Warszawa, dnia 22 grudnia 2010 roku
BILANS Firma Doradczo-Księgowa Sp. z o.o. od 1993 roku z
powodzeniem zapewnia obsługę finansowo – księgową
podmiotów gospodarczych. Na dzieo dzisiejszy prowadzimy
obsługę ponad 130 podmiotów gospodarczych – od
jednoosobowych działalności gospodarczych do spółek
akcyjnych, z kapitałem międzynarodowym jak i krajowym.
Nasze usługi świadczymy z najwyższą starannością przy
wykorzystaniu najlepszej wiedzy w celu zapewnienia
komfortu i zadowolenia naszych klientów. Staramy się jak
najlepiej dostosowad nasze działania do specyfiki działalności, dlatego nasza oferta jest
zawsze indywidualnie uzgadniana.
Nasza firma promuje się metodami tradycyjnymi jak również za pośrednictwem Internetu. W
tym celu dołączyliśmy w kwietniu 2010 do iKsięgowośd24. Mamy nadzieję, iż iKsięgowośd24
pomnoży nasze zyski przez przysporzenie nam nowych klientów. Strona jest przejrzysta,
ponadto informację są podane przystępnie, dzięki czemu dostajemy zapytania ofertowe od
nowych klientów.
Jako firmie najbardziej zależy nam na dążeniu do świadczenia usług w coraz większym
spectrum i jednocześnie podnoszenia jakości ich świadczenia. Tak, aby każdy klient miał
ofertę dopasowaną stricte do jego potrzeb. Dlatego aktywnie angażujemy się w nowe
projekty iComarch24, gdyż są one jak najbardziej zgodne z naszymi dążeniami. Zarówno
iFaktury24 jak i iBard24 są bardzo przydatnymi narzędziami usprawniającymi i podnoszącymi
jakośd pracy, dlatego też zamówiliśmy na iKsięgowośd24 pakiet złoty, dzięki któremu mamy
swobodny i praktycznie nieograniczony dostęp do tych usług.
Wszystkie informacje przechowywane na nośnikach elektronicznych narażone są
niejednokrotnie na przypadkowa utratę. iKsięgowośd24 oferuje nam usługę, która skutecznie
temu przeciwdziała, umożliwia archiwizowanie danych. Ponadto dane są chronione – co dla
biur rachunkowych jest ważne, szczególnie zważywszy na przepisy.
iFaktury24 ze względu na swoja specyfikę sprawdzają się w małych firmach, obecnie mamy
5 klientów, którzy regularnie w ten sposób dostarczają nam dokumenty. Chwalą sobie
głownie intuicyjnośd działania programu i jego prostotę.
My jako biuro rachunkowe również czerpiemy
korzyści z iFaktury24, ponieważ otrzymujemy
faktury na bieżąco i to w dogodnym formacie,
co więcej nie musimy już wprowadzad faktur
ręcznie do systemu Comarch OPT!MA –
Jacek Fabijaoczuk BILANS Firma DoradczoKsięgowa Sp. z o.o.

