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VULCAN Sp. z o.o.
ul. Wolowska 6

51-l 16 Wroclaw

REFERENCJE

Miejski Zesp6l Obslugi OSwiaty w Rypinie obsluguje 7 jednostek podleglych Gminie
Miasta Rypin. W miesi4cu grudniu 2013 roku rozpoczgli3my pracE nad wdro2eniem
programu vFinanse firmy VULCAN z Wroclawia, a ju2 od miesi4ca stycznia 2014r.
zaczgliSmy pracE z aplikacj4 Samo wdroZenie przebieglo sprawnie przy udziale konsultanta.

Pan Krzysztof Kulik kierowal calym procesem, pom6gl nam ustawi6 nie tylko parametry

aplikacji, ale takZe odpowiadal na kdzde p)'tanie, rozwiewal nasze w4tpliwodci i problemy
wynikaj 4ce podczas wprowadzania danych.

Podczas codziennej pracy z aplikacj4 szczeg6lne wazne jest dla nas:

- wprowadzenie jednolitych zasad ksiggowania dla obslugiwanych jednostek, kt6re pozwala

na sprawne pozyskanie danych c,raz wyeliminowanie blEd6w podczas ksiEgowani4
- mo2liwo5i bezpoSredniego wglqdu przez Gl6wnego Ksiggowego w poszczeg6lne operacje

ksiggowe, co umo2liwia wychwycenie ewentualnych btEd6w ksiqgowych i szybkie ich

korygowanie,

- uporzqdkowanie zasad ksiEgowania poprzez wprowadzenie jednolitego planu kont,

wsp6lnych slownik6w i szablon6w ksiggowania oraz powielania dokument6w, co bardzo

usprawnia pracE i oszczEdza czas pracownik6w.
- swobodny dostep do aplikacj i z dowolnego miejsca przez Intemel, w tym takze nadanie

dostgpu Dyrektorom podleglych jednostek do wybranych danych finansowych,

- bielqca kontrola z wykonania planu na poziomie paragraf6w i pozycji pozwalaj4ca na pelnq

wiedzg o stanie wydatk6w i kwocie pozostalej do realizacji,
- mo2liwoSi prowadzenia rejestru sprzedazy i zakup6w towar6w oraz uslug objgtych
podatkiem VAT oraz sporzqdzanie deklaracj i VAT,
- automatyczne generowanie sprawozdan bud2etowych i finansowych oraz generowanie

danych do sprawozdania z zam6wieri publicznych,

- wprowadzanie dokument6w zakupu przez osoby nieposiadajqce wiedzy ksiggowej

bezpoSrednio w poszczeg6lnych jednostkach,

- wsp6lpraca z systemami zewnEtrznymi, poprzezl

o moZliwo5i importu i automatycznej dekretacji list plac z programu Place Optivum,
o mo2liwoSi eksportu sprawozdari budzetowych do programu BeSTi@,
o mo2liwoSi elektronicznego eksportu przelew6w bankowych do banku obslugui4cego

nasze jednostki.



Podsumowujqp, wdrozenie aplikacji FINAI.{SE w naszym Zespole pozrvolilo na ulatwienie
prowadzenia ksiggowo6ci, tworzenia r6znorakich zestawierl i sprawozdai oraz usprawnilo
realizacjg podstawowych i dodatkowych zadart spoczywajqpych na sluzbach finansowych.

Z aplikacj4 pracujemy od ponad roku i juz wiemy, ?.e dokonali6my tafrego wyboru
oftz moramy polecid innym planujqpym zakup programu do kompleksowej obslugi
finansowo-ksQgowej jednostki lub jednostek.


