Katowice, dnia 30 grudnia 2010 roku

DANTE BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, Księgi Przychodów i Rozchodów, doradztwem rachunkowym i podatkowym,
usługami kadrowo-płacowymi, wyceną firm. Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
DANTE korzysta z systemu Comarch OPT!MA od 2001 roku. Wieloletnie doświadczenie w pracy
z programem umacniało nas w słuszności podjętej decyzji co do wyboru systemu. W związku z tym,
rozszerzamy system o kolejne moduły takie jak np. CRM czy obieg dokumentów i śledzimy nowe
projekty zwiększające funkcjonalnośd oprogramowania. Polecamy wybór tego oprogramowania
innym firmom. W roku 2009 uruchomiliśmy współpracę z klientami w systemie on-line. Zaletą tego
sposobu współpracy jest przede wszystkim bieżąca, codzienna aktualizacja danych oraz wzajemna
weryfikacja (klient-biuro) wprowadzonych danych, co pozwala na eliminowanie błędów i pomyłek.
Korzystamy z archiwizowania danych i synchronizacji poprzez usługę iBard24. Od 2010 r
rozpoczęliśmy wymianę danych z klientami za pośrednictwem bezpłatnego programu do
fakturowania iFaktury24. Atutem iFaktury24.pl jest zgodnośd z bieżącymi przepisami podatkowymi,
i łatwośd obsługi. Kolejną zaletą aplikacji jest wygląd, który zaprzecza stereotypom nudnego,
brzydkiego programu do fakturowania, a nadaje charakter biznesowej gry komputerowej, stąd
praca na tej aplikacji jest samą przyjemnością.
Współpraca z Comarch jest ważnym elementem realizacji misji współczesnego DANTE. Cenimy
wsparcie marketingowe realizowane przez iKsięgowośd24.pl. Nasze działania ukierunkowane są na
profesjonalne świadczenie usług, pozyskiwanie wiedzy i kompetencji w obszarze finansów,
rachunkowości i podatków, a przecież równie ważne jest aby informacja o istnieniu Biura
Rachunkowego dotarła do firm które poszukują bezpiecznego i pewnego partnera do powierzenia
swoich danych finansowych. Społecznośd Biur Rachunkowych jest więc dopełnieniem struktury
organizacyjnej Biura Rachunkowego DANTE. Uczestnictwo w projektach tworzonych przez
Comarch, jest gwarancją sukcesu i prestiżu.
Przynależnośd do iKsięgowośd24.pl zobowiązuje do dbania
o jakośd i profesjonalizm, nowoczesnośd i aktywnośd.
Nowoczesne zarządzanie firmą to wiedza, umiejętności,
komunikacja, technologia – mówi Barbara Szmurło
właścicielka Biura Rachunkowego DANTE

