Warszawa, dnia 30 grudnia 2010 roku

LICZYK Sp. z o.o. od prawie 20 lat działa na polskim
rynku, świadcząc profesjonalne usługi księgowe,
prawnicze i pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Pracujemy dla dużych spółek oraz jednoosobowych
firm osób fizycznych. Zaczynaliśmy bez kapitału, z
jednym komputerem i olbrzymią wiarą w
powodzenie. Dzisiaj, poza całą bogatą infrastrukturą
firmy, mamy olbrzymi kapitał w postaci zespołu
ponad 80 pracowników.
Obecnie pracujemy na kilkudziesięciu pakietach licencyjnych Comarch OPT!MA. Oprócz tych
licencji korzystamy również z usług iKsięgowośd24. Jesteśmy na portalu od samego początku
istnienia, ponieważ z perspektywy doświadczeo wiemy, iż warto aktywnie angażowad się w
projekty iComarch24. Żyjemy w dobie e-klienta, a platforma iKsięgowośd24 pozwala nam
dopasowad ofertę do każdego wymagającego klienta. Jesteśmy zadowoleni z narzędzi
iFaktury24 jak i iBard24, które usprawniają i podnoszą jakośd naszej pracy.
Najnowocześniejsze systemy informatyczne, takie jak Pulpit Menadżera, pozwalają naszym
klientom zapoznawad się z wynikami ich księgowości poprzez sied Internet. Dla preferujących
komunikację elektroniczną uruchomiliśmy usługę eLICZYK, która bez firmy Comarch nie
byłaby możliwa do zrealizowania. Pomogło to wyeliminowad stosy oczekujących na
przetworzenie informacji, stając się wydajnym obszarem współpracy, w którym pracownicy
mogą skuteczniej zarządzad danymi klientów, wygodnie korzystad z centralnego centrum
przechowywania informacji, terminowo sporządzad raporty i przejrzyście udostępniad dane
interesujące innych uprawnionych. W tej chwili użytkownicy mogą sięgnąd po takie
informacje jednym kliknięciem myszki. Środowisko zainstalowane w firmie LICZYK
przyczyniło się do wzrostu wydajności pracy, zredukowania kosztów i zmniejszenia liczby
błędów. Podniesienie jakości oferowanych usług pomogło przedsiębiorstwu osiągnąd lepszą
pozycję na konkurencyjnym rynku.
Nasza firma stara się promowad różnymi metodami, jednak największe efekty przynoszą
polecenia i reklama internetowa. Dzięki iKsięgowośd24 mamy praktycznie obie te formy,
ponieważ Comarch poleca nas poprzez Partnerów oraz prawie codziennie wpływają do nas
zapytania ofertowe z portalu. iKsięgowośd24 to rozwiązanie, które pozwoliło nam zwiększyd
liczbę nowych klientów, a także oszczędzid cenny czas, który przeznaczamy na zadania
ważniejsze od kompilowania informacji.
„Firma LICZYK posiadająca trzy oddziały na terenie kraju
potrzebowała pakietu pracującego w sieci rozległej i
wspomagającego zarządzanie firmą z możliwością dynamicznego
wglądu do danych narzędziami zewnętrznymi. Oparliśmy częśd
swoich usług o pakiet iKsięgowośd24” –
mówi Michał Norwicz prokurent firmy LICZYK Sp. z o.o.

