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Autorskie aplikacje Computer Center

Jesteśmy specjalistami z zakresu tworzenia aplikacji dedykowanych, integracji systemów IT, modyfikacji już 
posiadanych systemów (Comarch, Enova). Nasze rozwiązania są przyjazne użytkownikowi i cechują się wygodnym 
interfejsem. Zaawansowane technologie w pisanym przez nas oprogramowaniu dedykowanym wspierają zarówno 
małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy przykładowe autorskie aplikacje, z których 
skorzystało już wiele firm. 

CC Mobilny Magazynier

Aplikacja zintegrowana z Comarch ERP Optima optymalizuje prace 
związane z zarządzaniem towarem na magazynie oraz inwentaryzacje.

Co Twojej firmie da aplikacja Mobilny Magazynier?
    • Nawet 10 razy szybszą praca magazynu, przyjmowanie, wydawanie,  
       przesunięcia międzymagazynowe towaru i inwentaryzację.
    • Odciążenie pracowników od ręcznego wprowadzania danych.
    • Szybką identyfikację towarów poprzez skanowanie kodów EAN, 
       drukowanie etykiet ZPL
    • Możliwość dostosowania własnego obiegu dokumentów.

CC Menedżer Zwrotów

Zwroty towarów wydają się być nieuniknione – szczególnie w branży 
piekarniczej i motoryzacyjnej. Dlatego warto pomyśleć o nich podczas 
wyboru rozwiązania dla swojej firmy. Aplikacja CC Menedżer Zwrotów 
zapewnia automatyzację obsługi zwrotów, zwiększając oszczędność czasu 
pracowników i minimalizację pomyłek.

Aplikacja pobiera z systemu Comarch ERP Optima z konkretnej ilości dni 
określonej w ustawieniach programu dokumenty WZ i po podaniu ilości 
zwracanego towaru automatycznie generuje dokumenty WZKOR.

CC B2B

CC B2B to platforma sprzedażowa – kompleksowe rozwiązanie webowe dedykowane do obsługi klientów 
biznesowych. CC B2B usprawnia proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Współpracuje z Comarch 
ERP XL oraz Comarch ERP Optima. Aplikacja została napisana dla producentów, dystrybutorów, hurtowników, 
pośredników handlowych. Wspiera każdego kto prowadząc działania handlowe, komunikuje się z wieloma
partnerami.

CC Panele Meldunkowe

Aplikacja wspomaga rejestrację i rozliczanie etapów produkcyjnych. Pozwala prześledzić ścieżkę technologiczną 
każdego produktu. Dzięki aplikacji kierownik produkcji ma bieżący podgląd założonego granicznego normatywu 
dostępności surowców oraz półfabrykatów. Wspomaga terminową realizację zlecenia oraz dostawy do Klienta. 
Współpracuje z Comarch ERP XL.

Korzyści:
    • Kontrola etapów oraz całego cyklu produkcji
    • Kontrola bieżących stanów surowców i półfabrykatów
    • Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych i dostawy
    • Podstawa do rozliczenia akordów pracowniczych
    • Ewidencja odpadów i wewnętrzna optymalizacja zużycia surowca
    • Zwrotna informacja statystyczna
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Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK

Co to jest PPK?
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe, to system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, którego 
zadaniem jest budowanie kapitału emerytalnego. PPK to inicjatywa realizowana i współfinansowana przez praco-
dawców oraz Skarb Państwa.
    • obowiązkowy dla pracodawców
    • dobrowolny dla pracowników

Elementy składowe PPK
W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracownik oraz
pracodawca będą solidarnie wpłacali na specjalne konto dwie składki – 
obligatoryjną składkę podstawową oraz dobrowolną składkę dodatkową. 
Dla tych, którzy będą aktywnie uczestniczyć w PPK, rząd przewidział 
specjalne dopłaty finansowane z Funduszu Pracy.

PPK – kalendarium
Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie uzależnione 
od ilości zatrudnionych w firmie osób, jednak taki obowiązek ciąży na 
każdym pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej  jednego pracownika.

01.07.2019 - powyżej 250 pracowników
01.01.2020 - od 50 do 249 pracowników
01.07.2020 - od 20 do 49 pracowników
01.01.2021 - poniżej 20 pracowników

PPK – krok po kroku
Jedną z najważniejszych czynności dla pracodawcy jest dokonanie wyboru 
instytucji finansowej, z którą zawrze on umowę o prowadzenie PPK w 
imieniu i na rzecz pracowników. Bardzo istotne jest również przygotowanie 
organizacyjne firmy do prowadzenia PPK, aktualizacja posiadanych 
programów kadrowo-finansowych, gromadzenie i archiwizacja
dokumentacji oraz przeszkolenie personelu kadrowo-księgowego. Firma 
Comarch obecnie pracuje nad kompleksową aplikacją do obsługi PPK – 
Comarch PPK,  kompatybilną zarówno z systemami Comarch ERP, jak
i oprogramowaniem firm trzecich.

Czym jest Comarch PPK
Aplikacja Comarch PPK pozwoli obsłużyć wszystkie procesy związane
z systemem oszczędnościowym wewnątrz organizacji – od ewidencji 
deklaracji członkowskich po wysyłkę danych do instytucji zarządzającej PPK.

Zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK:
    • Informacje o  pracodawcy i wybranej instytucji finansowej
       zarządzającej PPK
    • Rejestr pracowników
        • prowadzenie ewidencji pracowników
        • import z pliku
        • integracja z Comarch ERP HR
    • Rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
    • Rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
    • Rejestr miesięcznych składek na PPK
    • Generowanie plików dla PPK: zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, 
       aktualizujących dane
    • Generowanie plików miesięcznych o składkach na PPK

Planowana premiera aplikacji standardowej działającej w środowisku Klienta to czerwiec 2019.Pracownicze 

COMPUTER CENTER
NEWSLETTER

MAJ 2019



Autorskie aplikacje Computer Center

Jesteśmy specjalistami z zakresu tworzenia aplikacji dedykowanych, integracji systemów IT, modyfikacji już 
posiadanych systemów (Comarch, Enova). Nasze rozwiązania są przyjazne użytkownikowi i cechują się wygodnym 
interfejsem. Zaawansowane technologie w pisanym przez nas oprogramowaniu dedykowanym wspierają zarówno 
małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy przykładowe autorskie aplikacje, z których 
skorzystało już wiele firm. 

CC Mobilny Magazynier

Aplikacja zintegrowana z Comarch ERP Optima optymalizuje prace 
związane z zarządzaniem towarem na magazynie oraz inwentaryzacje.

Co Twojej firmie da aplikacja Mobilny Magazynier?
    • Nawet 10 razy szybszą praca magazynu, przyjmowanie, wydawanie,  
       przesunięcia międzymagazynowe towaru i inwentaryzację.
    • Odciążenie pracowników od ręcznego wprowadzania danych.
    • Szybką identyfikację towarów poprzez skanowanie kodów EAN, 
       drukowanie etykiet ZPL
    • Możliwość dostosowania własnego obiegu dokumentów.

CC Menedżer Zwrotów

Zwroty towarów wydają się być nieuniknione – szczególnie w branży 
piekarniczej i motoryzacyjnej. Dlatego warto pomyśleć o nich podczas 
wyboru rozwiązania dla swojej firmy. Aplikacja CC Menedżer Zwrotów 
zapewnia automatyzację obsługi zwrotów, zwiększając oszczędność czasu 
pracowników i minimalizację pomyłek.

Aplikacja pobiera z systemu Comarch ERP Optima z konkretnej ilości dni 
określonej w ustawieniach programu dokumenty WZ i po podaniu ilości 
zwracanego towaru automatycznie generuje dokumenty WZKOR.

CC B2B

CC B2B to platforma sprzedażowa – kompleksowe rozwiązanie webowe dedykowane do obsługi klientów 
biznesowych. CC B2B usprawnia proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Współpracuje z Comarch 
ERP XL oraz Comarch ERP Optima. Aplikacja została napisana dla producentów, dystrybutorów, hurtowników, 
pośredników handlowych. Wspiera każdego kto prowadząc działania handlowe, komunikuje się z wieloma
partnerami.

CC Panele Meldunkowe

Aplikacja wspomaga rejestrację i rozliczanie etapów produkcyjnych. Pozwala prześledzić ścieżkę technologiczną 
każdego produktu. Dzięki aplikacji kierownik produkcji ma bieżący podgląd założonego granicznego normatywu 
dostępności surowców oraz półfabrykatów. Wspomaga terminową realizację zlecenia oraz dostawy do Klienta. 
Współpracuje z Comarch ERP XL.

Korzyści:
    • Kontrola etapów oraz całego cyklu produkcji
    • Kontrola bieżących stanów surowców i półfabrykatów
    • Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych i dostawy
    • Podstawa do rozliczenia akordów pracowniczych
    • Ewidencja odpadów i wewnętrzna optymalizacja zużycia surowca
    • Zwrotna informacja statystyczna

COMPUTER CENTER | ul. 1 Maja 40C, 42-217 Częstochowa | www.center.pl

      pon.-pt.: 830-1630         +48 34 365 51 32            kontakt@center.pl

COMPUTER
CENTER
łączymy wiedzę.

COMPUTER CENTER
NEWSLETTER

MAJ 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK

Co to jest PPK?
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          Krzysztof Janusik
              Ekspert ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Z wykształcenia jestem nauczycielem fizyki i informatyki, od 7 lat pracuję w Computer 
Center w Dziale Obsługi Osób Niepełnosprawnych. Od 12 lat jestem instruktorem 
bezwzrokowej obsługi komputerów telefonów i innych urządzeń specjalistycznych dla 
osób słabo widzących i niewidomych. Pasjonują mnie nowoczesne rozwiązania IT dla 
osób z dysfunkcją wzroku oraz wszelkie aktywności sportowe dostępne dla osób 
niewidomych. Jestem 3-krotnym mistrzem Polski, aktualnym mistrzem świata niewido-
mych i zdobywcą pucharu Polski w nordic walking. 

          Tomasz Wosik
              Ekspert ds. wdrożeń

Od ponad 25 lat zajmuję się wdrożeniami, obsługą oraz rozbudową systemów 
wspomagających zarządzanie, z tego od ponad 20 lat oprogramowaniem firmy 
Comarch. Wieloletnie doświadczenie w pracy w firmach wdrożeniowych oraz
produkcyjnych różnych branż, pozwoliło mi na zgromadzenie ogromnej wiedzy
wykorzystywanej obecnie w nowych wyzwaniach, poszukiwaniu nowych zastosowań 
posiadanych aplikacji oraz nowych rozwiązań wspierających procesy zarządcze
i decyzyjne u naszych Klientów.

          Wojciech Wolnik
              Kierownik Działu Serwisu, Ekspert ds. Wdrożeń

W firmie Computer Center pracuję od ponad 22 lat. Z wieloma klientami owocnie 
współpracuję już kilkanaście lat- przechodząc z zamierzchłych czasów DOS’a, Novella
i Klasyki do współczesnych systemów ERP. Zajmuję się tematami sprzętowymi oraz 
wdrożeniowymi systemów ERP, ponieważ są to naczynia połączone. Często jestem 
osobą pierwszego kontaktu w przypadkach awaryjnych- zwracam wówczas szczególną 
uwagę na tematy związane z bezpieczeństwem sieci, danych, backupami itp. Życzę 
wszystkim, abyśmy spotykali się nie w przypadku awarii lecz budowy i udoskonalania 
systemów informatycznych.

Rozwijamy zespół, zwiększamy jakość pracy!
Sukcesy Computer Center możliwe są dzięki pracy naszych specjalistów.  Jesteśmy zespołem profesjonalistów, 
stawiamy na doświadczenie i wiedzę, którą ciągle rozwijamy.  W newsletterze nr 1 pisaliśmy o naszych liderach, 
kontynuując cykl przedstawiamy kolejnych ekspertów, którzy na każdym etapie wspierają wiedzą naszych Klientów 
rozwiązując najtrudniejsze problemy. 

Dedykowane rozwiązania
Potrzebujesz dedykowanego rozwiązania? Wystarczy, że opowiesz nam o swoim pomyśle, a my wykonamy dla 
Ciebie dowolny program. Po wykonaniu aplikacji zapewniamy profesjonalną asystę techniczną, czuwającą nad jej 
prawidłowym działaniem. Szkolimy, tak aby obsługa naszego oprogramowania przebiegała płynnie i usprawniała 
wykonywanie codziennych prac Waszych zespołów.

Zapraszamy na seminarium Computer Center: Pracownicze Plany Kapitałowe!
Data: 11 czerwca 2019  |  Zapisy: www.center.pl/seminarium11062019


