
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:

Finanse – wprowadzenie jednolitych zasad księgowania we wszystkich obsługiwanych jednostkach 
pozwala na błyskawiczne i sprawne uzyskiwanie danych - porównywalnych między jednostkami.

Finanse umożliwiają zdalne przeprowadzenie kontroli przez Internet, bez konieczności odwiedzania 
kontrolowanych stanowisk (kontrola wewnętrzna ZEAS) i bez konieczności odwiedzania ZEAS-u  
(kontrola z JST).

Możliwość wglądu wybranych osób, np. Głównego Księgowego, w „atomowe operacje” księgowe  
to gwarancja bieżącej kontroli i bezpieczeństwo rozliczeń finansowych.
To także możliwość szybkiego uchwycenia błędów księgowych, nadużyć finansowych  
czy zbliżających się terminów płatności.

System umożliwia błyskawiczną ocenę poziomu realizacji planu „na dzień” oraz weryfikację realizacji 
planu podczas wprowadzania dokumentów zakupu.
Finanse zapewniają pełną wiedzę o bieżącym stanie wydatków i kwocie pozostałej do realizacji.  
Dzięki temu odpowiedź na pytanie: ”To ile mam właściwie na dziś środków finansowych?”  
nie stanowi najmniejszego problemu. 
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Finanse umożliwiają tworzenie raportów i zestawień w układzie zarówno jednostkowym  
jak i zbiorczym. Daje to świetną możliwość tworzenia analiz porównawczych (np. poprzez  
porównanie konkretnego paragrafu wydatku między wszystkimi szkołami) i wyszukiwania 
oszczędności.

System doskonale sprawdza się zarówno w modelu rozproszonym (księgowość jest prowadzona  
osobno w każdej placówce), jak również w modelu działania zespołu obsługi typu ZEAS.  
Przy ewentualnej zmianie organizacyjnej nie jest konieczne ponoszenie kosztów na zakup  
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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NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W OŚWIACIE



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.
Dlatego warto podkreślić, że Resort Finansów zdecydował 
się wdrożyć system działający w chmurze obliczeniowej.  
Pokazuje to, że zastosowana przez najważniejszy organ 
finansowy w Polsce „chmura” jest w 100% bezpieczna 
i godna polecenia.

Czy wiesz, że… Finanse  
umożliwiają zaangażowanie szkół  
we wprowadzanie dokumentów?
Dostęp przez Internet oraz zastosowane w aplikacji  
„Statusy dokumentów” umożliwiają zaangażowanie  
szkół np. we wprowadzanie do systemu faktur. W tym 
modelu  osoby nieposiadające wiedzy księgowej (np. 
pracownik administracyjny w szkole) wprowadza doku-
ment, który zostaje potem sprawdzony, zaakceptowany 
i oznaczony statusem „gotowy” przez odpowiednią 
osobę w ZEAS. Takie rozwiązanie zwiększa kontrolę 
i bezpieczeństwo danych finansowych oraz znacznie 
przyspiesza proces wprowadzania do systemu doku-
mentów.

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

System Finanse został stworzony na podstawie ponad 
15 lat doświadczeń w pracy z pakietem Finanse Opti-
vum, obsługującego szkoły i zespoły obsługi. Bazując na 
uwagach i spostrzeżeniach tysięcy Klientów – opracowany 
został nowy, jednolity  system pozbawiony budowy 
modułowej. System importuje z Finansów Optivum dane 
o kontrahentach.

Czy wiesz, że… System Finanse 
umożliwia nadanie dostępu  
do danych Dyrektorom szkół?

Finanse umożliwiają nadanie dostępów do aplikacji 
wybranym osobom – np. Dyrektorom szkół. Dzięki temu 
wskazany Dyrektor uzyskuje dostęp do kluczowych 
informacji np. o tym ile dana placówka posiada 
dostępnych, środków finansowych.

Finanse
Optivum??
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