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platforma ERP dla firm z sektora MSPSIMPLE.SPRINT

to rozwiązanie klasy ERP, dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom funkcjonującym we wszystkich gałęziach 
polskiej gospodarki. Zostało opracowane specjalnie z myślą o mniejszych spółkach rozwijających się, które oczekują 
ustandaryzowanego wdrożenia. SIMPLE.SPRINT zapewnia korzyści: szybkiego wdrożenia systemu klasy ERP, 
znacznego ograniczenia kosztów zakupu oraz skalowalność systemu bez konieczności jego wymiany gdy 
indywidualne wymagania użytkownika wzrosną. 

Platforma posiada obszary zapewniające sprawną obsługę i zarządzanie wszystkimi procesami związanymi ze 
sprzedażą, zamówieniami, produkcją, magazynami, logistyką, finansami czy personelem. 
Dużą zaletą systemu SIMPLE.SPRINT jest możliwość jego parametryzacji oraz ukierunkowanie procesów 
i funkcjonalności do potrzeb przedsiębiorstw z sektora MSP. Odpowiednie wyważenie korzyści i możliwości 
rozwiązania zapewnia równowagę w firmie, a dostęp do zawsze bieżących danych finansowych umożliwia jej rozwój
i wzrost. 

Spółka SIMPLE od ponad 24 lat działa na rynku producentów systemów informatycznych, dostarczając rozwiązania 
umożliwiające sprawne zarządzanie całą firmą. Specjalnie z myślą o potrzebach spółek z sektora MSP specjaliści 
SIMPLE stworzyli całkiem nowy produkt - SIMPLE.SPRINT

SIMPLE.SPRINT

bieżącą kontrolę kosztów, wspomaga 
procesy biznesowe oraz dostarcza kadrze 
zarządzającej wielowymiarowe informacje 
ułatwiające podejmowanie 
strategicznych dla firmy decyzji. 
Dzięki zastosowaniu obszaru BI 
możliwe jest przekształcanie 
danych pochodzących z różnych 
systemów w informacje, tworząc 
wielowymiarowe raporty 
i analizy, które pozwolą budować 
trwałą przewagę konkurencyjną firmy. 
Dodatkowym usprawnieniem wynikającym 
z wdrożenia systemu SIMPLE.SPRINT jest  
planowanie i rozliczanie czasu pracy 
oraz obsada stanowisk z zachowaniem 
wszelkich regulacji przepisów prawa pracy.

SIMPLE.SPRINT ZAPEWNIA:

Wdrożenie SIMPLE.SPRINT umożliwia bieżącą 
kontrolę realizacji sprzedaży i marży na 

poszczególnych zleceniach oraz 
weryfikację stanu wykonania 

zamówień. System zapewnia 
optymalizację kosztów dzięki  analizie 

sprzedaży i tworzeniu 
odpowiedniego asortymentu 

z kontrolą stanów 
minimalnych i maksymalnych. 

SIMPLE.SPRINT umożliwia wyliczanie 
rzeczywistych kosztów wytworzenia

i tworzenie kalkulacji kosztów w oparciu o dane 
rzeczywiste i historyczne.

Platforma, dzięki możliwości uzyskiwania
z systemu gotowych dokumentów do 

użytku wewnętrznego i  zewnętrznego, 
zwiększa efektywność pracy poprzez 

poprawę jej organizacji, redukcję
nadmiarowych działań oraz oszczędność  

czasu pracowników.

Wdrożenie platformy SIMPLE.SPRINT umożliwia, w krótkim czasie i z wykorzystaniem optymalnych zasobów, 
implementację systemu w odpowiednim dla firmy standardzie, co w znaczny sposób wpływa na redukcję kosztów 
inwestycji.

SZYBKIE WDROŻENIE - OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I REDUKCJA KOSZTÓW
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zwiększenie przychodów oraz redukcja kosztów 
automatyzacja i kontrola wszystkich procesów
usprawnienie wymiany informacji z partnerami i klientami
sprawna obsługa zamówień oraz śledzenie dostaw
sprawne zarządzanie zespołami sprzedażowymi 
sprawne i wygodne gromadzenie danych, ich przetwarzanie i analizowanie, umożliwiające podejmowanie 
decyzji opartych na zawsze aktualnych danych finansowych
bieżące dostosowanie systemu do obowiązujących przepisów prawa 
swobodny przepływ informacji w firmie oraz bieżąca rejestracja zmian w procesach

KORZYŚCI:

Małe i Średnie firmy dzięki inwestycjom w nowe technologie umacniają swoją pozycję na rynku. Konieczność 
reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, wymaga wdrożenia elastycznego systemu, dostosowanego do 
specyfiki działania przedsiębiorstwa, który można modyfikować w miarę rozwoju firmy.
SIMPLE.SPRINT to baza wiedzy na temat zasobów przedsiębiorstwa i procesów w nim zachodzących. Platforma 
usprawnia działanie poszczególnych obszarów, umożliwiając osobom decyzyjnym ich koordynację. 
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Księga Główna - obsługa wielu planów kont, które mogą być 
w postaci alfanumerycznej i wielowalutowej
obsługa płatności z kontrahentami i pracownikami
integracja z systemem transakcyjnym banku
obsługa delegacji pracowniczych 
obsługa podatku VAT-7 i VAT-UE z możliwością wysyłki e-deklaracji
formularze podatkowe  
sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna - możliwość przypisania 
kont do sprawozdań
raportowanie -  zdefiniowane tabele przestawne MS Excel
kontrola kosztów z planu kont
schematy księgowe - wykorzystanie szablonów i cech dokumentów
automaty księgowe - rozliczenie kosztów pośrednich według 
algorytmów w określonych cyklach 

wskaźniki KPI - tworzenie raportów o kondycji firmy
raporty OLAP -  tworzenie tabel przestawnych z analizami wielowymiarowymi
pulpity  menedżerskie - kreowanie pulpitów z najważniejszymi raportami, np. dla Zarządu

obsługa wielu planów kont, również w postaci alfanumerycznej
zapewnienie przejrzystości dekretów poprzez segregacje zgodną z indywidualnymi oczekiwaniami 
skrócenie czasu obsługi kosztów wydziałowych poprzez tworzenie automatów przeksięgowujących koszty
optymalizacja i analiza poziomu kosztów wydziałowych z podziałem wg rodzaju
szybkie generowanie raportów z bieżącej kondycji finansowej firmy i realizacji celów 
automatyzacja dekretacji według szablonów z dokumentów źródłowych
zmniejszenie kosztów obsługi podatków poprzez wysyłkę e-deklaracji
zgodność z przepisami poprzez aktualne deklaracje na wzorcach urzędowych
tworzenie budżetu kosztów planowanych na drugim planie kont z analizą realizacji
optymalizacja wydatków pieniężnych w strukturze czasowej dzięki analizie zobowiązań i należności
zmniejszenie kosztów obsługi przelewów i wyciągów bankowych dzięki integracji z systemem bankowym
optymalizacja i automatyzacja rozliczeń w walucie obcej poprzez ewidencję różnic kursowych
automatyzacja rozrachunków poprzez tworzenie różnych strategii rozliczeń
bieżąca kontrola rozrachunków z pracownikami i kontrahentami

tworzenie dynamicznych raportów i analiz w zakresie danych planistycznych, rzeczywistych i prognostycznych
tworzenie schematów analiz progu rentowności marży i zysku, analizy rentowności poszczególnych 
elementów struktury organizacyjnej, procesowej, czy produktowej
przygotowanie budżetów oraz kontrola ich realizacji 

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

KORZYŚCI

KORZYŚCI

GŁÓWNE OBSZARY 

GŁÓWNE OBSZARY 

BI - RAPORTOWANIE

Obszar Finanse i Księgowość to doskonałe narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, które pozwala na 
obsługę działalności firmy pod względem finansowym, podatkowym i księgowym. Jest to obszar dedykowany firmom, 
które prowadzą rozliczenia z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Moduł BI umożliwia bieżące informowanie o kondycji poszczególnych 
obszarów działalności. Zapewnia wygodną pracę osobom decyzyjnym 
w firmie, od których zależy optymalny przebieg procesów poprzez 
dostarczenie niezbędnych informacji ułatwiających podjęcie decyzji 
zarówno strategicznych, jak i operacyjnych.
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dane kadrowo - płacowe, zawierające w jednym miejscu wszystkie informacje o pracownikach
listy płac - wyliczane wg stworzonych algorytmów, przechowują dane o wyliczonych listach, korektach i statusie
listy osób - tworzenie list pracowników ze zbioru, w celu pracy na grupie w różnych częściach systemu
podatki - przygotowywanie, drukowanie i wysyłka dokumentów podatkowych i deklaracji 
ZUS - tworzenie deklaracji i integracja z systemem Płatnik
szybkie raporty - tworzenie szybkich zestawień z danych kadrowych i płacowych
raporty definiowane - możliwość tworzenia własnych raportów i analiz

ZARZĄDZANIE PERSONELEM
Obszar Personel umożliwia prowadzenie sprawnej obsługi kadrowo-płacowej zgodnej z obowiązującymi przepisami 
prawa. Pozwala na współpracę z programem Płatnik, oblicza składki ZUS i deklaracje, nalicza i drukuje deklaracje 
podatkowe zgodnie z wzorcem,  zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji PIT do Urzędu 
Skarbowego

KORZYŚCI

GŁÓWNE OBSZARY 

obniżenie kosztów obsługi ZUS dzięki integracji z systemem PŁATNIK
obniżenie kosztów obsługi pracowników poprzez elektroniczne deklaracje ePIT
obniżenie kosztów obsługi przelewów i wyciągów bankowych dzięki integracji z bankiem
hierarchiczna struktura organizacyjna
elastyczny podział danych kadrowych dzięki możliwości konfiguracji formatek 
automatyczne wyliczanie stażu pracy
ewidencja nieobecności oraz czasu przepracowanego
szybka realizacja przelewów - wysyłka w formie elektronicznej do banku
rozliczanie dni i godzin urlopów wypoczynkowych
„teczka elektroniczna” - wspólna baza danych o pracowniku
automatyczna kontrola podstaw zasiłkowych i składek emerytalno-rentowych
elektroniczna ewidencja kartotek pracowniczych 
ewidencja badań lekarskich oraz przypominanie o końcu ich ważności
definiowanie własnych danych kadrowych
przyspieszenie wprowadzania danych dla grup pracowników
prosty import danych kadrowych z plików txt, xls
szybkie tworzenie statystyk i raportów o zatrudnieniu  
tworzenie indywidualnych szablonów oraz dowolnej ilości list płac
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sprzedaż - oferty, umowy, faktury, dane o zamówieniach od odbiorców, dokumenty wydań, obsługa rabatów
zakupy - przechowanie danych o złożonych zamówieniach na towar, dostawach i fakturach 
magazyny - prowadzenie gospodarki wielomagazynowej z miejscami składowania oraz z weryfikacją 
i przetwarzaniem wpływających dokumentów z  innych obszarów
dokumenty wewnętrzne - rejestracja zmian stanów, realizowanych na potrzeby innych magazynów w tym 
również  wewnętrznych
inwentaryzacja - bieżąca weryfikacja zgodności stanów, dzięki możliwości przeprowadzania inwentaryzacji
w dowolnym momencie
zamówienia internetowe - kompletne oprogramowanie do prowadzenia własnego portalu B2B 

OBRÓT TOWAROWY
Obszar Obrót Towarowy wspiera obsługę sprzedaży, magazynu i zakupów. Automatyzacja tworzenia dokumentów 
handlowo-magazynowych usprawnia pracę firmy i pozwala na efektywniejsze jej działanie. Tworzenie zamówień 
zakupu na podstawie stanów magazynowych czy wpływających zapotrzebowań, pozwala na efektywne 
gospodarowanie zapasami i przyszłymi dostawami. Obszar umożliwia optymalizację pracy zespołu i firmy, dzięki 
tworzonej historii realizowanych transakcji dla kontrahenta czy towaru.

KORZYŚCI

GŁÓWNE OBSZARY 

Obszar sprzedaż
zwiększenie efektywności dzięki bieżącej kontroli realizacji sprzedaży i marży na poszczególnych zleceniach
bieżąca kontrola stanu wykonania zamówień 
optymalizacja kosztów dzięki analizie sprzedaży i tworzeniu odpowiedniego asortymentu
optymalizacja działań handlowych poprzez analizę trendu sprzedaży poszczególnych towarów
zmniejszenie kosztów obsługi poprzez integrację z systemami elektronicznej wymiany danych
zwiększenie efektywności pracy handlowców poprzez bieżącą informację o realizacji planów sprzedaży 

Obszar zakupów
optymalizacja kosztów zakupów poprzez analizę rotacji towarów
zmniejszenie kosztów zakupów poprzez bieżącą kontrolę realizacji dostaw 
optymalizacja zakupów i planowania dostaw poprzez analizowanie trendu cen dostaw
zmniejszenie kosztów dostaw poprzez bieżącą kontrolę wartościowo-ilościową 
zwiększenie terminowości dostaw poprzez analizę zamówień i dokumentów przyjęcia

Obszar magazynów
tworzenie zamówień zakupów
automatyczna kontrola wartości magazynowej
optymalizacja kosztów magazynowania poprzez kontrolę stanów minimalnych i maksymalnych
kontrola partii magazynowych
optymalizacja obsługi magazynu poprzez zastosowanie miejsc składowania
optymalizacja kosztów magazynowania poprzez analizę rotacji towarów

Zamówienia Internetowe
obniżenie kosztów obsługi Klientów i  Partnerów
dostęp 24 godziny na dobę
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PROCES PRODUKCJI
Obszar Proces Produkcji pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie całym procesem produkcyjnym począwszy od 
przygotowania, planowania i realizacji zamówienia, a kończąc na jego rozliczeniu. System umożliwia optymalizację 
zdarzeń produkcyjnych, techniczne przygotowanie produkcji, definiowanie planów produkcyjnych, procesów 
technologicznych, zleceń produkcyjnych oraz ewidencji przebiegu produkcji. Kompleksowo rozwiązuje rozliczenia 
kosztów materiałowych, pracowniczych, narzutów oraz pozwala na tworzenie kalkulacji kosztów dla poszczególnych 
wariantów technologii.

GŁÓWNE OBSZARY 

technologie do rejestracji planu realizacji poszczególnych operacji, 
poboru materiałów, przekazania półproduktów i produktów
zlecenia produkcyjne - ewidencja realizowanych zdarzeń produkcyjnych
karty pracy pracowników i maszyn 
obsługa braków produkcyjnych oraz zliczania wykonanych wyrobów
dokumenty poboru materiałów do produkcji – dokumenty RW
dokumenty przekazania wyrobów na magazyn – dokumenty PW
przewodnik warsztatowy
rejestracja zleceń dodatkowych, sumowanie kosztów prac pomocniczych

KORZYŚCI

kontrola wykorzystania zasobów produkcyjnych
kontrola kosztów produkcji  
bieżące analizowanie i optymalizacja realizacji zleceń
szybkie raporty o realizacji produkcji
rejestracja czasu pracy bezpośredniego i pobocznego
automatyczne tworzenie spisu surowców do pobrania
zarządzanie produktami niezgodnymi – brakami
zarządzanie partiami produktów i pobranymi surowcami 
wyliczanie planowanych kosztów wytworzenia 
prowadzenie rozliczania produkcji wg kosztów rzeczywistych
konsolidacja zamówień w optymalne wielkości dla zlecenia 
tworzenie zapotrzebowania na surowce i półprodukty
rejestracja kosztów dodatkowych (wewnętrznych)

KORZYŚCI

GŁÓWNE OBSZARY 
karta środka trwałego - przechowuje dane aktualne i historyczne o składnikach oraz  źródłach finansowania
dokumenty operacji - rejestrują zmiany dokonywane na składnikach majątku
tworzenie planów wieloletnich 
ewidencja dokonywanych remontów i kosztów ubezpieczeń 
inwentaryzacja - możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji majątku trwałego z rozliczeniem różnic

zwiększona kontrola nad majątkiem trwałym poprzez pełną ewidencję operacji na nim wykonywanych
skrócenie czasu prowadzenia inwentaryzacji dzięki automatycznemu rozliczeniu różnic i zmian w lokalizacji 
majątku trwałego
bieżące informowanie o kosztach remontów poszczególnych środków trwałych
negocjacja lepszych warunków ubezpieczeniowych dzięki bieżącej informacji o środkach trwałych i polisach
skrócony czas naliczeń amortyzacji i zmian w planie dzięki automatyzacji modyfikacji planów i zastosowaniu 
schematów księgowych 

MAJĄTEK TRWAŁY

Obszar Majątek Trwały pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów 
amortyzacyjnych oraz rejestrowanie historii środka trwałego.
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