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ISOF-START w skrócie
ISOF-START jest uproszczon¹ 
wersja systemu ISOF-ERP przezna-
czon¹ specjalnie dla niewielkich 
firm, w tym równie¿ dla jedno-
osobowych i rodzinnych oraz start-
up. System zawiera Fakturowanie, 
Magazyn, Ksiêgê Przychodów i 
Rozchodów, eDokumenty oraz CRM 
Operacyjny i Analityczny. 

Oprócz wy¿ej wymienionych 
modu³ów, ISOF-START posiada 
równie¿ szereg funkcji przydat-
nych ma³ym firmom i obs³ugu-
j¹cym je biurom rachunkowym. 
Nale¿¹ do nich m.in. Cenniki, Kasa-
Bank, Raporty kasowe, wspó³-
praca z bankowoœci¹ internetow¹, 
Sprzêg do drukarki fiskalnej, Zes-
tawienia VAT, Windykacja, Œrodki 
trwa³e, Kadry-P³ace. Wszystkie te 
funkcje s¹ oferowane za niski 
abonament roczny wynosz¹cy 
tylko 49 PLN netto, co jest 
bezkonkurencyjn¹ ofert¹ na rynku 
rozwi¹zañ dla ma³ych firm. 

ISOF-START umo¿liwia dostêp do 
informacji z dowolnego miejsca, o 
dowolnej porze z wykorzystaniem 
internetu (poprzez ³¹cze sta³e lub 
mobilne). Nie ma potrzeby 
instalowania oprogramowania na 
komputerach u¿ytkowników, a 
praca odbywa siê poprzez prze-
gl¹darkê internetow¹, co znacznie 
redukuje koszty serwisu i u³atwia 
u¿ytkowanie. 

System jest dostarczany w trybie 
SaaS, dziêki czemu klienci mog¹ 
skupiæ siê na zagadnieniach 
biznesowych, zostawiaj¹c sprawê 
obs³ugi i aktualizacji systemu 
firmie HEUTHES. Koszty posiadania 
(TCO) staj¹ siê wtedy o ponad 
po³owê ni¿sze.

ISOF-START - g³ówne funkcje

Praca z modu³ami

Faktury i inne

Ksiêga Przychodów i Rozchodów

Dziêki integracji modu³ów mo¿liwa 
jest zautomatyzowana obs³uga 
cyklu sprzeda¿y od wystawienia 
faktur i dokumentów magazyno-
wych do ich zaksiêgowania w 
Ksiêdze Podatkowej oraz natych-
miastowe generowanie raportów. 

Modu³ Sprzeda¿y umo¿liwia zarz¹-
dzanie dokumentami sprzeda¿y. 
Pozwala na automatyczne wysta-
wianie dokumentów towarzy-
sz¹cych sprzeda¿y: magazyno-
wych i kasowych oraz rozrachun-
ków, a tak¿e rejestrów VAT. 
Zapewnia równie¿ obs³ugê: cen-
ników, rabatów, limitów p³atnoœci, 
zad³u¿enia, obs³ugê raportów 
kasowych, windykacji nale¿noœci, 
drukarek fiskalnych, czytników 
kodów paskowych. 

Rachunkowoœæ zapewnia obs³ugê: 
Ksiêgi Przychodów i Rozchodów, 
maj¹tku trwa³ego, rejestrów VAT, 
deklaracji PIT i VAT oraz INTRASTAT, 
p³ac i kadr oraz faktur zakupu. 
Dodatkowo modu³ Kasa-Bank ze 

sprzêgiem do bankowoœci elektro-
nicznej pozwala na prowadzenie 
rozrachunków, obs³ugê przelewów, 
wyci¹gów, raportów kasowych. 
Zapewniona jest te¿ obs³uga 
windykacji i not odsetkowych.

Modu³ wspiera zarz¹dzanie ope-
racjami magazynowymi i towarzy-
sz¹cymi im dokumentami oraz 
inwentaryzacjê towarów.

CRM Operacyjny zapewnia groma-
dzenie informacji o aktywnoœci 
klientów. CRM Analityczny umo¿-
liwia analizê gromadzonych 
danych biznesowych i pozabiz-
nesowych.

Modu³ obs³uguje kartoteki kontra-
hentów, towarów, produktów, 
us³ug i samochodów oraz kalendarz 
spotkañ w CRM. W module eDoku-
menty znajduje siê archiwum e-
faktur oraz umowy i wzory umów, 
arkusze kalkulacyjne, zdjêcia i 
inne dokumenty. 

Magazyn

CRM

Sekretariat i eDokumenty
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WZMACNIAMY TWÓJ BIZNES 



têpniono kursy elektroniczne, któ-
re  obejmuj¹ poni¿sze zagad-
nienia:

Nowoczesne systemy ERP (10 
lekcji);
CRM - krok po kroku (14 lekcji);
Sprzeda¿ - krok po kroku (16 
lekcji);
eDokument - krok po kroku (17 
lekcji).

Dziêki technologii w której zosta³ 
stworzony system ISOF-START 
mo¿e on byæ (pod pewnymi 
warunkami) uruchamiany tak¿e na 
smartfonach i tabletach. 

HEUTHES istnieje na rynku produ-
centów oprogramowania od 1989 
roku. Jakoœæ naszych produktów 
podkreœla znaczna liczba ich 
wdro¿eñ w PEKAO SA oraz w 
bankach SGB-BANK SA, DNB Bank 
Polska SA i w grupie ponad 200 
banków spó³dzielczych z sieci¹ 
ponad 1800 placówek oraz w wielu 
przedsiêbiorstwach. 

"

"

"

"

ISOF-START – na smartfo-
nach i tabletach

Firma HEUTHES

Korzyœci
ISOF-START w firmie:
" zapewnia lepsz¹ obs³ugê 

klientów;
" optymalizuje stan zapasów 

dziêki zaawansowanej ana-
lizie;

" pozwala lepiej zarz¹dzaæ 
nale¿noœciami, zobowi¹za-
niami i windykacj¹;

" zabezpiecza przed utrat¹ da-
nych w przypadku uszkodzenia 
komputera;

" ogranicza czas wyszukiwania 
dokumentów;

" polepsza wymianê informacji 
pomiêdzy pracownikami;

" to brak koniecznoœci instalowa-
nia, uaktualniania i serwiso-
wania oprogramowania dziêki 
wykorzystaniu przegl¹darki;

" obni¿a ca³kowite koszty posia-
dania systemu IT;

" udostêpnia zgodn¹ z Ustaw¹ o 
Rachunkowoœci kopiê bezpie-
czeñstwa systemu na noœniku 
trwa³ym.
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Rozszerz ISOF-START do 
ISOF-ERP w dowolnej chwili

Niezawodnoœæ

Kopie bezpieczeñstwa dla 
klientów

E-learning

ISOF-START gwarantuje, ¿e wraz z 
rozwojem Pañstwa firmy, w ka¿dej 
chwili istnieje mo¿liwoœæ b³yska-
wicznego zwiêkszenia posiadanego 
zakresu funkcjonalnoœci i dopa-
sowanie poziomu wydatków na 
rozwi¹zania informatyczne do 
zmieniaj¹cej siê sytuacji. W takim 
przypadku u¿ytkownik mo¿e 
przejœæ na pe³n¹ wersjê ISOF-ERP. 

Zapewnienie niezawodnoœci i bez-
pieczeñstwa jest jednym z najwa¿-
niejszych zagadnieñ stawianych 
sobie przez HEUTHES. Firma 
HEUTHES posiada dwa niezale¿ne 
oœrodki outsourcingowe Data Cen-
ter. Dane s¹ replikowane on-line 
miêdzy centrami. W przypadku 
awarii oœrodka g³ównego pracê 
mo¿e przej¹æ oœrodek zapasowy. 
HEUTHES uzyskuje dostêpnoœæ 
systemu na poziomie 99,95% w 
skali roku. Codziennie wykony-
wana jest pe³na kopia danych w 
obu oœrodkach. 

Mo¿liwe jest okresowe tworzenie 
kopii bezpieczeñstwa systemu 
zgodnej z Ustaw¹ o Rachunkowoœci. 
Kopia jest umieszczana na noœniku 
trwa³ym DVD-R i uruchamiana w 
formie maszyny wirtualnej opartej 
o VirtualBox z pe³nym systemem 
ISOF-START w trybie "tylko do 
odczytu" dostêpnym na lokalnym 
komputerze. Kopia umo¿liwia 
przegl¹danie, drukowanie i 
eksport danych.

Dla u¿ytkowników systemu udos-

ISOF-START - korzyœci
WZMACNIAMY TWÓJ BIZNES 



Jak uruchomiæ ISOF-START
Wystarczy wejœæ na stronê www.start.isof.pl i 
wype³niæ formularz. Na podany email natychmiast 
zostaje wys³any list z linkiem aktywacyjnym i 
indywidualnym loginem. Po klikniêciu w link 
aktywacyjny zostajecie Pañstwo przeniesieni na 
stronê na której proponujecie has³o do w³asnego 
konta. Od tej chwili mo¿ecie siê Pañstwo logowaæ 
do ISOF-START. Ca³a procedura zajmie nie wiêcej 
ni¿ 1 minutê. Pierwsz¹ fakturê bêdzie mo¿na 
wystawiæ po kolejnych minutach. Bez ¿adnych 
op³at mo¿ecie Pañstwo pracowaæ w systemie 
przez 60 dni. Je¿eli system spe³ni Pañstwa 
oczekiwania mo¿ecie wykupiæ dostêp na rok za   
49 PLN. 

ISOF-START w 4 krokach 
KLIKNIJ I URUCHOM SYSTEM NA WWW.START.ISOF.PL

G£ÓWNE FUNKCJE SYSTEMU ISOF-START
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CRM Analityczny - Analizy sprzeda¿y i zakupów

Faktury zakupu

Windykacja

Fakturowanie

Podgl¹d bazy marketingowej

Sprzêg do drukarki fiskalnej

Lista p³ac i pracownicy

Ksiêga Przychodów i Rozchodów

CRM Operacyjny 

Zestawienia VAT

Maj¹tek trwa³y

Raporty kasowe

eDokument

Kasa-Bank

Samochody

Magazyn

Cenniki


