
MODUŁY SYSTEMU

Centrala
Zarządzanie siecią punktów 

sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż Detaliczna
Obsługa punktu sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż Hurtowa
Obsługa pojedynczej hurtowni

i sieci hurtowni.

Finanse i Księgowość
Prowadzenie pełnej księgowości 
i zarządzanie finansami firmy.

Środki Trwałe
Ewidencja majątku trwałego, wyposażenia 
oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kadry i Płace
Zarządzanie zasobami ludzkimi, naliczanie

i rozliczanie wynagrodzeń.

eSklep 
Sprzedaż przez Internet.

Handel Mobilny
Sprzedaż z wykorzystaniem 

urządzeń mobilnych.

eDokumenty
Zapisywanie, udostępnianie i archiwizowanie 

dokumentów elektronicznych.

eArchiwum
Obsługa, obieg, zarządzanie, archiwizacja 

dokumentów elektronicznych. 

INSIGNUM to przyjazne i niezawodne oprogramowa-
nie klasy ERP autorstwa firmy INFOVER. System efektywnie 
wspomaga zarządzanie dowolnej wielkości firmą. Najlepszą 
rekomendację dla niego stanowi kilka tysięcy zadowolonych 
klientów, którzy dzięki niemu zoptymalizowali procesy bizne-
sowe w swoich firmach.  

Moduły systemu INSIGNUM mogą pracować samodzielnie lub 
jako rozwiązanie w pełni zintegrowane. Wdrożenie INSIGNUM 
to najlepszy pomysł na rozwój Twojej firmy.

CO ZYSKASZ WDRAŻAJĄC INSIGNUM?

• Ujednolicenie systemu zarządzania
• Wspólną bazę danych dla całej organizacji
• Uporządkowanie struktury organizacyjnej i lepsze zarządzanie
• Usprawnienie procesów we wszystkich oddziałach firmy 

(punktach sprzedaży)
• Pełen wgląd w bieżącą sytuację finansową firmy

TECHNOLOGIA
INSIGNUM pracuje w architekturze klient-serwer opartej na 
bazach danych Microsoft SQL Server. Interfejs użytkownika jest 
w pełni zgodny ze standardami Windows. Dzięki opracowaniu 
szeregu autorskich komponentów (filtrowanie, wyszukiwa-
nie, edycja, eksport danych) obsługa jest intuicyjna i przyjazna 
użytkownikowi. Technologia SQL połączona z odpowiednią 
konstrukcją aplikacji zapewnia spójność zapisywanych i prze-
chowywanych informacji. Gwarantuje również pełne bezpie-
czeństwo danych. Stosowane przez nas bazy są szyfrowane. 
W wymianie danych stosujemy standard XML, gwarantujący 
– poprzez zapisywanie i sprawdzanie cyfr kontrolnych – pełne 
zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją w dane.

DOPASOWANIE
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz dużej dba-
łości o skalowalność systemu informatycznego INSIGNUM, 
możemy dopasować go do Państwa indywidualnych potrzeb 
i wymagań.

Dział sprzedaży INSIGNUM: 
tel. +48 (41) 367 89 55, +48 (41) 367 89 30, fax. +48 (41) 345 15 65
insignum@infover.pl, www.infover.pl
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INSIGNUM Kadry i Płace jest narzędziem usprawniającym 
czynności związane z administracją kadrowo-płacową.

INSIGNUM Kadry i Płace zapewnia:
• Tworzenie dowolnej struktury organizacyjnej firmy
• Obsługę różnego rodzaju umów z pracownikami
• Ewidencje i rozliczanie różnego rodzaju systemów pracy
• Obsługę różnego rodzaju systemów wynagradzania
• Współpracę z modułem INSIGNUM Finanse i Księgowość
• Rozliczenia z ZUS
• Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
• Korzystanie z rozbudowanego modułu raportów oraz analiz

Więcej informacji znajdziesz na www.insignum.pl

INSIGNUM Kadry i Płace pozwala 

ewidencjonować i zarządzać informacja-

mi o pracownikach i przebiegu ich za-

trudnienia w firmie. Elastyczna struktura 

programu umożliwia dostosowanie go do 

indywidualnych potrzeb firm o różnorod-

nej strukturze organizacyjnej, systemach 

czasu pracy czy systemach wynagradza-

nia. Swoją unikalną funkcjonalność  opro-

gramowanie zawdzięcza zastosowaniu no-

woczesnych rozwiązań technologicznych, 

których głównym celem jest maksymalne 

zautomatyzowanie oraz uproszczenie czyn-

ności wykonywanych przez użytkowników.

 

INSIGNUM Kadry i Płace charakte-

ryzuje się dużą elastycznością w zakresie 

definiowania różnych systemów i składni-

ków wynagradzania oraz różnych kalen-

darzy czasu pracy. 

Moduł ułatwia także rozliczenia z ZUS-

-em (tworzenie deklaracji zgłoszeniowych 

i rozliczeniowych ZUS, wysyłanie utwo-

rzonych deklaracji do programu PŁATNIK) 

i Urzędem Skarbowym (tworzenie i wy-

druki deklaracji zbiorczych PIT-4R i PIT-

-8AR I indywidualnych PIT-11 i PIT-40, 

wysyłanie deklaracji PIT-11 w formie elek-

tronicznej do US). 

INSIGNUM Kadry i Płace umożliwia 

tworzenie dowolnej struktury organiza-

cyjnej firmy w zakresie: przypisywania 

umów pracowników do elementów tej 

struktury, tworzenie grup pracowników,

łatwe przydzielanie praw do gałęzi struk-

tury i grup pracowników.

Dział sprzedaży INSIGNUM: 
tel. +48 (41) 367 89 55, +48 (41) 367 89 30, fax. +48 (41) 345 15 65
insignum@infover.pl, www.infover.pl
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MODUŁ Kadry i Płace
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