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Twoja firma w jednym miejscu 
Skuteczne zarządzanie i odpowiedzialne podejmowanie decyzji 

jest łatwiejsze dzięki szybkiemu i uporządkowanemu dostępowi  

do informacji.  

 

ATsystem organizuje wiele aspektów działalności  

każdej firmy i umożliwia korzystanie ze zgromadzonych  

informacji w każdej chwili, z dowolnego miejsca.  

 

Jedyne, czego potrzebujesz, by delegować i egzekwować 

zadania, sprawdzać postępy realizacji umów, prognozować 

przychody i koszty, komunikować się z pracownikami i klientami  

to system i komputer z dostępem do Internetu. 

ATsystem jest nowoczesną aplikacją internetową opartą  

o technologię przetwarzania w chmurze.  Dzięki zastosowaniu  

tego rozwiązania, wdrożenie systemu przebiega błyskawicznie  

i nie wymaga inwestycji w infrastrukturę informatyczną firmy. 

 

W rezultacie klient otrzymuje dostęp do kompletnego środowiska 

przy zachowaniu najwyższych standardów szyfrowania transmisji. 

 

Dane wrażliwe klienta przechowywane są na serwerach 

utrzymywanych w bezpiecznym centrum danych, a kopie 

zapasowe wykonywane są codziennie w sposób automatyczny. 



Poznaj 
korzyści 

Niskie ceny, brak zobowiązań 

Dostęp do ponad 50 modułów już od 166zł/miesiąc 

Obniżenie kosztów dla umów terminowych 

Atrakcyjne warunki finansowania przez abonament i leasing 

Elastyczne pakiety cenowe dla każdej firmy 

Zacznij juz teraz 

Bezpłatna dedykowana wersja próbna do 30 dni 

Pomoc ekspertów przy wdrożeniu i uruchomieniu 

Personalizacja graficzna  wybranych elementów systemu 

Automatyczne przeniesienie danych z wersji próbnej 

Bezpieczeństwo 

W pełni szyfrowane połączenie SSL 512bit 

Hasła użytkowników zaszyfrowane algorytmem SHA2 

Stałe wsparcie techniczne naszych ekspertów 

Codzienny automatyczny backup wszystkich danych 

Twoja firma zawsze z Tobą 

Bezpieczny dostęp do danych z każdego miejsca na świecie 

Ujednolicona komunikacja  z klientami , dostawcami, partnerami 

Bezpłatna aplikacja mobilna dla Android, iPhone i Blackberry 

Realne oszczędności, między innymi: 

do 5 minut oszczędności na dekretowaniu korespondencji 

do 10 minut oszczędności na organizacji spotkania 

do 12 minut oszczędności na rozliczeniu delegacji 

do 20 minut oszczędności na przygotowaniu umowy 

Nie rezygnuj z dotychczasowych rozwiązań 

Kalendarz zintegrowany z Google i Microsoft Outlook 

Kontakty zintegrowane z kontem Google 

Fakturowanie zintegrowane z iFirma.pl 

Rozwiązania wideokonferencyjne zintegrowane z Vidcom 



Poznaj interfejs ATsystemu 

Pulpit 

Widok startowy, który 

może być w szeroki 

sposób indywidualizowany 

przez użytkownika. 

Tacka szybkiego 

dostępu 

Dzięki temu menu możliwe 

jest szybkie skorzystanie  

z najpotrzebniejszych funkcji. 

Lewe menu 

Zawiera wszystkie moduły 
związane z pracą  w firmie 
i jej organizacją. 

Górne menu 

Ogólne moduły systemu, 

dostępne dla wszystkich 

użytkowników zgrupowane 

według kategorii. 

Czat tekstowy 

i wideorozmowy 

Pozwalają na szybką 
komunikację z innymi 
użytkownikami systemu. 

Menu 
użytkownika 

Umożliwia dostosowanie  

i dostęp do profilu użytkownika  

oraz jego zasobów. 



Lewe menu 

Lewe menu 
Każdy pakiet dostępu do systemu umożliwia 

skorzystanie z wszystkich jego funkcji. 

 

Dostęp do poszczególnych modułów i ich 

grup jest zależny od uprawnień użytkownika. 

 

Administrator systemu może zarządzać 

dostępem i rozmieszczeniem modułów  

w poszczególnych grupach. 

 

W przypadku dużej ilości dostępnych 

modułów można skorzystać z funkcji  

ich szybkiego wyszukiwania. 



www.atsys.pl 



Lewe menu 

Firma 
Grupa modułów Firma podzielona jest  

na sekcje Biuro oraz Zasoby.  

 

Dostępne moduły dają możliwość obsługi 

procesów biurowych oraz zarządzania 

zasobami. 

Przykładowe funkcje modułów grupy Firma: 

Ustalenie struktury organizacyjnej firmy. 

Prowadzenie ewidencji korespondencji 

zewnętrznej i wewnętrznej. 

Szczegółowe zarządzanie umowami i zleceniami 

klientów, łącznie z wystawianiem faktur. 

Kontrolowanie i prowadzenie procesów 

związanych z zamówieniami wewnętrznymi. 

Komunikacja z pracownikami, partnerami  

i klientami za pomocą aktualności oraz sond. 

Repozytorium dokumentów firmowych. 

Zarządzanie i rezerwacja zasobów firmy. 

Obsługa floty samochodowej. 

Rozliczenia telefonów komórkowych. 

Wydruk książek nadawczych i etykiet pocztowych. 



Lewe menu 

Firma 
Biuro i Zasoby 

Lista modułów: 

Aktualności 

Baza dokumentów 

Baza zasobów 

Flota i szkody pojazdów 

Korespondencja wewnętrzna 

Korespondencja zewnętrzna 

Rozliczenia telefonów 

Sondy 

Struktura organizacyjna 

Umowy 

Zamówienia wewnętrzne 

Zlecenia klientów 



Lewe menu 

Zasoby 

Ludzkie 
Ta grupa modułów pozwala na łatwe 

zarządzanie kadrami organizacji. 

 

Część modułów jest dedykowana dla  

działu kadr i administracji, natomiast inne 

(Delegacje, Urlopy) udostępniane są 

pracownikom, w celu ułatwienia ich pracy. 

Przykładowe funkcje modułów grupy Zasoby Ludzkie: 

Nadzór nad planem i wykorzystaniem urlopów. 

Elektroniczne listy obecności. 

Automatyczne wyliczanie delegacji. 

Zintegrowana z kalendarzem baza nieobecności. 

Efektywne prowadzenie procesu rekrutacji. 

Zarządzanie i generowanie umów  

o dzieło i zlecenie oraz rachunków. 



Lewe menu 

Zasoby  

Ludzkie 
Lista modułów: 

Delegacje 

Ewidencje 

Kandydaci 

Personel 

Umowy o dzieło i zlecenie 

Urlopy i nieobecności 

Wykonawcy i zleceniobiorcy 



Lewe menu 

Finanse 
Na grupę Finanse składają się moduły 

umożliwiające bieżącą kontrolę wszystkich 

wydatków i przychodów firmy. 

 

Ponadto otrzymujemy szereg narzędzi 

pozwalających na efektywne zarządzanie 

płynnością, egzekucję należności 

oraz monitorowanie zobowiązań. 

Przykładowe funkcje modułów grupy Finanse: 

Raporty przychodów z rozbudowanym filtrowaniem. 

Raporty kosztów bezpośrednich i pośrednich. 

Egzekucja należności. 

Monitorowanie zobowiązań. 

Wgląd w plan i realizację wpływów i wydatków dzięki 

raportowi Rozliczenie salda. 



Lewe menu 

Finanse 

Lista modułów: 

Koszty 

Przychody 

Rozliczenie salda 

Salda rachunków 



Lewe menu 

Sprzedaż  

i Marketing 
Skuteczna sprzedaż produktów i usług jest 

ważna dla każdej firmy, dlatego w ramach 

ATsystemu udostępniamy moduły pozwalające 

na skuteczne prowadzenie, ewidencjonowanie  

oraz monitorowanie działalności sprzedażowej.  

 

Ponadto system daje możliwość efektywnego 

budowania bazy produktów – narzędzie 

pozwala na umieszczenie wszystkich  

materiałów sprzedażowych w jednym  

miejscu oraz ich kategoryzowanie. 

Przykładowe funkcje modułów tej grupy: 

Ujednolicony katalog informacji o produktach. 

Ewidencja  wszystkich działań sprzedażowych. 

Gotowe raporty do kontroli i prognozy sprzedaży. 

Wbudowany generator dokumentów ofertowych. 

Komunikacja z Podwykonawcami i Partnerami. 

 



Lewe menu 

Sprzedaż  

i Marketing 
Lista modułów: 

Baza produktów 

Działalność sprzedażowa 

Aktualność działań 

sprzedażowych 

Aktywność sprzedażowa 

Prognoza sprzedaży 

Wykres prognozy sprzedaży 



Lewe menu 

Klienci  

i Partnerzy 
Ta grupa umożliwia z jednej strony tworzenie 

rozbudowanej bazy kontrahentów – wspólnej 

dla innych modułów, z drugiej skuteczne 

zarządzanie relacjami z Klientami oraz 

Partnerami dzięki Strefie Klienta i Partnera. 

 

To potężne narzędzie daje możliwość 

efektywnej pracy i komunikacji z wieloma 

Partnerami i Klientami, jak również dołączania 

ich do wybranych procesów – projektów, 

zadań i działań sprzedażowych. 

Przykładowe funkcje modułów grupy Klienci i Partnerzy: 

Tworzenie bazy kontrahentów – dostawcy i klienci. 

Eksport danych kontrahentów do innych aplikacji. 

Wysyłanie mailingu do wybranych kontrahentów. 

Baza referencji od klientów z integracją z www. 

Strefa Klienta i Partnera z wybranymi modułami. 

Dedykowane adresy Stref - np. klient-dhl.atsys.pl. 

Dostęp do listy faktur i należności dla Klientów. 

Dodawanie działań sprzedażowych przez Partnerów. 

Strefa Windykacji dla firm windykacyjnych. 



Lewe menu 

Klienci  

i Partnerzy 

Lista modułów: 

Baza kontrahentów 

Strefa Klienta 

Strefa Partnera 

Referencje  



Lewe menu 

Planowanie 

i Zarządzanie 
Raporty dają możliwość wglądu w aktualną 

sytuację finansową i wynik firmy. 

 

Zarządzający ma dostęp do prostych narzędzi 

informujących o bieżącej sprzedaży w podziale  

na departamenty, jak również rozbudowanego 

raportu Budżet-Sprzedaż, agregującego dane  

z wszystkich modułów finansowych. 

Przykładowe funkcje modułów tej grupy: 

Agregowanie danych z modułów 

finansowych: Umowy, Przychody, Koszty,  

a także Umowy o Dzieło i Zlecenie. 

Raportowanie realizacji sprzedaży. 

Szczegółowy dostęp do elementów 

składowych sum w raportach oraz 

bezpośrednie przejście do tych rekordów. 



Lewe menu 

Planowanie  

i Zarządzanie 

Lista modułów: 

Budżet-Sprzedaż 

Realizacja sprzedaży 

Sprzedaż ogółem  

w departamentach 



Lewe menu 

System 
Do wygodnego i efektywnego użytkowania 

systemu wymagane jest jego dopasowanie 

do potrzeb firmy - tą możliwość dają moduły 

z grupy System. 

 

Ponadto administrator uzyskuje dostęp  

do bieżących statystyk systemu  

oraz rejestru logowań użytkowników. 

Przykładowe funkcje modułów grupy System: 

Dopasowanie słowników systemu do specyfiki firmy. 

Dostęp do statystyk użytkowników i systemu. 

Definiowanie szablonów uprawnień użytkowników. 

Tworzenie szablonów dokumentów dla generatora. 

Konfiguracja ustawień i parametrów systemu. 

Rejestr logowań użytkowników. 



Lewe menu 

System Lista modułów: 

Adresy 

Dni wolne 

Generator dokumentów 

Logowanie 

Lokalizacja wydarzeń 

Moduły 

Słowniki 

Statystyki 

Szablony uprawnień 

Ustawienia 





Górne menu 

Komunikacja 
Użytkownik otrzymuje zestaw funkcji 

komunikacyjnych – począwszy  

od wiadomości, przez komunikację na żywo 

– czat oraz wideorozmowy, po aktualności 

oraz sondy, które umożliwiają zadanie 

pytania lub stworzenie rozbudowanej ankiety. 

 

Ponadto wiele modułów funkcjonalnych 

wyposażono w funkcję komentowania 

poszczególnych rekordów w nich zawartych 

(dokumentów, umów, projektów, itd.). 

 

Grupa Komunikacja oferuje między innymi: 

Prowadzenie rozmowy przez czat i wideo. 

Mechanizm budowania i udostępniania ankiet. 

Rozbudowany system wiadomości wewnętrznych. 

Udostępnianie i komentowanie informacji na tablicy. 



Górne menu 

Komunikacja 

Lista modułów: 

Aktualności 

Wiadomości  

Powiadomienia 

Sondy 

Kontakt  

z pomocą techniczną 



Górne menu 

Ludzie 
Moduł Kontakty daje dostęp do książki 

adresowej wraz ze szczegółowymi  

danymi teleadresowymi współpracowników, 

klientów oraz innych użytkowników systemu. 

 

Dodatkowo możemy uzyskać dostęp  

do tygodniowego widoku wydarzeń 

pracowników (siatka podwładnych) 

oraz informacji o dostępności 

poszczególnych osób z uwzględnieniem 

delegacji, urlopów i nieobecności. 

Przykładowe funkcje modułów grupy Ludzie: 

Kompleksowy przegląd wydarzeń podwładnych. 

Aktualna informacja o dostępności pracowników  

- ostatnia lokalizacja, spotkania, urlopy, delegacje. 

Szczegółowa, kategoryzowana książka adresowa. 

Kody QR do pobrania danych kontaktu na telefon. 

Opcjonalna integracja kontaktów z Google. 



Górne menu 

Ludzie 

Lista modułów: 

Kontakty 

Dostępność pracowników 

Siatka pracowników 



Górne menu 

Zarządzanie 

czasem 
Dzięki modułom z tej grupy udostępniamy 

pracownikom narzędzia do efektywnego 

zarządzania czasem oraz organizacji pracy. 

 

Dostępny jest rozbudowany kalendarz  

z możliwością jego współdzielenia  

z innymi użytkownikami oraz integracji  

z zewnętrznymi kalendarzami. 

 

Ponadto można uprościć proces 

zatwierdzania i ewidencji urlopów  

oraz wyjazdów służbowych. 

Przykładowe funkcje modułów tej grupy: 

Organizacja wydarzeń w jednym kalendarzu. 

Sprawdzanie dostępności uczestników spotkań. 

Dostęp do kalendarzy współpracowników. 

Zlecanie i rozliczanie wykonania zadań. 

Uproszczenie procedury obsługi urlopów. 

Wygodne wypełnianie i rozliczanie delegacji. 

Integracja kalendarza z Google, Outlook i telefonem. 

Możliwość rezerwacji zasobów do wydarzeń. 

Integracja kalendarza z nieobecnościami i urlopami. 



Górne menu 

Zarządzanie 

czasem Lista modułów: 

Kalendarz 

Zadania 

Delegacje 

Urlopy 



Górne menu 

Aplikacje 
Z tej grupy możemy uzyskać dostęp  

do bezpłatnego pakietu biurowego  

z funkcjami arkusza kalkulacyjnego,  

edytora dokumentów i formularzy interaktywnych 

oraz kreatora prezentacji. 

 

Ponadto mamy możliwość użycia narzędzia  

do rysowania oraz zewnętrznego dysku  

na pliki przechowywane w chmurze. 

 

Dokumenty z tych aplikacji można łatwo 

powiązać na zasadzie odnośnika z modułami 

zadań, projektów i działań sprzedażowych.  

Dzięki tej funkcji możliwe jest ich współdzielenie 

z pozostałymi użytkownikami systemu. 

Funkcje modułów dostępnych w tej grupie: 

Bezpłatny i szybki dostęp do edytora dokumentów. 

Automatyczne tworzenie nowych dokumentów. 

Możliwość wspólnej pracy na jednym dokumencie. 

Podłączanie dokumentów do zadań i sprzedaży. 

Dostęp do plików z Google Drive. 



Górne menu 

Aplikacje 
Lista aplikacji: 

Arkusz kalkulacyjny 

Dokumenty 

Formularze interaktywne 

Prezentacje 

Rysowanie 

Pliki w chmurze 



Górne menu 

Sieci 
Menu Sieci umożliwia szybki dostęp do wszystkich 

ATsystemów powiązanych przy pomocy ATsystemID. 

 

Ponadto daje możliwość przejścia do przydatnych 

przedsiębiorcy aplikacji i serwisów: 
 

Doradcy w Sieci 

Opłaty Środowiskowe 

Sięgnij po Dotację 

To mechanizm, który umożliwia logowanie  

do wielu ATsystemów (na przykład jeśli 

korzystamy z systemu w kilku firmach)  

lub Stref Klienta i Partnera, przy użyciu 

wspólnego konta - adresu e-mail i hasła.  

ATsystemID 



Indywidualny pasek ustawień  

Za pośrednictwem paska ustawień 

użytkownik może zobaczyć i zmodyfikować 

swoje dane w systemie. 

 

Ponadto ma dostęp do informacji na temat 

przydzielonych mu zasobów – Telefonu  

i Samochodów.  

Dostępne z poziomu paska funkcje: 

Konfiguracja konta i danych użytkownika. 

Dostęp do indywidualnego profilu użytkownika. 

Pobranie i autoryzacja aplikacji mobilnej. 

Informacje o samochodzie służbowym. 

Rozliczenie służbowego telefonu komórkowego. 

Kontakt z obsługą techniczną systemu. 



Indywidualny pasek ustawień  



Komunikator 

Szybki dostęp do wiadomości błyskawicznych 

(czat) oraz wideorozmów możliwy jest  

w prawym dolnym rogu systemu. 

 

Możemy tam sprawdzić listę dostępnych 

użytkowników, wysłać wiadomość, utworzyć 

konferencję lub przejrzeć archiwum rozmów. 

 

Na życzenie możliwe jest połączenie 

komunikatorów w ATsystemach różnych firm w 

celu umożliwienia komunikacji między nimi. 

 
Komunikator oferuje między innymi: 

Prowadzenie rozmowy pomiędzy dwoma 

użytkownikami - czat i wideorozmowy. 

Otwieranie czatów konferencyjnych. 

Archiwizowanie rozmów z czata. 

Komunikację między pracownikami 

a użytkownikami Strefy Klienta i Partnera. 



Komunikator 



Tacka szybkiego dostępu 

Tacka szybkiego dostępu umożliwia 

bezpośredni dostęp do podstawowych 

narzędzi systemu.  

 

Dzięki tacce możemy przejść do pulpitu, 

wyświetlić moduł wiadomości, zobaczyć  

listę ostatnich powiadomień, jak również 

uruchomić nasz prywatny notatnik. 

Dodatkowe funkcje tacki szybkiego dostępu: 

Szybkie dodawanie rekordu w każdym module. 

Informacja o nowych powiadomieniach. 

Dostęp do modułu wiadomości systemowych. 

Dodawanie własnych skrótów. 

Dostęp do najczęściej używanych widoków. 



Tacka szybkiego dostępu 



Aplikacja mobilna 

ATsystem Mobile 
Poza wersją przeglądarkową ATsystem posiada  
dedykowaną wersję mobilną, która udostępnia  
mobilnie wybrane funkcje aplikacji: 
 

Aktualności 

Kontakty  

Powiadomienia  

Samochód 

Sprzedaż  

Wydarzenia  

Wiadomości  

Zadania 

Aplikacja dostępna dla systemów: 



Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu 

Osoba odpowiedzialna za ofertę: 

Eliza Suma 
 

opiekun klienta kluczowego 
 

e-mail:  eliza.suma@atsys.pl 

telefon: 691 150 294 

www:    www.atsys.pl  

 

 

 


