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ATsystem
Zarządzanie firmą online

Redukcja liczby dokumentów dzięki obiegowi elektronicznemu

Szybkie i tanie wdrożenie w formie usługi (SaaS)

Jedno miejsce do współpracy z klientami i partnerami

Uproszczenie i skrócenie procesów administracyjnych

Bezpieczny dostęp przez komputer, tablet lub telefon

Scalanie zespołu dzięki funkcjom społecznościowym

Komunikacja online poprzez czat i wideorozmowy

Bieżąca kontrola wyników finansowych i płynności

Delegowanie, rozliczanie zadań i projektów

Pomagamy skutecznie zarządzać oraz pracować. 
ATsystem zapewnia efektywny i szybki dostęp 
do informacji wszystkim pracownikom firmy.

Wypróbuj bez zobowiązań przez 30 dni



	 Zarządzanie		  
 czasem
Notatnik użytkownika
Kalendarz współdzielony
Siatka wydarzeń
Zadania, rozliczanie czasu

	 Finanse

Koszty
Przychody
Rozliczenie salda
Salda rachunków

 Zasoby

Baza zasobów
Flota pojazdów
Rozliczenia telefonów
Szkody pojazdów
Struktura firmy
Zużycie paliwa

	 Strefa	Klienta	
	 i	Partnera
Baza kontaktów
Czat i wideorozmowy
Indywidualne aktualności
Kalendarz współdzielony
Wybrane faktury i umowy
Współpraca w sprzedaży
Udział w projektach  
Realizacja zadań 

	 Zasoby	ludzkie

Delegacje
Elektroniczna obecność
Kadry i personel
Kandydaci
Plan urlopów
Profil użytkownika
Urlopy i nieobecności
Umowy o dzieło i zlecenie 

	 Biuro	i	obieg		 	
 dokumentów
Automatyczne e-faktury
Generator dokumentów
Korespondencja i faksy
Referencje
Umowy przychodowe 
Umowy kosztowe i inne
Wzory dokumentów
Zamówienia wewnętrzne
Zlecenia klientów

 CRM

Baza kontrahentów
Działalność sprzedażowa
Katalog produktów
Analiza sprzedaży
Prognoza sprzedaży

 Raporty    
b	 biznesowe
Budżet-sprzedaż
Realizacja sprzedaży
Sprzedaż w departamentach

	 Komunikacja

Baza kontaktów
Czat i konferencje
Sondy
Tablica aktualności
Wiadomości
Wideorozmowy 

  

Poznaj w skrócie najważniejsze funkcje ATsystemu. Wejdź na www.atsys.pl i dowiedz się więcej.



   ATsystem	Mobile	

Jest przyjazną aplikacją mobilną, 
która umożliwia szybki dostęp 
do wybranych modułów systemu 
z poziomu nowoczesnego telefonu:

Aktualności 
firmowa tablica informacyjna

Kontakty
książka telefoniczno-adresowa 

Powiadomienia 
monity o zmianach w systemie

Samochód	
dostęp do danych pojazdu 

Sprzedaż	
ewidencja działań sprzedażowych

Wiadomości 
wewnętrzna poczta firmowa

Wydarzenia 
najbliższe spotkania z kalendarza

Zadania 
lista realizowanych usług i projektów

Aplikacja jest dostępna do pobrania 
bezpłatnie z AppStore i Google Play.

 ATsystemID 

To mechanizm, który umożliwia logo-
wanie do wielu ATsystemów (na przy-
kład jeśli korzystamy z systemu w kil-
ku firmach) lub Stref Klienta i Partnera, 
przy użyciu wspólnego konta.

Dzięki temu nie trzeba pamiętać i zmie-
niać hasła dostępu w każdym systemie 
z osobna. Autoryzujemy ATsystemID 
przy użyciu jednej pary danych - ad-
resu e-mail oraz hasła i przy jego uży-
ciu logujemy się do każdego systemu, 
do którego mamy dostęp.

Podobnie jak cały ATsystem, rozwią-
zanie to jest zabezpieczone przy po-
mocy najlepszych dostępnych algoryt-
mów szyfrowania i generowania kluczy.

Cała transmisja danych pomiędzy kom-
puterem użytkownika, a serwerami 
ATsystem odbydwa się przy pomocy 
bezpiecznego połączenia SSL.

	 Pakiety	dostępu

ATsystem oferowany jest w czterech 
pakietach:

    Mikro do 5 pracowników
    Mini do 10 pracowników
    Midi do 25 pracowników
    Maxi do 50 pracowników

Aplikacja dostarczana jest w formie 
usługi, na życzenie oferujemy instalację  
i wdrożenie systemu u klienta. 
Na zamówienie można dopasować 
dodatkowe funkcjonalności systemu.

	 Integracje

Wybierając ATsystem możesz nadal 
korzystać z dotychczasowych roz-
wiązań dzięki szerokiemu zakresowi 
integracji:

    Dokumenty Google
    Dropbox
    iFirma.pl
    Kontakty Google
    Kalendarz Google
    Kalendarz Microsoft Outlook



Już w 2007 roku nasz zespół rozpoczął prace nad systemem 
wspomagającym zarządzanie procesami biznesowymi online.

Od tego czasu ATsystem został skutecznie wdrożony w wielu 
przedsiębiorstwach różnej wielkości, gdzie pomaga skutecz-
niej pracować i zarządzać.

Wybierając nasze rozwiązanie mają Państwo pewność otrzy-
mania oprogramowania, które dzięki wielu tysiącom godzin 
użytkowania oraz wprowadzaniu regularnych usprawnień  
i aktualizacji jest intuicyjne w obsłudze, logiczne i stabilne.

System doceniony za innowacyjność i funkcjonalność:

      Największa Innowacja w Intranetach
       nominacja, Internale 2010

      Najlepszy Intranet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
       wyróżnienie, Internale 2011

      Innowacyjny produkt 
       nagroda, Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012

Zapraszamy do kontaktu:

ATsys.pl Sp. z o.o. S.K.
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103

kontakt@atsys.pl
www.atsys.pl
691 150 294  
    


