
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W OŚWIACIE

Finanse
wszystko czego potrzebujesz 
do efektywnej pracy

Finanse to nowoczesny system informatyczny służący do kompleksowej obsługi finansowo-księgowej jednostek 
oświatowych. Finanse to jednak coś więcej niż program do księgowania – to system do zarządzania finansami, 
zwiększający kontrolę finansową i umożliwiający szczegółową analizę danych.

Finanse zapewniają:

Porównywanie informacji finansowych z wielu jednostek posiadających różne systemy finansowe  
i odmienną politykę rachunkowości jest zadaniem trudnym i bardzo czasochłonnym.
Finanse, wprowadzając jednolite zasady księgowania we wszystkich jednostkach, pozwalają 
na błyskawiczne i sprawne uzyskiwanie danych, które mogą być porównywane między jednostkami.

Finanse dają możliwość przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Internet, bez konieczności  
czytania polityki rachunkowości każdej ze szkół i odwiedzania kontrolowanych placówek.

Wgląd w pojedyncze operacje podległych jednostek to gwarancja bieżącej kontroli i bezpieczeństwa 
prowadzonych finansów. To także możliwość szybkiego wychwycenia błędów księgowych, nadużyć 
finansowych czy przekroczonych terminów płatności.

System umożliwia błyskawiczną ocenę poziomu realizacji planu „na dzień” oraz weryfikację jego 
wykonania podczas wprowadzania dokumentów zakupu. Finanse zapewniają pełną wiedzę 
o bieżącym stanie finansowym i kwocie pozostałej do wykorzystania. Dzięki temu odpowiedź 
na pytanie o dostępne obecnie środki finansowe nie stanowi najmniejszego problemu.
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Finanse umożliwiają tworzenie raportów i zestawień w układzie zarówno jednostkowym, 
jak i zbiorczym. Daje to możliwości tworzenia analiz porównawczych (np. poprzez porównanie 
konkretnego paragrafu wydatków między wszystkimi szkołami) oraz wyszukiwania oszczędności.

System doskonale sprawdzi się zarówno w modelu rozproszonym – gdy księgowość jest prowadzona 
osobno w każdej placówce – jak również w modelu, w ramach którego działa zespół obsługi typu 
ZEAS. Przy ewentualnej zmianie organizacyjnej nie jest więc konieczne ponoszenie kosztów zakupu 
nowego oprogramowania – Finanse elastycznie dopasują się do przyjętego trybu pracy.

Wdrożenie jednolitej polityki rachunkowości

Sprawną kontrolę wewnętrzną 

Wgląd w operacje finansowe

Bieżącą kontrolę realizacji planu finansowego

Wielowymiarową i wieloletnią analizę danych

Elastyczne dopasowanie systemu do przyjętej  
w samorządzie organizacji pracy
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Współpracę z systemami zewnętrznymi
Finanse współpracują z systemami:
• SIGMA: w zakresie importu planu finansowego i eksportu raportów budżetowych,
• BeSTi@: w zakresie eksportu raportów budżetowych,
• Płace Optivum: w zakresie importu i automatycznej dekretacji List Płac,
• Finanse Optivum: w zakresie importu kontrahentów,
• Systemy bankowe: w zakresie elektronicznego eksportu przelewów.



Czy wiesz, że… Ministerstwo  
Finansów zdecydowało się  
na system działający w chmurze ?
Aplikacja działająca w chmurze zapewnia nieograniczony  
i swobodny dostęp do danych, jednak model ten spotyka 
się czasem z obawami o bezpieczeństwo danych finansowych. 
By rozwiać wątpliwości, warto wskazać, że Resort Finansów 
zdecydował się wdrożyć system działający w chmurze 
obliczeniowej. Pokazuje to, że zastosowana przez 
najważniejszy organ finansowy w Polsce chmura 
obliczeniowa jest w 100% bezpieczna i godna polecenia.

Czy wiesz, że… Finanse zawierają 
tzw. Statusy dokumentów?
Dzięki temu dokumenty sprzedaży i zakupu mogą być 
wprowadzane przez osoby nieposiadające wiedzy  
księgowej (np. sekretarki w szkołach). Tak wprowadzony 
dokument zostaje potem sprawdzony i oznaczony  
statusem „gotowy” przez osobę posiadającą odpowiednie  
kwalifikacje. Takie rozwiązanie zwiększa kontrolę  
i bezpieczeństwo danych finansowych oraz umożliwia 
uzyskanie oszczędności poprzez wprowadzenie 
nowego podziału. 

Czy wiesz, że… System Finanse  
to tzw. „Wirtualny ZEAS”?
Wdrożenie Finansów oznacza, że księgowość prowadzona 
jest zdalnie (osobno w każdej ze szkół), a wprowadzone 
dane finansowe, faktury czy dokumenty księgowe 
mogą być analizowane i kontrolowane przez wskazaną 
osobę w samorządzie. Taki model oznacza powstanie 
w samorządzie tzw. Wirtualnego ZEAS-u, który zapewnia 
dostęp do scentralizowanych danych finansowych 
w jednym miejscu (na poziomie samorządu).
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ZEAS

Przedszkola, Szkoły podstawowe, 
Gimnazja, Szkoły ponadgimnazjalne

Finanse

Nabór

rejestr jednostek 
oświatowych

system zarządzania treścią
centralne słowniki

rejestr użytowników

Arkusz

Sigma
Dotacje

Dotacje 
podręcznikowe

Artykuł30

Wspomaganie procesu zarządzania 
oświatą zarówno w cyklu roku 
szkolnego, jak i budżetowego 
(możliwość rozpoczęcia pracy  

w systemie w dowolnym 
momencie roku).

Czy wiesz, że… System Finanse  
to następca pakietu Finanse  
Optivum?

System Finanse został stworzony na podstawie ponad 
15 lat doświadczenia programu Finanse Optivum, 
obsługującego szkoły i jednostki obsługi typu ZEAS. 
Bazując na uwagach i spostrzeżeniach tysięcy Klientów 
opracowany został nowy, ulepszony system wspierający 
prowadzenie księgowości oraz procesy zarządzania 
finansami w samorządzie.
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Analiza i prognozowanie 
wydatków na oświatę


