
sektor edukacyjny

Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Marketingu
w Sosnowcu

Wkrótce do odbioru zostanie przekazany te¿ 
obszar Maj¹tek Trwa³y, co zakoñczy ca³oœciowo 
wdro¿enie SIMPLE - SYSTEM V na tej uczelni.

Zalety wdro¿onego przez firmê SIMPLE S.A. 
oprogramowania widoczne s¹ na wielu 
p³aszczyznach. W³adze Uczelni zyska³y 
sprawne narzêdzia do bie¿¹cego monitoringu 
pomagaj¹ce, dziêki szczegó³owym analizom 
danych,  w podejmowaniu w³aœciwych decyzji.
Zosta³a te¿ pod wieloma wzglêdami zautoma-
tyzowana praca w dziale ksiêgowoœci, 
a integracja systemu finansowo-ksiêgowego 
z modu³em Uzcelnia XP umo¿liwia ró¿norodne 
analizy danych finansowych.

“Najwiêkszym problemem WSZiM przed 
rozpoczêciem wdro¿enia by³o prowadzenie 
rozrachunków ze studentami. Przestarza³a 
technologia poprzedniego systemu finanso-
wego ogranicza³a znacznie mo¿liwoœci 
prowadzenia analiz i budowy zestawieñ. 
Rozpoczynaj¹c wdro¿enie, g³ówny nacisk 
postawiliœmy na umo¿liwienie u¿ytkownikom 
prowadzenia rozrachunków z podzia³em 
na ka¿dego studenta oraz prowadzenie 
wyci¹gów bankowych w systemie. Du¿ym 
u³atwieniem w automatycznym naliczaniu 
op³at czesnego jest system dziekanatowy 
naszego partnera -  Uczelnia XP. Integruj¹c 
oba systemy w zakresie finansowo-ksiêgowym 
i kadrowo-p³acowym uzyskaliœmy kom-
pleksowe narzêdzie do zarz¹dzania uczelni¹. 
Wykorzystuj¹c nowoczesne narzêdzia analiz 
OLAP umo¿liwiliœmy zestawianie danych z kilku 
poziomów systemu SIMPLE - SYSTEM V 
i systemu Uczelnia XP. Dziêki temu Uczelnia 
uzyska³a pe³ny obraz swoich finansów, 
pobieranych z dziekanatu, ksiêgowoœci i dzia³u 
personalnego w dowolnym czasie.” - pod-
sumowuje Andrzej Kuœ, kierownik wdro¿enia 
ze strony SIMPLE S.A.
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Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Marketingu 
w Sosnowcu to uczelnia ciesz¹ca siê du¿ym 
zainteresowaniem wœród studentów z powodu 
dobrze ugruntowanej pozycji. Uczelnia kszta³ci 
specjalistów z zakresu administracji, europe-
istyki oraz zarz¹dzania i marketingu. Obecnie 
w WSZiM studiuje ponad 3500 studentów, 
natomiast mury uczelni opuœci³o ju¿ 2500 
absolwentów. Kadrê naukow¹ Uczelni stanowi 
ponad 130 wyk³adowców, w tym 40 samo-
dzielnych pracowników naukowych.
WSZiM poza kanonem przedmiotów akade-
mickich prowadzi program "Humanitas", 
czyli cykl comiesiêcznych spotkañ z osobi-
stoœciami nauki, kultury, biznesu i mass-
mediów.
Oprogramowanie SIMPLE - SYSTEM V zosta³o 
zaimplementowane w zakresie Finanse 
i ksiêgowoœæ, Obrót towarowy oraz Personel. 
W po³¹czeniu z systemem Uczelnia XP pozwala 
obecnie na dok³adniejsze prowadzenie rozliczeñ 
studentów, co znacznie zmniejsza iloœæ 
interesantów w ksiêgowoœci, poprawia 
terminowoœæ wp³at studenckich oraz umo¿liwia 
rozbicie kosztów wynagrodzeñ pracowników 
naukowych z dok³adnym podzia³em godzi-
nowym na wszystkie wydzia³y. Dziêki modu³owi 
Wirtualna Uczelnia studenci na stronach 
internetowych mog¹ zobaczyæ wszystkie 
dokonane przez siebie wp³aty i rozliczenia. 
Ca³oœæ rozwi¹zania pracuje na platformie 
Microsoft SQL Server 2000 i na serwerze 
Microsoft Windows 2000 Server.

"System firmy SIMPLE, pomimo z³o¿onego 
dzia³ania, ma budowê umo¿liwiaj¹c¹ proste 
zarz¹dzanie i rozwój. Mo¿e byæ rozwijany przez 
koñcowego u¿ytkownika. Rozbudowany system 
praw pozwala na dowolne tworzenie ról 
dla poszczególnych pracowników z dok³adnoœci¹ 
do pojedynczej operacji na konkretnym 
dowodzie. Dziêki wspó³pracy z systemem 
uczelnia XP mo¿emy bardzo dok³adnie 
kontrolowaæ rozrachunki ze studentami." - 
powiedzia³a Miros³awa Plaza, kwestor uczelni.

Rozwi¹zania dedykowane dla sektora edukacyjnego stanowi¹ znaczn¹ czêœæ 
oferty SIMPLE S.A. Pozwalaj¹ na kompleksowe zarz¹dzanie prac¹ szkó³ 
wy¿szych, umo¿liwiaj¹c zarówno usprawnienie dzia³añ administracyjnych 
uczelni jak i wsparcie procesów zarz¹dzania zasobami finansowymi 
i maj¹tkiem trwa³ym. Z rozwi¹zañ SIMPLE S.A. korzysta ju¿ ponad 30 uczelni 
wy¿szych w Polsce. Nale¿¹ do nich m.in.: Akademia Medyczna im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Medyczna we Wroc³awiu,  Pomorska 
Akademia Medyczna w Szczecinie, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie, Wy¿sza Szko³a 
Jêzyków Obcych w Poznaniu, Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie, Politechnika 
Œwiêtokrzyska.
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