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 Pełna lista funkcjonalności  
Asystent 

 biura 

Asystent 

księgowego 
Specjalista  Ekspert 

CRM 

kompletna kartoteka klientów biura     

historia zmian danych w kartotece klientów      

Wystawianie 

faktur 

sprzedaży 

program do wystawiania faktur dla klientów biura (VAT, zaliczek, korekt, 

proform, walutowe)  dla 3 klientów   

archiwum wystawionych faktur z zaawansowaną wyszukiwarką  dla 3 klientów   

kontrola płatności faktur  dla 3 klientów   

automatyczne łączenie faktur z transakcjami bankowymi      

szybkie e-płatności za faktury  dla 3 klientów   

faktoring  dla 3 klientów   

generowanie JPK_FA  dla 3 klientów   

kategoryzacja faktur (enova, Optima)  dla 3 klientów   

eksport zadekretowanych faktur do programu księgowego  dla 3 klientów   

KSeF dla faktur 

sprzedaży 

wysyłka faktur sprzedaży do KSeF  dla 3 klientów   

numer KSeF dla faktur i status wysyłki  dla 3 klientów   

Rozliczenia 

księgowe 

przesyłanie rozliczeń księgowych do klienta  dla 3 klientów   

historia rozliczeń miesięcznych  dla 3 klientów   

kontrola płatności podatków i ZUS  dla 3 klientów   

przypomnienia o płatnościach podatków i ZUS  dla 3 klientów   



podstawowe analizatory księgowego (ZUS DRA, KEDU, JPK)  dla 3 klientów   

indywidualne analizatory księgowe   
dodatkowo 

płatne 

dodatkowo 

płatne  
 

Pełna lista funkcjonalności  
Asystent 

 biura 

Asystent 

księgowego 
Specjalista  Ekspert 

Faktury 

zakupu 

elektroniczne dostarczanie faktur zakupu przez klienta     

pełne archiwum faktur z zaawansowaną wyszukiwarką     

załączniki do faktur     

kategoryzacja faktur zakupu przez Biuro     

wymiarowanie faktur zakupu przez Biuro     

opis, kategoryzacja i wymiarowanie faktur zakupu przez Klienta      

automatyczne łączenie faktur z transakcjami bankowymi      

automaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur 
w ramach  

20 kredytów    

generowanie elektronicznych przelewów     

podgląd faktury w programie księgowym     

kontrola rozliczeń z kontrahentami     

raporty analityczne     

KSeF dla faktur 

zakupu 

automatyczne pobieranie faktur zakupowych z KSeF  
w ramach  

20 kredytów    

akceptacja faktur z KSeF przez klienta (mini obieg)      

obsługa pozycji towarowych faktur z KSeF      



tomaty księgujące oparte na danych nagłówkowych faktur z KSeF

 

w ramach  

20 kredytów    

automaty księgujące oparte na pozycjach towarowych faktur z KSef

 
    

zaawansowane uprawnienia do faktur z KSeF      

 

Pełna lista funkcjonalności  Asystent  

biura 

Asystent 

księgowego 
Specjalista  Ekspert 

OCR 

odczytywanie 

faktur 

OCR faktur (VAT, proform, walutowych, zagranicznych) 
w ramach  

20 kredytów    

OCR pozycji towarowych z faktur  
dodatkowo 

płatne  

dodatkowo 

płatne  

dodatkowo 

płatne  

odczytywanie kodów kreskowych  
dodatkowo 

płatne  

dodatkowo 

płatne  

dodatkowo 

płatne  

Archiwum 

firmowe 

dodawanie dokumentów typu: Umowa, Pismo, Proforma     

dodawanie własnych typów dokumentów     

Wyciągi 

bankowe 
odczytywanie (OCR) wyciągów bankowych     

E-obieg 

dokumentów 

 

 

 

 

 

 

 

podstawowe obiegi dla dokumentów (Faktura, Umowa, Pismo)     

tworzenie własnych typów dokumentów     

tworzenie indywidualnych obiegów dokumentów (per typ)     

tworzenie grup użytkowników     

dostęp do obiegu dokumentów po stronie Klienta      

nadawanie uprawnień dla grup użytkowników     



nadawanie uprawnień do wymiarów dokumentów     

historia zmian dla dokumentów     

statystyki i raporty pracy nad dokumentami     

Kasa 
wystawianie dokumentów KP, KW  dla 3 klientów   

generowanie raportów kasowych    dla 3 klientów   

 

 

Pełna lista funkcjonalności  
Asystent  

biura 

Asystent 

 księgowy 
Specjalista  Ekspert 

Kadry 

lista pracowników firmy     dla 3 klientów   

przypomnienia o terminach ważności (badań, szkoleń, umowy)     dla 3 klientów   

elektroniczne teczki pracownicze     dla 3 klientów   

podgląd własnej teczki przez pracownika firmy     

Zarządzanie 

biurem 

lista zadań domyślnych dla pracownika      

widok listy zadań wraz z wyszukiwarką     

tworzenie własnych zadań dla pracowników biura     

łączenie zadań z dokumentami     

tworzenie zadań cyklicznych     

notyfikacje mailowe i push     

centrum powiadomień - komunikaty do Klientów      

kanał komunikacji z Klientami (wysyłanie pytań, zadań)     

logowanie czasu pracy     



raport czasu pracy     

historia zmian na zadaniach     

tablica kanban     

przypomnienie o terminach zadań     

Rozliczanie 

zaliczek 

dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez pracowników     

przeglądanie zaliczek i wydatków     

akceptacja zaliczek i wydatków przez uprawnionych przełożonych     

generowanie rozliczeń dla pracownika     

 

Pełna lista funkcjonalności  Asystent 

 biura 

Asystent 

księgowy 
Specjalista  Ekspert 

Aplikacja 

mobilna 
aplikacja mobilna dla pracowników biura i klientów      

Integracja z 

programem 

księgowym 

integracja z programem księgowym     

SaldeoPULPIT (automat do przesyłania skanów bezpośrednio ze skanera)     

SaldeoAGENT (do pracy terminalowej)     

API     

Ustawienia 

interfejs w innych językach (angielski, niemiecki, ukraiński)     

podstawowe uprawnienia dla użytkowników     

zaawansowane uprawnienia dla użytkowników (obiegowe)     
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Opisy wybranych pojęć: 

 

1. Archiwizacja dokumentów -  Dla pakietów: Asystent biura, Asystent księgowy i Specjalista okres przechowywania dokumentów wynosi  5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

Dla pakietu Ekspert - okres przechowywania dokumentów jest bezterminowy, przez cały okres trwania umowy.  

1. Kredyt - Kredyty pobierane są za każdą stronę odczytywanej faktury. Jeżeli faktura ma więcej niż jedną stronę, kredyty zostaną pobrane za każdą stronę 

odczytywanej faktury. Kredyty pobierane są po odczytaniu faktury przez aplikację. 

2. Użytkownik obiegowy -  Biuro Rachunkowe może udostępnić obieg wybranym pracownikom oraz klientom. Do limitu użytkowników obiegowych liczeni są 

wszyscy użytkownicy Biura Rachunkowego, którzy mają dostęp do firmy z włączonym obiegiem oraz wszyscy użytkownicy tej firmy wraz z administratorem. 

1. Cennik dodatków płatnych:  

 

1. Rozliczanie zaliczek oraz podgląd własnej teczki pracowniczej - dodatek można zakupić dla dowolnego pakietu z wyjątkiem pakietu Ekspert, gdzie funkcja 

ta, jest już dostępna w standardzie.  

 

Cena miesięczna 30 zł netto  

 

 

2. Odczytywanie pozycji towarowych - funkcja dostępna jako dodatek dla pakietów Asystent księgowego, Specjalista i Ekspert. 

 

Cena miesięczna +15% opłaty za posiadany pakiet 

 

 

3. Odczytywanie kodów kreskowych - cena ustalana jest  indywidualnie, bezpośrednio z BrainSHARE IT.  
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4. Indywidualne analizatory  - usługa dotyczy deklaracji podatkowych (np. CIT-2, PIT-4, VAT-7 i inne) .Wynagrodzenie wdrożenia Analizatorów deklaracji 

podatkowych zależy od liczby wzorów deklaracji, które chce uruchomić Klient Końcowy. 

 

                                                      Cena  500 zł netto za każdy wzór deklaracji 

 

Podana cena obejmuje aktualizacje analizatora przez okres 1 roku. Aktualizacje analizatora w kolejnych latach wiążą się z opłatą 20% wartości analizatora za 

każdy kolejny rok. 

 

2. Zmiany wysokości abonamentu w danym Pakiecie  

 

● Zwiększenie abonamentu - zwiększenie ilości kredytów w danym Pakiecie, będzie realizowane w momencie przesłania przez Klienta lub wskazanego przez niego 

Partnera, dyspozycji mailowej o zwiększeniu ilości kredytów na adres obsluga@saldeosmart.pl w miesiącu dokonania tego zgłoszenia.  

● Zmniejszenie abonamentu - zmniejszenie ilości kredytów w danym Pakiecie, będzie realizowane po przesłaniu przez Klienta lub wskazanego przez niego 

Partnera, dyspozycji mailowej o zmniejszeniu ilości kredytów na adres obsluga@saldeosmart.pl  od kolejnego miesiąca kalendarzowego.  

● Zwiększenia ilości użytkowników obiegowych w pakiecie Ekspert, będzie realizowane w momencie przesłania przez Klienta lub wskazanego przez niego Partnera, 

dyspozycji mailowej o zwiększeniu ilości użytkowników  na adres obsluga@saldeosmart.pl  

 

3. Dodatkowe informacje: 

 

1. Dodatki integracyjne 

Biuro Rachunkowe pracujące na wybranych programach księgowych może korzystać z Konta SaldeoSMART pod warunkiem zakupu właściwego dodatku integracyjnego, 

który pozwala na bieżącą synchronizację danych między Kontem SaldeoSMART a wybranym programem księgowym. 

 

Pełna lista programów księgowych dostępna na stronie: http://www.saldeosmart.pl/biuro/integracje. 

Cennik Dodatków integracyjnych znajduje się w Centrum pomocy cennik dodatków integracyjnych  
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