
Ekoconsultant Business Connect  
Internetowa platforma wymiany danych 

i dokumentów z Klientami firmy 
księgowej 

 



 

• Oszczędność czasu 

• Oszczędność kosztów 

• Dostęp do informacji 

• Sprawne zarządzanie 

• Bezpieczeństwo 

 



 

Innowacyjna usługa zapewniająca: 

• Przetwarzanie danych z dokumentów papierowych   na 

potrzeby realizacji usługi  

• Zarządzanie i kontrolę dokumentów na każdym etapie 

procesu 

• Dostęp do dokumentów i danych on line 24/7/365  

 



 

• Wymiana danych i informacji, w tym przesyłanie dokumentów w formie 

elektronicznej pomiędzy firmą a Klientami, 

• Możliwość przekazania dokumentów w dowolnym momencie 

• Zarządzanie dokumentami, w tym skanowania, rozpoznawania tekstu, 

przetwarzania danych z dokumentów skanowanych, m.in. faktur na 

potrzeby księgowań, 

• Kontroli przesłanej dokumentacji w procesie obróbki dokumentów 

w obiegu i w czasie księgowań, 

• Udostępniania Klientom informacji o wykonanych dla nich usługach, 

udostępniania raportów i analiz z danych pochodzących m.in. z 

księgowości on-line bez udziału pracowników Ekoconsultant. 

 



 

• Moduł skanowania i inteligentnego rozpoznawania tekstu 

• Moduł obiegu dokumentów  wspierany  obsługą kodów kreskowych  

• Nowoczesne moduły księgowe z obsługą wymiarów analitycznych i 

rachunkowości budżetowej 

• Hurtownia danych  

 

 





Dostarcz dokumenty w terminie… 

…my zajmiemy się całą resztą. 





Oznakuj – Zeskanuj – Załącz 





 

• Dostęp do dokumentów w dowolnym momencie 

• Dzięki rejestracji fizycznego miejsca przechowywania pozwala na szybki 

dostęp do dokumentów źródłowych 







 

Obniżenie kosztów 

 

• Stały, niższy niż w tradycyjnym modelu  koszt  miesięczny za prowadzone 

usługi 

• Brak konieczności inwestycji w narzędzia i kompetencje 



 

Oszczędność czasu 

 

• Skrócony czas wymiany danych 

• Usprawnienie komunikacji 

• Automatyzacja składania zamówień  

(oszczędność papieru, ochrona środowiska) 



 

Bieżąca kontrola 

 

• Stały dostęp do kompletnych dokumentów za pomocą systemu on-line 

• Możliwość pozyskania bieżących raportów i precyzyjnych analiz 



 

Bezpieczeństwo 

 

• Przeniesienie odpowiedzialności za poprawność prowadzenia ksiąg 

rachunkowych i spraw kadrowo-płacowych na biur rachunkowe 

(ubezpieczenia OC) 

• Brak zagrożeń ciągłości pracy z powodu absencji, rotacji, itp. 

• Bezpieczeństwo danych  



Dziękujemy za uwagę! 

Zapraszamy do udziału w Projekcie. 

 

Ekoconsultant Sp. z o.o. 

ul. Chełmońskiego 166 

 31-348 Kraków 

tel. (+48) 12 378 78 50 

 faks (+48) 12 378 78 51 

biuro@ekoconsultant.pl 

 

 


