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Biuro Doradztwa Podatkowego INFORMAX prowadzi działalność w dziedzinie podatków księgowości od 1993.roku.
Prowadzimy stałą obsługę przedsiębiorstw o róŜnych formach organizacyjno-prawnych, róŜnej wielkości, profilu z wielu
branŜ. NiezaleŜnie od stałej współpracy obsługujemy równieŜ podmioty gospodarcze w zakresie doradztwa podatkowego,
księgowego i informatycznego.
W związku z rozległością zagadnień i usług jakie świadczymy naszym klientom, niezbędne było zastosowanie
zintegrowanego oprogramowania zarówno od strony integracji funkcji programowych związanych z prowadzeniem księgowości
tj prowadzenia ksiąg handlowych, spraw kadrowo-płacowych, ewidencji środków trwałych , ewidencji VAT, gospodarki
magazynowej, sprzedaŜy, rozliczeń finansowych itp. jak i integracji platformy informatycznej naszego biura z naszymi
klientami. Warunki te moŜe spełniać własne centrum komputerowe z oprogramowaniem udostępnianym klientom lub
oprogramowanie dzierŜawione udostępniane przez dostawcę posiadającego centrum serwerowe. Spośród oprogramowania
dostępnego na polskim rynku wyborem, dla nas najbardziej racjonalnym, było skorzystanie z oferty Comarch S.A. poprzez
wybór systemu dla przedsiębiorstw iOptima24. O wyborze tym zadecydowały takie czynniki jak dostęp przez internet,
kompleksowość, funkcjonalność, stabilność, brak konieczności aktualizacji i bezpieczeństwo danych.
Oparcie się na systemie iOptima24 pozwoliło zróŜnicować naszą ofertę w ramach naszego Internetowego Biura
Rachunkowego na usługi świadczone w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem róŜnego stopnia integracji naszego systemu
informatycznego z klientem wykorzystującym ten sam system za pośrednictwem internetu. Zwiększyło to naszą
konkurencyjnośc w stosunku do innych biur rachunkowych poprzez zmniejszenie kosztów, skrócenie czasu i moŜliwość
podglądu wyników.
Mając ambicję stania się naprawdę internetowym biurem chcemy sięgnąć dalej, poza lokalny rynek. Dlatego
zdecydowaliśmy się na skorzystanie z portalu społeczności biur rachunkowych iKsięgowość24, który umoŜliwi nam wspólpracę
z klientami z całego kraju. W stosunkowo krótkim czasie otrzymaliśmy juŜ kilka zapytań ofertowych. Mając świadomość
planów Comarchu dotyczącą rozpropagowania tego portalu wierzymy, Ŝe uzyskamy dzięki niemu wielu nowocześnie
myślących klientów.
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