, dyżurny ruchu, oraz sprzedaż i rozliczanie biletów. 

   Dużym wyzwaniem postawionym przez nas firmie System-1 jest stworzenie narzędzi 
informatycznych do optymalizacji budowy zleceń-turnusów. Ponieważ osobiście znam 
możliwości prezesa Bulczyńskiego, to wiem, że rzuconą rękawicę podniesie. 

 
 

My także mamy nadzieję, że nasza współpraca w nowym roku będzie układać się równie 
miło i owocnie jak dotychczas. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. 
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OKIEM INFORMATYKA – rozmowa z p. Pawłem Majewskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pan Paweł Majewski 
Informatyk w PPKS  
w Poznaniu 
 

 
 
Jaką rolę odgrywał Pan jako informatyk w procesie wdrażania? 
 
Rzeczywiście to na mnie spoczywała odpowiedzialność związana z wyborem dostawcy 
oprogramowania, kiedy ponad trzy lata temu moja firma podjęła decyzję o wprowadzeniu 
zintegrowanego systemu komputerowego. Zapoznałem się z kilkoma ofertami, ale jedynie 
propozycja System-1 spełniała nasze oczekiwania. Oferowany system był wykonany w 
technologii Windows, oferował wszystkie moduły niezbędne w firmie transportowej oraz był 
w pełni zintegrowany. Bardzo odpowiadało mi również to, że mogłem zapoznać się z 
programem nie na zasadzie syntetycznego omówienia poszczególnych funkcji, lecz ich 
prezentacji na bazie rzeczywistych danych przedsiębiorstwa transportowego. Taka forma 
zapoznania się z oferowanym systemem pozwoliła również na bieżąco wyjaśnić wszystkie 
moje wątpliwości oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. 
Z perspektywy czasu widzę też, jak ważne jest poparcie zarządu dla procesu wdrażania i 
pozytywne nastawienie kierownictwa średniego szczebla.  
 
 
Jakie korzyści dostrzega Pan po wprowadzeniu systemu zintegrowanego? 
 
Jeszcze cztery lata temu informatyzacja firmy odbywała się w sposób doraźny, tzn. 
technologie informatyczne stosowano tam, gdzie istniała taka bezwzględna konieczność. 
Oczywiście w tym układzie stosowano programy rozproszone. W takiej sytuacji trudno było 
wymieniać dane pomiędzy programami zwłaszcza, że często kontrahenci w poszczególnych 
bazach danych mieli różne numery. Wdrożenie systemu zintegrowanego pozwoliło na 
informatyzowanie poszczególnych działów firmy w sposób uporządkowany. Dziś, dzięki 
systemowi zintegrowanemu, nie mamy problemów z koniecznością synchronizacji baz 
danych, polepszyła się również organizacja pracy oraz wymiana informacji pomiędzy 
poszczególnymi działami.  
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Wyraźnie podniósł się poziom szczegółowości dostępnych informacji i możliwości ich 
analizowania w różnych przekrojach. Dzięki spójności poszczególnych modułów zatwierdzane 
dokumenty od razu są dekretowane w księgowości. Nie bez znaczenia pozostaje więc fakt, że 
wszystkie dane są dostępne w bardzo krótkim czasie, często natychmiast, dzięki czemu 
możliwe jest bieżące reagowanie na różne sytuacje finansowe, płacowe, itp. Ponadto system 
zintegrowany pozwolił na podłączenie i korzystanie z poznańskiej bazy danych przez 
pracowników dworców w Nowym Tomyślu i Śremie. Nie mamy problemów z bieżącym 
przesyłaniem danych mimo odległości jaka dzieli nasze lokalizacje. 
 
 
A co zmieniło się po wprowadzeniu modułu Transport? 
 
Dzięki wprowadzeniu programu System-1 realizowanie pełnego ciągu zdarzeń – od 
skonstruowania planu pracy kierowców i pojazdów poprzez powstanie karty drogowej w 
wersji elektronicznej, jej weryfikację, rozliczenie i ostatecznie wypłatę wynagrodzeń - 
następuje automatycznie. Wprowadzenie modułu Transport znacznie przyspiesza i ułatwia 
pracę planistów i dyspozytorów. Pracownicy weryfikujący karty drogowe początkowo 
nastawieni sceptycznie do weryfikacji elektronicznej, dzisiaj nie wyobrażają sobie powrotu do 
weryfikacji ręcznej.  
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie firma System-1 zaproponuje nam wdrożenie kolejnych 
modułów, zwłaszcza Rozkładu Jazdy, Kasy Konduktorskiej i Dworca Autobusowego tak, aby 
objąć wszystkie procesy mające miejsce w naszej firmie. 
 
 
Jak Pan ocenia naszą dotychczasową współpracę? 
 
Po blisko czterech latach współpracy muszę przyznać, że czuję się ważnym klientem. Wysoko 
cenię to, że moje sugestie są szybko brane pod uwagę. Podoba mi się elastyczność firmy 
System-1 i ich reakcja na zmiany zachodzące zarówno u nas, jak i na rynku transportowym. 
Sądzę, że niezwykle elastyczny system oferowany przez firmę System-1 w połączeniu z 
podejściem tej firmy do problemów klienta zdecydowanie wyróżnia ją na rynku tego typu 
oprogramowania. Mimo, że w ofercie firmy już dziś jest wiele ciekawych rozwiązań, nadal 
pozostają tematy do zrealizowania, które mam nadzieję będą systematycznie wdrażane w 
kolejnych wersjach programów. 
 
Dziękuję bardzo za rozmowę. 
 
 
Obie rozmowy przeprowadziła Agnieszka Rzeźnik. 
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CO NOWEGO W PROGRAMACH SYSTEM-1 
 
Finanse i Księgowość 
 
Rejestr delegacji: ewidencja delegacji z pełnym księgowaniem, współpraca z modułem kasa  
w zakresie wypłat zaliczek jak i  rozliczenia delegacji, możliwość zainstalowania wielu 
rejestrów delegacji. 

 
 
Wykresy obrotów i sald kont analitycznych, syntetycznych, kosztów zespołu 4 oraz pozycji 
sprawozdań w miesiącach  wybranego roku  oraz w celu porównania  ostatnie 3 lata 
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Zarządzanie Relacjami z Klientami 
 
 Ewidencja pism wpływających do firmy, ich obieg oraz zdjęcia. 
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Sprzedaż i Gospodarka Magazynowa 
 
Sprzedaż detaliczna – nowe możliwości 

 
 
Dodano specjalną funkcję szukania po nazwie materiału, która jest dostępna w kartotece 
indeksów oraz podpowiedziach indeksów obsługiwanych podczas edycji specyfikacji 
materiałowych we wszystkich rodzajach dokumentów.  
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Opracowano nową funkcję obsługi złomowania pojazdów współpracującą z gospodarką 
magazynową /przychody uzyskanych surowców wtórnych/. 

 
 
 
Pełna obsługa zamówień na zakupy do magazynu 
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Kadry i Płace 
 
Karty pracy – odnotowywanie wartości dowolnych, samodzielnie definiowanych pól z własną 
budową panelu danych, możliwość rejestrowania wszelkich, związanych z praca danych 
kosztowych oraz płacowych. 

 
 
 
Ewidencja danych osobowych, charakterystycznych dla kierowców 
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OMÓWIENIE WARIANTÓW OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ 

 
W dzisiejszych czasach dostęp do informacji oraz możliwość jej szybkiego przetwarzania 

stanowi ważny czynnik przewagi konkurencyjnej. Podstawą do generowania i przetwarzania 

informacji jest dobrze wdrożony i stale aktualizowany zintegrowany system informatyczny. 

Rozumiejąc tę strategiczną rolę naszego systemu dużą wagę przywiązujemy do poziomu 

obsługi posprzedażnej. Staramy się, aby w przypadku jakichkolwiek pytań czy konieczności 

modyfikacji nasz czas reakcji był zgodny z Państwa oczekiwaniami. 

 

W związku z rosnącymi wymaganiami naszych Klientów zróżnicowaliśmy poziomy obsługi 

posprzedażnej (ich krótką charakterystykę przedstawiamy w tabeli). W zależności od Państwa 

wymagań na zgłaszane sygnały reagujemy natychmiast (w wariantach B i C) lub w trybie  

24-godzinnym (wariant A). W praktyce oznacza to, iż wybierając wyższy poziom obsługi 

otrzymują Państwo pierwszeństwo w realizowaniu zgłaszanych uwag oraz uzyskują szybszą 

pomoc z wykorzystaniem połączenia terminalowego. Ponadto przy wybraniu najwyższego 

poziomu na bieżąco i bez dodatkowych opłat modyfikujemy algorytmy i dokumenty zgodnie z 

Państwa wymaganiami . 

 

Jest rzeczą naturalną, iż w związku z różnicami pomiędzy poszczególnymi wariantami 

pojawiają się różne wysokości stawki rocznej. Prosimy jednak zauważyć, iż przy wyższych 

wariantach wyraźnie maleje wysokość stawki godzinowej za pracę w siedzibie System-1 lub w 

firmie Klienta. Z doświadczeń naszych Klientów wiemy, że wybór wyższego wariantu 

gwarantuje ciągłość pracy całego systemu komputerowego, a co za tym idzie, pozwala w pełni 

wykorzystać jego zalety. 

Ze swej strony zobowiązujemy się jednak, iż bez względu na wybór poziomu obsługi 

zapewniamy dostęp do aktualnych wersji systemu, konsultacje telefoniczne i za 

pośrednictwem sieci Internet, w tym pomoc w diagnozowaniu przyczyn i określaniu sposobu 

usuwaniu skutków ewentualnych awarii. 

 

Mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć ideę różnicowania poziomów obsługi 

posprzedażnej, a wybrany wariant obsługi w pełni odpowiada Państwa potrzebom. W razie 

jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Chętnie odpowiemy na 

wszelkie pytania i sugestie. 
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Serwis System-1 – porównanie wariantów 
 

 A – serwis podstawowy B – serwis przyspieszony C – serwis pełny 
dostęp do nowych wersji systemu publikowanych na stronie internetowej System-1 

konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem sieci Internet, w tym pomoc w diagnozowaniu przyczyn i określenie sposobu usuwaniu 
skutków awarii 

zakres serwisu 
objętego opłatą 
zryczałtowaną 

• reakcja w dni robocze do 24 godzin 
od momentu zgłoszenia 

• odpłatna pomoc w siedzibie klienta 
w uzgodnionym terminie do 14 dni 
od momentu zgłoszenia 

• reakcja natychmiastowa w dni 
robocze. 

• odpłatna pomoc w siedzibie klienta w 
uzgodnionym terminie do 7 dni od 
momentu zgłoszenia 

• reakcja natychmiastowa w dni robocze. 
• odpłatna pomoc w siedzibie klienta w 

terminie do 7 dni 
• bieżąca modyfikacja algorytmów i 

dokumentów według zgłaszanych potrzeb.  
roczna odpłatność 10 % wartości systemu 15 % wartości systemu 20 % wartości systemu 
stawka godzinowa 
za usługi w 
siedzibie klienta 

 
150.00 zł 

 
135.00 zł 

 
120.00 zł 

stawka godzinowa 
za usługi w 
siedzibie System-1 

 
135.00 zł 

 
120.00 zł 

 
105.00 zł 

bezpłatna wizyta 
serwisowa Nie ma Jedna w roku Jedna w roku 

opis Niska stała opłata serwisowa. 
Krótkie konsultacje telefoniczne. 
Długi czas oczekiwania na pomoc w 
przypadku awarii. Najwyższa stawka 
godzinowa. Dodatkowa odpłatność za 
zmiany w algorytmach i dokumentach 

Gwarancja natychmiastowej pomocy w 
przypadku awarii. 
Bieżąca pomoc z użyciem dostępu 
terminalowego. 
Dodatkowa odpłatność za zmiany w 
algorytmach i dokumentach. 

Gwarancja natychmiastowej pomocy w 
przypadku awarii.  
Najniższa stawka godzinowa. Bieżąca pomoc z 
użyciem dostępu terminalowego. 
 Objęte ryczałtem zmiany w algorytmach i 
dokumentach. 

Przeznaczenie Tylko małe instalacje, w których 
możliwy jest dzienny lub dłuższy 
przestój systemu i nie wymagające 
bezpośredniej pomocy z użyciem 
dostępu terminalowego. 

Optymalny wariant, zapewniający 
najkrótsze przestoje w przypadku awarii. 
Dla wszystkich firm użytkujących 
zintegrowany system i posiadających 
własne służby informatyczne, 
przeszkolone w zakresie samodzielnych 
zmian w algorytmach i dokumentach. 

Dla firm w których własne służby informatyczne 
nie prowadzą zmian w algorytmach oraz 
dokumentach. 
Jeśli firma nie posiada w ogóle informatyków to 
zalecany jeszcze dodatek N – nadzór nad 
administrowaniem systemem /dodatkowo 3 
bezpłatne wizyty w roku/. 
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