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Szanowni Państwo!
Na półmetku 2009 roku przekazujemy w Państwa ręce kolejny
biuletyn informacyjny. Rok bieżący, 2009, jest dla firmy
System-1 ważny i zajmujący z co najmniej dwóch powodów.
Pierwszym z nich jest oczywiście kryzys, dotykający
w mniejszym lub większym stopniu zarówno nas jak i wielu
naszych Klientów. Sygnały o wdrażanych oszczędnościach
i usprawnieniach płyną z praktycznie każdej strony i sami
również podejmujemy kroki – przede wszystkim dotyczące
wewnętrznego funkcjonowania firmy – aby sprostać
wyzwaniom. Muszę jednak przyznać, że sytuacja nie jest aż
tak zła, jak wydawała się być na samym początku roku.
Działalność nasza jest oczywiście trochę utrudniona – wszak kondycja usługodawcy jest
odbiciem kondycji jego partnerów. Oceniam jednak, że funkcjonowanie firmy System-1 w
sensie ekonomicznym nie jest zagrożone. Przeczytałem niedawno w artykule z pewnej gazety,
że chiński znak obrazkowy oznaczający słowo ‘kryzys’ składa się z dwóch ideogramów:
pierwszy z nich wyraża ‘niebezpieczeństwo’ a drugi ‘szansa’. Mam więc nadzieję, że z tego
burzliwego okresu wyjdziemy wzmocnieni i przygotowani do dalszego rozwoju, czego
serdecznie życzymy wszystkim naszym Klientom.
Drugim ważnym dla nas wydarzeniem jest 15-lecie działalności naszej firmy. Kiedy
rozpoczynałem samodzielną działalność, nie byłem w stanie wyobrazić sobie pełni zakresu
działań naszego przedsiębiorstwa, środowiska programistycznego, czy też problemów z jakimi
będziemy się mierzyć. Dziś wiem już, które z podjętych decyzji były ważne i dalekosiężne, a
które można byłoby realizować zupełnie inaczej. Jestem zatem dumny z wykonanej pracy i
efektów uzyskanych przez te 15 lat, a jednocześnie wiem, czego jeszcze pragnę z zespołem
System-1 dokonać. Dziękuję Państwu za całą naszą dotychczasową współpracę i mam
nadzieję, że będziemy sobie towarzyszyć na rynku przez jeszcze wiele następnych
piętnastoleci.
W poprzednim biuletynie pisaliśmy o poszerzeniu grona naszych pracowników o nowe osoby,
stanowiące zespół partnerskiej dla nas firmy A&T Spółka z o.o. w Poznaniu. Firma ta tworzyła
i wdrażała od dwudziestu lat systemy do zarządzania zasobami lokalowymi dla spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot i innych jednostek administrujących. Możemy już Państwu
zaprezentować efekty wspólnej pracy pod szyldem System-1, w postaci podsystemu Zasoby
Lokalowe, składającego się z modułów Wkłady i Udziały, Czynsz, Media, Członkowie oraz
Zasoby. Zachęcamy do zapoznania się z opisem nowego systemu i zapraszamy na pokazy,
które przeprowadzić możemy w naszej siedzibie lub u Państwa na miejscu.
Kolejnym nowym produktem, poszerzającym możliwości Veritum, jest podsystem Obsługa
Wywozów Regularnych, kierowany do przedsiębiorstw zajmujących się wykonywaniem
usług wywozu nieczystości i odpadów, jak i regularnymi dostawami wody czy prasy.
W biuletynie zamieszczamy skrócony opis, tak jak w przypadku systemu Zasoby Lokalowe,
zapraszamy do zapoznania się z Obsługą Wywozów Regularnych i wzięcia udziału w pokazach.

z życzeniami przyjemnej lektury
Waldemar Bulczyński
Prezes Zarządu
System-1 Spółka z o.o.
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Nowy produkt: Obsługa Przewozów Regularnych

Podsystem Obsługa Przewozów Regularnych wspomaga przedsięwzięcia związane z obsługą
dużej ilości jednorodnych usług lub prac, wykonywanych przy pomocy specjalizowanego
sprzętu w miejscu wskazanym przez usługodawców. Produkt ten skierowany jest przede
wszystkim do przedsiębiorstw zajmujących się wykonywaniem usług wywozów nieczystości
i odpadów, oraz regularnymi dostawami np. wody czy prasy.

Obsługa Przewozów Regularnych funkcjonowała już z powodzeniem u naszych Klientów
w wersji DOS. Poprzez włączenie go do Veritum zapewniamy tym Klientom ciągłość
świadczonych przez nas usług jak i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych przedsiębiorstw,
u których możliwości systemu Transport i Dyspozytornia nie do końca odpowiadają rodzajowi
prowadzonej działalności.

Podsystem zapewnia ewidencjonowanie umów z kontrahentami poprzez gromadzenie
informacji o przedmiocie umowy, zasadach fakturowania oraz aneksach do umowy. Program
prezentuje dane z pozostałych składowych systemu Veritum np. dane z rozrachunków
dotyczące wpłat za wykonane usługi. Obok szeregu kartotek wykorzystywanych do
prawidłowego i odpowiednio szczegółowego opisu danych w systemie, moduł główny służy do
planowania pracy a ewidencjonowane w nim umowy z kontrahentami pozwalają na
przypisanie kalendarzy indywidualnych (precyzyjnie określających terminy wykonania usługi)
oraz cennika usług.

Program wspomaga rozplanowanie wykonania usług dla klientów poprzez prowadzenie
kalendarzy indywidualnych i obsługuje trzy rodzaje usług :
● Planowane – wynikające z planu stworzonego z wykorzystaniem kalendarzy
indywidualnych
● Wpis Ręczny – usługi na zgłoszenie ewidencjonowane wychodzące zakresem poza
umowę stałą klienta.
● Nieplanowane – usługi dodatkowe wykonywane dla klienta w trakcie realizacji
planowanych zadań (np. zbiórka selektywna śmieci).

Obsługa Przewozów Regularnych udostępnia specjalnie skonstruowany sposób fakturowania,
gdzie seryjny wydruk faktur możliwy jest po zdefiniowaniu ustalonego zakresu dotyczącego
okresu i rodzaju wykonywanych usług – z podziałem na Planowane, pochodzące z Wpisu
Ręcznego oraz Nieplanowane.

Dla przedsiębiorstw zajmujących się wywozem
nieczystości
oferujemy
dodatkowo
moduł
Dzierżawy, który pozwala na ewidencję
dzierżawionych
pojemników
u
klientów.
Zgromadzone dane umożliwiają następnie
rozliczenie opłat za dzierżawę.
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Ze względu na funkcjonalność i przepływ
Regularnych przedstawić można następująco:

informacji

architekturę

Obsługi

Przewozów

Moduł główny na schemacie obok
przedstawiony jest w 3 odrębnych funkcjonalnościach:
 Umowy i Kartoteki,
 Planowanie,
 Wykonanie i Kontrole.
Planowanie w praktyce odpowiada podziałowi prac pomiędzy
poszczególne zespoły wykonawcze. Na podstawie informacji
o
planie
obsługi
wywozów
tworzone są podczas planowania
harmonogramy
prac.
Opcje
kontrolne i weryfikacja rzeczywistego wykonania prowadzone są
w wyodrębnionych oknach programu
przez
uprawnionych
użytkowników.

Podstawową zaletą systemu Obsługi Wywozów Regularnych jest jego efektywne zarządzanie
terminami usług: narzędzia planowania pracy określają precyzyjnie terminy i sposoby
wykonywania usług dla kontrahentów. Rozdział pracy pomiędzy zespoły wykonawcze przebiega
na podstawie kalendarzy indywidualnych przypisanych do umów a ponadto możliwa jest
obsługa zleceń nie planowanych (np. zbiórka selektywna - worki), oraz zleceń pochodzących z
wpisu ręcznego oznaczającego odstępstwa od umowy.

System w porównaniu z innymi rozwiązaniami jest wyjątkowo kompleksowy – umowy
z kontrahentami zawierają nie tylko informacje o przedmiocie umowy, zasady fakturowania,
terminy realizacji, ale też historię współpracy i wiele innych. Tak samo obok planu obsługi
wywozów, cenników usług i terminów fakturowania istnieje możliwość sprawdzenia danych
z rejestrów sprzedaży oraz z rozrachunków dotyczących wpłat za wykonane usługi.

Program automatyzuje wiele powtarzalnych oraz czasochłonnych czynności wykonywanych
podczas procesu obsługi klienta. Usprawnienie obiegu dokumentów w istotny sposób wpływa
na efektywność działania przedsiębiorstwa. Przykładem takiego wsparcia ze strony programu
jest fakturowanie, które umożliwia seryjny wydruk faktur zgodnie z ustalonym zakresem
dotyczącym okresu i rodzaju wykonywanych usług (Planowane, Wpis Ręczny, Nie Planowane).
Seryjna emisja faktur nie tylko przyspiesza i ułatwia proces, ale zapobiega też popełnianiu
przypadkowych błędów przez użytkownika.
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Nowy produkt: Zasoby Lokalowe
Podsystem Zasoby Lokalowe wspomaga zarządzanie i obsługę lokali. Przeznaczony jest dla
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkańców, zarządców i innych rodzajów jednostek
administrujących zasobami lokalowymi. Program ten jest integralną częścią Veritum
i szczególnie mocno powiązanie to widoczne jest w odniesieniu do moduły Finanse
i Księgowość. Podsystem prowadzi księgi pomocnicze obejmujące działaniem analitykę konta
„204” - czyli rozrachunki z tytułu użytkowania lokali - oraz kont zespołu „8” (i innych zgodnie
z Zakładowym Planem Kont) – gdzie odnotowywane są wkłady i udziały. Ponadto moduł
Czynsz przekazuje notę dotyczącą sprzedaży na konta zespołu „7”.
Architektura systemu Zasoby Lokalowe i przepływu informacji jest następująca:

ZASOBY

Gromadzi informacje o zasobach
lokalowych administrowanych przez
spółdzielnię lub zarządcę. Ewidencji
podlegają
informacje
opisujące
lokale, takie jak adres, numer
nieruchomości, księga wieczysta,
ilość izb, powierzchnia, numer piętra
czy status własności lokalu. Do
lokalu przypisane są też osoby go
użytkujące oraz istniejące hipoteki.
Użytkownik może ponadto dołączać
wybrane dokumenty lub własne
informacje w postaci notatek.
Zapewnia ewidencję i rozliczenie z
członkami spółdzielni, najemcami
lub właścicielami lokalu z tytułu
użytkowania, najmu oraz innych
rodzajów
eksploatacji
lokali
mieszkalnych i użytkowych. Pozwala
na kompleksową obsługę – od
wydania książeczki opłat, wysłania
faktury, poinformowania o saldzie,
monitowaniu
zaległości
do
rozliczenia jednorazowych zwyżek
czy bonifikat.

WKŁADY
I
UDZIAŁY

SYSTEM
CZŁONKOWSKI

CZYNSZ

Księgowa część systemu, przeznaczona
do ewidencji i rozliczania wkładów oraz
udziałów
członkowskich.
Księgowania
dotyczące osób i lokali są podstawą do
zestawień obrotowych (syntetycznych i
analitycznych),
zestawień
sald
wg
rejestrów lub kont i wielu innych
wieloprzekrojowych definiowanych przez
użytkownika.
Wspomaga pracę spółdzielczych działów
członkowskich i członkowsko- lokalowych,
w innych jednostkach obsługuje bazę
użytkowników lokali. Gromadzi dane osobowe lub firmy, adresy, NIP czy PESEL, w
odniesieniu do aktualnych, byłych oraz
oczekujących użytkowników lokali. Znajdują się tu decyzje podejmowane przez
zarząd spółdzielni (zarządcę nieruchomości), teczka dokumentów i notatnik. Obok
wielu zestawień i analiz istnieje możliwość wydruku indywidualnych pism
(decyzji) skierowanych do członka lub
użytkownika lokalu.

MEDIA

Umożliwia rozliczenie wszelkiego rodzaju
mediów (woda, gaz, prąd, ścieki itd.).
Gromadzi
dane
dotyczące
punktów
pomiarowych
i
pozwala
rozliczyć
informacje za dowolne okresy. Obok
sprawozdań z rozliczenia prowadzona jest
historia punktu pomiarowego.
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Naprzeciw zmianom: rozmowa z członkami
Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarządu

Do rozmowy zaprosiliśmy Pana Ryszarda Klepackiego - Prezesa Zarządu oraz Panią Urszulę
Nadolną - Członka Zarządu i Główną Księgową. Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała
w 1958r., liczy ponad 4000 lokali o łącznej powierzchni 200 000 metrów kwadratowych.
Spółdzielnia ma charakter jednoosiedlowy i składa się z około 170 budynków różnej wielkości,
liczących głównie od trzech do pięciu kondygnacji. Obok lokali mieszkalnych spółdzielnia
zarządza pawilonami i innymi lokalami użytkowymi, w których prowadzona jest działalność
handlowa i usługowa. Spółdzielnia korzysta ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Veritum.
Od jak dawna związany jest Pan z Wrzesińską
Spółdzielnią Mieszkaniową?

Prezes Zarządu Ryszard Klepacki

Praktycznie, poza dwoma pierwszymi latami pracy,
całe życie pracuję w spółdzielni – najpierw w Kolskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, od 1979r. we Wrześni jako
wiceprezes, prezesem zostałem w 1997r. Można
powiedzieć, że jestem tu kontynuatorem polityki
pierwszego Prezesa – Pana Józefa Wiącka, z którego
doświadczenia
i
sposobu
organizowania
dużo
skorzystałem. Podczas mojego urzędowania, miało
miejsce wiele przemian gospodarczych i burz (np. na
etapie wprowadzania olicznikowań), ale przetrwaliśmy
te trudne okresy i wydaje się, że teraz wiele dróg
przed nami jest już ‘przetartych’.

Czy okres tych zmian, o których Pan wspomniał, zbliża się ku końcowi?
Wprost przeciwnie! W tej chwili nie ma żadnej stabilizacji i zmiany następują ciągle. Przede
wszystkim zmniejsza się liczba statutowych członków spółdzielni w wyniku wykupu mieszkań,
tak, że należy już o użytkownikach lokali mówić: ‘lokatorzy’ czy ‘mieszkańcy’. Istnieją
korzystne przepisy umożliwiające wykup mieszkań i trudno się dziwić ludziom, którzy chcą to
wykorzystać. Należy tylko pamiętać, że posiadanie własności to nie tylko przyjemność, ale
i obowiązki oraz zagrożenia – na przykład o wiele prostsza jest ścieżka eksmisji w przypadku
zalegania z opłatami. Drugi poważny czynnik, który będzie oddziaływał na naszą pracę, to
utrzymujący się ciągle, niebezpieczny artykuł 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
(mówiący, że w przypadku, kiedy wyodrębni się ostatnie mieszkanie w danej nieruchomości,
z mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa – przyp.red.). Sytuacja wygląda tak, jakby
rząd wiedział lepiej, co jest ludziom potrzebne. Art.24 stanowi przecież, że na wniosek
większości można utworzyć wspólnotę, wybór zatem można było pozostawić mieszkańcom.
Zatem, Pana zdaniem, zapisy w ustawie są niekorzystne również dla mieszkańców?
Lokatorzy często nie zdają sobie sprawy, o ile więcej może kosztować utrzymanie i zarządzanie
ich własnością i z jakim ryzykiem może to się wiązać. Dla przykładu: wspólnoty, które są
‘biedne’, to znaczy nie są w stanie zgromadzić odpowiednich funduszy, nie przeprowadzą
niezbędnego remontu przeciekającego dachu czy zniszczonej klatki schodowej. Spółdzielnia
takie remonty przeprowadziłaby, korzystając z całości środków zgromadzonych od wszystkich
mieszkańców. Spółdzielnia jest tu więc niejako ubezpieczycielem. Zarządzanie większą ilością
mieszkań pozwala również obniżać inne koszty: wywozu śmieci czy odświeżania elewacji. Mogę
powiedzieć, że działania ustawodawcy są trochę demagogiczne – zachęca się ludzi do brania
sprawy w swoje ręce, nie ostrzegając, z czym się to wiąże.
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Jakie skutki dla spółdzielni może wywołać wykup mieszkań i powstawanie wspólnot?
Jeżeli przepisy zostaną utrzymane, to z czasem dojdzie do tego, że spółdzielnie będą się
kurczyły – proces ten zajdzie oczywiście na przestrzeni wielu lat. Może też oczywiście być i tak,
że mieszkańcy dojdą do wniosku, iż spółdzielnia jest tworem lepiej zorganizowanym i tańszym
od wspólnoty. Nowo utworzone wspólnoty mogą być dalej zarządzane przez spółdzielnię, ale
sposób zarządzania będzie już oczywiście inny. Środki remontowe chociażby, muszą być
wyodrębnione, co dla poszczególnych wspólnot jest na dłuższą metę niekorzystne. Zarządzanie
będzie też droższe, ponieważ powstaną nowe koszty na każdą wspólnotę (np. prowadzenie
kont bankowych, spotkania członków itd.). Następstwem wykupu mieszkań będzie też,
przynajmniej w naszej spółdzielni, likwidacja działu członkowskiego, który stanie się częścią
działu administracji osiedla.
Co w takim razie powinny robić spółdzielnie, by przetrwać?
Spółdzielni będzie mniej, mieszkańców pozostanie tyle samo, tak więc pracy będzie oczywiście
więcej. Należy zatem kłaść nacisk na bardzo dobre oprogramowanie dla działu księgowości,
który może zaistnieć jako samodzielna komórka, przejmująca rozliczanie mieszkańców
i nieruchomości. Drugi dział, który musi być dobrze zorganizowany, to dział techniczny,
z fachowcami branży budowlanej, elektrykami itp. robiącymi przeglądy i dokonującymi napraw.
Taki dział jest tańszy w utrzymaniu, bo składa się z własnych pracowników, którzy pracują
kompleksowo we wszystkich nieruchomościach.
Jak w takim razie, na tle tego co Pan mówi, wygląda sytuacja Waszej spółdzielni?
Od strony oprogramowania nie mamy sobie w chwili obecnej chyba nic do zarzucenia.
Ukończyliśmy już wdrożenie prawie wszystkich modułów Veritum - przystępujemy
w najbliższym czasie do reinstalacji modułów Czynsz oraz Wkłady i Udziały z poprzedniej wersji
DOS na nową. Udziałów, co planujemy zrobić w najbliższym okresie. Od strony technicznej
natomiast położyliśmy nacisk na to, by utrzymywać zasoby mieszkaniowe w dobrym stanie,
jednocześnie korzystając z osiągnięć techniki w maksymalnym zakresie. Od 1997r.
wprowadziliśmy indywidualne opomiarowanie centralnego ogrzewania, rozliczane dziś drogą
radiową, bez wchodzenia do mieszkań. Później wprowadziliśmy również indywidualne liczniki
zużycia wody, które są także w trakcie wymiany na odczyty radiowe, która to wymiana
zakończy się do 2011r. Zakończyliśmy wymianę ponad 17 000 okien, ocieplone są wszystkie
stropodachy a od przyszłego roku rozpoczynamy ocieplanie wszystkich budynków i nadanie
nowej kolorystyki elewacji. Spółdzielnia na siebie zarabia, więc oczywiście sprawnie się taką
jednoosiedlową, zwartą spółdzielnią zarządza. Współpraca z władzami lokalnymi układa się
dobrze, co też oczywiście ma wpływ na sposób zarządzania.
W czym upatruje Pan przyczyn tej korzystnej sytuacji spółdzielni?
Nie zarządzamy swoimi pieniędzmi i zasobami tylko zasobami ludzi. Mieszkańców udało się
przekonać, do tego co robimy, prowadząc otwartą politykę informacyjną, dostarczając co roku
komplety informacji, które każdy, kto chce, może zawsze sprawdzić i skontrolować u źródła.
Przygotowujemy mieszkańców na nadchodzące problemy i tak, na przykład, zostało na walnym
zgromadzeniu uchwalone coroczne podnoszenie odpisu remontowego o co najmniej 10 gr.
Drugim powodem jest stałość i zadowolenie naszej kadry, co przekłada się na jakość pracy.
Promujemy długofalowe nastawienie na efekty, a ja osobiście chcę być częścią tego
społeczeństwa i móc spokojnie spojrzeć mieszkańcom w oczy oraz rozliczyć się ze swojej pracy
i osiągnięć. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym uzyskiwaniu akceptacji mieszkańców, jest nie
odkładanie na plan dalszy takich robót jak wprowadzenie indywidualnego rozliczania czy
przeprowadzenie remontów kapitalnych balkonów. O skuteczności tej polityki może świadczyć
to, że mimo trwającego globalnego kryzysu, zaległości naszych mieszkańców – paradoksalnie –
cały czas spadają.
Chciałabym serdecznie Panu podziękować za rozmowę i udzielenie nam tylu
interesujących informacji.
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Funkcję Głównej Księgowej objęła Pani we
Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kilka lat
temu. Jakie były pierwsze Pani wrażenia po
otrzymaniu tego stanowiska?
Zarówno u poprzednich pracodawców – w ZREMB-ie
Poznańskim
i
Przedsiębiorstwie
Budownictwa
Przemysłowego nr 2, jak i w spółdzielni, w której
jestem już 26 lat, pracuję od samego początku
w dziale księgowości. Można zatem powiedzieć, że
znam tę pracę od podstaw i obowiązki Głównej
Księgowej nie nastręczyły mi kłopotów. Charakter
mojej pracy zachowuje ciągłość, zwłaszcza w
Główna Księgowa i Członek Zarządu
kontekście informatycznym. Od początku używaliśmy
Urszula Nadolna
maszyn księgujących Ascota, potem Elwro HCS, na
których czynsze liczyły wszystkie spółdzielnie zrzeszone w Wojewódzkim Związku Spółdzielni
Mieszkaniowych w Poznaniu. W trakcie naszej 25-letniej współpracy z Panem Tomaszem
Banasiakiem (obecnym pracownikiem System-1 Sp. z o.o. – przyp.red.), wprowadziliśmy
Clipperowe systemy DOS, a teraz pracujemy w systemie Veritum.
Czy tak częste zmiany systemów informatycznych spotykały
problemami, na przykład z oporem ze strony pracowników?

się

z

dużymi

Pracownicy nasi są otwarci na nowości, poza tym większość tych zmian łączyła się
z modyfikacjami sposobu księgowań, rozliczania nieruchomości itd., które i tak musiały
nastąpić. Zawsze istnieje obawa, jak dotychczasowi pracownicy poradzą sobie z nowymi
wyzwaniami poradzą, ale zachodziło to bez większych problemów. Ustaliliśmy na przykład,
w jakim okresie musi nastąpić całkowite przejście na programy System-1, co połączone zostało
ze zmianą księgowania na nieruchomości. Z racji takiej właśnie długiej historii informatyki
w naszej spółdzielni, wdrożenie Veritum odbyło się stosunkowo szybko i z łatwością. Wszystkie
drobne problemy wyjaśnialiśmy na bieżąco i teraz zaskakujemy tylko Prezesa i Radę Nadzorczą
materiałami księgowymi i informacyjnymi w nowej formie i jakości.
W jakim sensie materiały księgowe z Veritum są w nowej formie i jakości?
Prezes Klepacki sam przyznaje, że częstokroć musi dopiero się nauczyć analizować i czytać
nowe sprawozdania, które mu dostarczam. W pierwszej chwili wydaje się, że jest w nich za
dużo danych, ale później okazuje się, że wychodzimy naprzeciw temu, czego nasi mieszkańcy
oczekują i żądają. Informacja jest bardzo szczegółowa, również ta, którą dostarczamy
lokatorom i użytkownikom. Sprawia to, że ludzie nam ufają, mając do wglądu zarówno dane
zbiorcze jak i wszystkie faktury i ponoszone koszty.
Jakie funkcje nowego systemu są dla Pani szczególnie przydatne?
Najważniejsza jest możliwość szybkiego sporządzania sprawozdań czy deklaracji podatkowych
bez oczekiwania na zamknięcie miesiąca czy bez sporządzania symulacji. Także bieżące dane
do kalkulacji kosztów czy sprawdzenie stanu rozliczeń mieszkańców uzyskuje się łatwiej
i sprawniej. Polityką firmy jest korzystanie z wiedzy i doświadczenia dotychczasowych
pracowników, a zatem musimy rozwijać system księgowy by w sytuacji większej ilości danych
do wprowadzenia i prezentowania móc to zrealizować w dotychczasowym składzie
personalnym. Korzystamy zatem z wielu automatów księgujących, rozdzielamy koszty wg.
kluczy, korzystamy z elektronicznych przelewów, monitujemy na bieżąco zaległości, dzięki
czemu zobowiązania naszych mieszkańców wynoszą tylko 6.5%. Sytuacja finansowa
spółdzielni jest dzięki takim działaniom opanowana i bardzo dobra.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę w przyszłości równie dużej skuteczności
w działaniu.
Rozmowy przeprowadziła Joanna Weitzel, Września 19.08.2009r.
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Jesienne Warsztaty Veritum
Miejsce:
Termin:
Tematyka:

Hotel Ikar w Poznaniu
22.09.2009 do 23.09.2009
Transport, Finanse i Księgowość, Kadry i Płace (zajęcia
warsztatowe)
Wszystkie systemy i zagadnienia administracyjne
podczas spotkań panelowych.

Tym z Państwa, którzy nie zapoznali się jeszcze z ofertą wzięcia udziału w Jesiennych
Warsztatach, przypominamy o informacji zamieszczonej na stronie www.veritum.pl
i prezentujemy skrócone omówienie programu spotkania poniżej.
W pierwszym dniu spotkania planujemy przeprowadzenie spotkań panelowych, podczas
których omawiana będzie tematyka podsystemów Transport, Finanse i Księgowość, Kadry
i Płace, Sprzedaż i Gospodarka Materiałowa, administracja bazą danych oraz tworzenie
dokumentów. Podczas tych spotkań będą Państwo mieli możliwość bezpośredniego kontaktu
z twórcami systemu i głównymi specjalistami ds. wdrożeń, którzy postarają się odpowiedzieć
na zadawane przez Państwo pytania. Obecni będą również członkowie Zarządu
System-1 Sp. z o.o. dla tych z naszych Klientów, którym zależy na osobistych rozmowach na
tematy związane z wdrożeniem, serwisowanie, dalszym rozwojem systemu itd.
Drugi dzień Warsztatów przeznaczony jest – jak dotychczas – na zajęcia warsztatowe,
podczas których odbędą się prelekcje poświęcone systemom Transport, Finanse i Księgowość
oraz Kadry i Płace. Możliwość zadawania pytań w większych grupach będzie, z oczywistych
przyczyn, ograniczona, dlatego też właśnie przeprowadzamy serię spotkań panelowych
w pierwszym dniu.
Obok zajęć praktycznych oferujemy możliwość przespacerowania się po pięknej Starówce
Poznańskiej i wzięcia udziału w uroczystej kolacji. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała
okazja do kuluarowej wymiany opinii i zasięgnięcia porad od naszych pracowników oraz innych
uczestników Warsztatów.
Serdecznie Zapraszamy!
Poniżej zamieszczamy program Jesiennych Warsztatów.
Od 12:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 18:00

18:00 – 19:00
19:30

Dzień 1 22.09.2009, wtorek
Rejestracja gości
Powitanie
Kierunki rozwoju Veritum
Obiad
Spotkania panelowe w mniejszych grupach*
Przewidywana tematyka spotkań:

Transport

Finanse i Księgowość

Kadry i Płace

Sprzedaż i Gospodarka Materiałowa

Administracja bazą danych

Tworzenie dokumentów
Ponadto do dyspozycji gości podczas spotkania dostępni będą członkowie Zarządu
System-1 Sp. z o.o.
Spacer po Starówce poznańskiej.
Uroczysta kolacja

Dzień 2 23.09.2009, środa
08:00 – 09:30
Śniadanie
09:30 – 13:00
Zajęcia warsztatowe w grupach*
13:00 – 15:00
Obiad
* w trakcie spotkań i warsztatów przewidziana jest przerwa na kawę
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Rozmaitości

Targi TRANSEXPO 16-18 IX 2009

www.targikielce.pl

Zapraszamy na nasze stoisko podczas VII Międzynarodowych Targów
Transportu Zbiorowego TRANSEXPO w Kielcach. Jest to jedna
z największych tego typu imprez organizowanych w Polsce i w tej części
Europy, prezentująca transport zbiorowy w sposób kompleksowy. Podczas
targów czołowe firmy z branży zaprezentują pojazdy nowej generacji
transportu
miejskiego,
podmiejskiego
i
międzymiastowego,
auta
turystyczne, specjalistyczne i gospodarcze, części zamienne, elementy
wyposażenia tych pojazdów, wyposażenie i infrastrukturę związaną z przewozem pasażerów,
systemy informatyczne w transporcie czy systemy informacji dla pasażerów. Tak jak
w poprzednim roku, prezentować będziemy zintegrowany system Veritum i jego moduły
dedykowane firmom transportowym.
Czy wiesz, że?
1) Weryfikacja wersja 2 zawiera wiele funkcji ułatwiających pracę np.:
a. Przycisk ‘podziel’ ułatwiający podział karty drogowej, w trakcie
wykonywania której następuje zmiana pojazdu – nie ma potrzeby
ręcznego przepisywania zapisów
b. Na zakładce ‘Pozycje’ w kartach drogowych możliwa jest szybka
edycja na siatce (nie trzeba wchodzić w panele i w nich korygować
danych).
2)

Veritum umożliwia obsługę kodów kreskowych w podsystemie Sprzedaż
i Gospodarka Materiałowa (przy identyfikacji towaru) oraz w Transporcie
(do wyszukiwania kart drogowych).

3) Nowa wersja Kadr i Płac umożliwia prowadzenie Grafiku pracy dla
wszystkich grup pracowników. Grafik pracy, prowadzony w podsystemie
Transport, może zostać z nim w pełni zintegrowany, co powoduje przepływ
informacji o nieobecnościach oraz automatyczne przekazywanie danych
o realizacji zadań.
Humor
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