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Comarch po raz kolejny został polskim liderem rynku aplikacji biznesowych według 

najnowszego raportu IDC Poland Enterprise Application Software Market 2015–2019 

Forecast and 2014 Vendor Shares. W klasyfikacji generalnej, prezentującej rynek 

podmiotów dostarczających systemy ERP w Polsce, Comarch utrzymał drugie miejsce. 

Spośród pięciu największych dostawców obecnych w rankingu tylko krakowska spółka, 

jako jedyna firma z polskim kapitałem, zwiększyła swój udział w rynku.

Raport IDC, Poland Enterprise Application Software, 
Market 2015–2019 Forecast and 2014 Vendor Shares.
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ERP 4.0

Comarch ERP 4.0 to nowa jakość w rozwiązaniach wspierających prowadzenie firmy. ERP 4.0 to:

MOBILNOŚĆ

Dostarczamy zintegrowane z systemem Comarch ERP 

aplikacje mobilne, wspierające kompleksowo działania 

magazynierów, pracowników, kierowników i menedże-

rów przy pomocy urządzeń mobilnych takich jak smart-

fony, tablety czy kolektory danych.

CHMURA

Naszym klientom umożliwiamy wybór instalacji opro-

gramowania: na własnych serwerach lub skorzystanie  

z bezpiecznej Chmury Comarch. W ramach drugiej opcji 

zapewniamy dostęp do naszych rozwiązań bez koniecz-

ności ponoszenia nakładów na własne serwery, zakup 

licencji i usług z tym związanych.

SPOŁECZNOŚĆ

W celu lepszego dostosowywania naszych rozwiązań do 

potrzeb klientów, uruchomiliśmy specjalną platformę 

wymiany wiedzy i informacji Społeczność Comarch ERP 

(spolecznosc.comarch.pl), gdzie Klienci mogą zgłaszać 

swoje pomysły, zadawać pytania, dzielić się wnioskami  

i mieć realny wpływ na rozwój naszych rozwiązań. To uni-

kalne rozwiązanie, dzięki któremu nasze produkty powstają 

i są modyfikowane ściśle z wymaganiami stawianymi przez 

Klientów.

PRZEWAGA FUNKCJONALNA

Najważniejszą przewagą naszych rozwiązań są wbudo-

wane mechanizmy umożliwiające całkowitą lub częściową 

automatyzację procesów w firmie (BPM) oraz narzę-

dzia pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji  

w oparciu o trafne analizy i prognozy (Business Intelligence).
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PODZIAŁ PRODUKTÓW

ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ FIRMY 
W POLSCE

ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ FIRMY 
POZA POLSKĄ

ŚREDNIE WARTOŚCI

Mikro, małe

Comarch ERP  
XT

Małe, średnie

Comarch ERP  
Optima

Mikro, małe

Comarch ERP  
XT

Średnie

Comarch ERP  
Altum

Średnie, duże

Comarch ERP  
Altum

Średnie, duże

Comarch ERP  
Altum

Comarch ERP  
XL

Bez wdrożenia

1-4 tygodnie

1-6 miesięcy

1-6 miesięcy

0 PLN/EUR

kilka–kilkadziesiąt
tys. PLN

kilkadziesiąt – kilkaset
tys. PLN

kilkadziesiąt–kilkaset
tys. PLN/EUR

Sredni czas wdrozenia

Podane budzety sa najczesciej wystepujacymi wartosciami

Sredni koszt wdrozenia



MODELE LICENCJONOWANIA

TRADYCYJNY (ON-PREMISE) Klient kupuje licencje i instaluje programy na swoim komputerze.

MIX
Tradycyjny wraz z SaaS, np. klient instaluje system ERP na swoim komputerze, a sklep internetowy 
instaluje w Comarch Data Center (CDC).

CHMURA PRYWATNA (IaaS) Klient kupuje licencje i wynajmuje miejsce w CDC, w którym instaluje zakupione programy.

CHMURA PUBLICZNA (SaaS) Klient płaci abonament miesięczny lub roczny za oprogramowanie oraz całą jego administrację w CDC.

PL FR DE GLOBAL

Comarch ERP XT

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Altum

Comarch Retail

Comarch ERP XL

Comarch B2B

Comarch e-Sklep

wszystko.pl

Comarch ERP e-Pracownik

Comarch WMS

Comarch Mobile

Comarch iBard24

Comarch Business Intelligence

Ponad 160 tys. Klientów korzysta z rozwiązań Comarch ERP w modelu usługowym (chmura).

GEOGRAFIA
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Comarch ERP XT to nowoczesny program dla jednoosobowych i małych 

firm. Jest to prosta w użytkowaniu aplikacja, służąca do fakturowania, obsługi 

magazynu, prowadzenia prostej księgowości oraz własnego sklepu interne-

towego. Program dostępny jest na komputerach przez przeglądarkę interne-

tową lub jako aplikacja instalowana do nabycia w sklepie Windows, natomiast 

dla urządzeń mobilnych w postaci natywnych aplikacji na platformy Android  

i iOS. W rozwiązaniu największy nacisk położono na bezpieczeństwo danych 

oraz wygodę pracy i intuicyjne działanie.

WYRÓŻNIKI:

 n nowoczesny, ergonomiczny interfejs użytkownika,

 n szybkie wystawianie dokumentów handlowych,

 n dostęp 24h/dobę z dowolnego komputera przez 

przeglądarkę internetową oraz przez natywne aplikacje 

mobilne na platformy Android i iOS,

 n możliwość prowadzenia własnego sklepu internetowego 

poprzez Comarch e-Sklep,

 n możliwość bezpłatnej sprzedaży towarów w internetowej 

galerii handlowej wszystko.pl,

 n bardzo niska cena.

Model licencjonowania: SaaS. 

Interfejs: polski, angielski, francuski, niemiecki. 

Dostępność: dostępny w Polsce, we Francji i Niemczech.

Ponad 41 tys. Klientów!



Comarch ERP Optima to rozwiązanie dedykowane małym i średnim firmom 

handlowym i usługowym. Ponadto dzięki wbudowanym rozwiązaniom bran-

żowym program przeznaczony jest również dla biur rachunkowych i doradców 

podatkowych, oraz firm prowadzących sprzedaż przez Internet.

Program z sukcesem wykorzystywany jest również przez jednostki budżetowe 

oraz placówki służby zdrowia. Wzorcowy klient to firma zatrudniająca kilku- 

kilkunastu pracowników (1-5 stanowisk komputerowych).

WYRÓŻNIKI:

 n ponad 60 tys. Klientów z różnych branż i sektorów rynku,

 n wysoka ergonomia i nowoczesny interfejs,

 n kompleksowość – pełna gama zintegrowanych narzędzi (mobile, 

e-commerce, backup),

 n integracja z biurami rachunkowymi,

 n zgodność z przepisami,

 n asysta telefoniczna i e-mailowa w cenie,

 n narzędzia raportowania w czasie rzeczywistym: BI in-memory.

Modele licencjonowania: tradycyjny, mix, IaaS.

Interfejs: polski.  

  Dostępność: dostępny w Polsce.

Comarch ERP XL to od lat najchętniej i najczęściej kupowany system klasy ERP 

w Polsce. Rozwiązanie dedykowane średnim i dużym firmom produkcyjnym, 

usługowym (w tym serwisowym) oraz handlowym. Program wybierany jest rów-

nież przez spółki giełdowe. 

Dzięki licznym wdrożeniom system posiada wbudowane rozwiązania branżowe  

(m.in. dla branż: RTV/AGD, budowlanej, metalowej, elektrycznej, odzieżowej,  

rolno-spożywczej). Rozwiązanie posiada zaawansowany mechanizm do tworze-

nia analiz, raportowania, prognozowania i budżetowania – Business Intelligence.

WYRÓŻNIKI:

 n ponad 5000 Klientów z różnych branż i sektorów rynku,

 n unikalne narzędzia dla firm produkcyjnych,

 n zintegrowane narzędzia analityczne: Business Intelligence; gotowe raporty 

wraz z możliwością ich modyfikacji lub łatwe tworzenie nowych; integracja 

z danymi GUS,

 n wbudowane rozwiązania branżowe zbudowane na bazie wiedzy 

dziedzinowej,

 n bogata gama modułów,

 n kompleksowość: pełna integracja z aplikacjami mobilnymi, 

Comarch iBard24 oraz rozwiązaniami e-Commerce.

Modele licencjonowania: tradycyjny, mix, IaaS.

Interfejs: polski i angielski.

  Dostępność: dostępny w Polsce.

Najczęściej wybierane systemy ERP w Polsce!
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Comarch ERP Altum to pierwsza inteligentna platforma ERP, zapewniająca 

kompleksowe wsparcie wszystkich kluczowych procesów biznesowych w śred-

nich i dużych firmach handlowych i usługowych oraz sieciach handlowych. 

Łączy w sobie najnowszą technologię informatyczną (całość stworzona w .Net) 

z wiedzą i doświadczeniem konsultantów i Partnerów Comarch. To, co wyróżnia 

Platformę na tle konkurencji, to przede wszystkim zaawansowany silnik Business 

Process Management (BPM), umożliwiający wpisanie w działanie systemu 

klasy ERP procesów funkcjonujących w firmie oraz ich automatyzację. Kolejną 

cechą szczególną jest wbudowane narzędzie raportujące Business Intelligence. 

Połączenie i współpraca obu tych narzędzi spowodowały, że mamy do czynie-

nia z pierwszym inteligentnym rozwiązaniem klasy ERP. Comarch ERP Altum 

umożliwia zarządzanie strukturą holdingową (obsługę wielofirmowości) od jej 

zdefiniowania poprzez automatyzację procesów wymiany dokumentów pomię-

dzy firmami, po budżetowanie i analizę danych konsolidowanych. Comarch ERP 

Altum wraz z Comarch Retail to z kolei idealne rozwiązanie do obsługi rozpro-

szonej sieci sprzedaży detalicznej z możliwością wyboru trybu pracy On-line lub 

Off-line. Rozbudowane API oraz elastyczny interfejs pozwalają na łatwe dostoso-

wanie systemu do indywidualnych potrzeb oraz rozszerzanie w ramach wdroże-

nia o dodatkowe funkcje i obszary biznesowe, a także pozwalają na integrację 

z dowolnymi rozwiązaniami firm trzecich.

Model licencjonowania: tradycyjny, mix, IaaS. 

Interfejs: polski, angielski, francuski, niemiecki 

oraz możliwość tłumaczenia na dowolny. 

  Dostępność: dostępny w Polsce i we Francji.

WYRÓŻNIKI:

 n system klasy ERP 4.0,

 n pełna integracja z Comarch ERP Mobile, Comarch iBard24 

oraz rozwiązaniami e-Commerce,

 n kompleksowa obsługa sprzedaży wielokanałowej,

 n możliwość obsługi struktury holdingowej w jednej bazie danych,

 n wbudowane, gotowe raporty BI i procesy BPM, które w łatwy sposób można 

modyfikować lub tworzyć nowe, 

 n możliwość dopasowania interfejsu, 

 n procesowość i automatyzacja,

 n wbudowane narzędzia analityczne (Business Intelligence), zintegrowane 

z danymi GUS,

 n otwartość na integrację z rozwiązaniami firm trzecich,

 n obsługa specyficznych wymagań rynku polskiego, francuskiego 

i niemieckiego.

Kilkaset wdrożeń w Polsce i Francji!



P
R

O
D

U
K

TY



SYSTEM COMARCH ERP W ZALEŻNOŚCI 
OD SKALI I BRANŻY FIRMY.

Polskie i zagraniczne firmy handlowe 
i usługowe, sieci sprzedaży detalicznej

Przedsiębiorstwa produkcyjne 
i usługowe

Duża

Średnia

Mała

Mikro
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Lojalność

EDI – SCM

Business
Intelligence

Business Process
Management

B2B HURT
Comarch B2B

KANAŁ MOBILNY
Magazyn
Sprzedaż
Analiza

KANAŁ INTERNETOWY
Comarch e-Sklep
wszystko.pl

SKLEP/SIEĆ SKLEPÓW
Comarch Retail

ROZWIĄZANIA DLA RETAIL

Comarch Retail to system do prowadzenia sprzedaży detalicznej, pozwalający 

kompleksowo zarządzać siecią handlową, począwszy od centrali sieci handlo-

wej, poprzez zaplecze sklepu, po punkt sprzedaży (POS – Point of Sale). 

Najważniejszym wyróżnikiem oprogramowania jest jego ergonomia, komplek-

sowość oraz integracja z rozwiązaniami klasy ERP w centrali sieci handlowej. 

Obsługa procesów Business Process Management czy też wbudowane narzędzia 

Business Intelligence to tylko niektóre funkcje, pozwalające automatyzować sposób 

pracy i analizowanie sprzedaży w poszczególnych sklepach z perspektywy centrali. 

W zależności od stanowiska pracy przygotowano odpowiednie interfejsy, m.in. POS.

Współpracuje z: Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum.

Model licencjonowania: tradycyny, mix, IaaS.

Interfejs: polski, angielski, francuski, niemiecki  

oraz możliwość tłumaczenia na dowolny.

Dostępność: dostępny w Polsce, Francji i Niemczech.
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Comarch B2B to platforma umożliwiająca sprzedaż internetową oraz wspie-

rająca kształtowanie biznesowych relacji z kontrahentami. Pomaga automaty-

zować procesy (np. składanie zamówień, obsługa reklamacji, tworzenie ofert) 

i zapewnia swobodny dostęp do oferty z poziomu przeglądarki internetowej. 

Kontrahenci mają dostęp do indywidualnej oferty cenowej w oparciu o usta-

lone warunki handlowe. Dzięki technologii RWD aplikacja funkcjonuje spraw-

nie na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet). Wszystkie akcje wykonane 

przez użytkownika po stronie Comarch B2B będą od razu widoczne w systemie 

Comarch ERP.

Korzystając z pomocy Comarch B2B, można przenieść realizację części proce-

sów ze swoich pracowników na swoich kontrahentów, co oznacza redukcję kosz-

tów własnych, a także wzrost satysfakcji partnerów biznesowych dzięki stałemu 

dostępowi do oferty i warunków handlowych, z dowolnego miejsca i o dowolnej 

porze.

Współpracuje z: Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum.

Modele licencjonowania: zależne od systemu Comarch ERP, 

z którym aplikacja zostanie uruchomiona.

Interfejs: polski, angielski, francuski, niemiecki.

  Dostępność: dostępny w Polsce i Francji.

KONTRAHENCI MOGĄ M.IN.:

 n przeglądać ofertę dedykowaną konkretnemu klientowi,

 n tworzyć i zapisywać własne filtry wyszukiwania produktów,

 n składać zapytania ofertowe oraz zamówienia na towary, 

 n zgłaszać reklamacje,

 n śledzić stan realizacji zamówień,

 n monitorować stan płatności,

 n monitorować realizację zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych 

i produkcyjnych, 

 n analizować swoje zakupy (w czasie i wg grup towarów), zamówienia, 

a także stan zobowiązań i uzyskanych rabatów. 
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Comarch e-Sklep to nowoczesne oprogramowanie sklepu internetowego, wspie-

rające sprzedaż wielokanałową. Dzięki integracji z systemami Comarch ERP 

możliwy jest sprawny, dwukierunkowy przepływ informacji, co bezpośrednio 

przekłada się na efektywną obsługę procesów promocyjno-sprzedażowych. 

Oprogramowanie oferuje możliwości skierowane zarówno do rynku B2C, jak 

i B2B. Aplikacja wyposażona jest w szereg funkcjonalności marketingowych 

wspierających sprzedaż (np. rabaty, promocje, remarketing porzuconych koszy-

ków). Dzięki modułom wielojęzyczności i wielowalutowości możliwa jest działal-

ność na rynkach zagranicznych. Comarch e-Sklep pozwala także na zarządza-

nie wieloma sklepami z poziomu jednego panelu administracyjnego. Comarch 

e-Sklep to nieograniczone możliwości modyfikacji wyglądu graficznego – oprócz

najprostszej metody organizacji wyglądu metodą „przeciągnij i upuść”, admi-

nistratorzy mogą skorzystać z gotowych szablonów graficznych, mogą także

dowolnie je modyfikować i tworzyć zaawansowane projekty dzięki edytorom

CSS.

Współpracuje z: Comarch ERP XT, Comarch ERP Optima, 

Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum.

Interfejs: 32 języki.

Dostępność: dostępny w Polsce, Francji, Niemczech i Szwajcarii.

Comarch e-Sklep posiada szerokie możliwości integracji z serwisami zewnętrz-

nymi w Polsce, Francji i Niemczech: 

 n serwisami płatności online (m.in. payU, dotpay),

 n serwisami ratalnymi (m.in. Santander, mBank) i dużymi serwisami handlo-

wymi (m.in. Allegro, wszystko.pl), 

 n porównywarkami cenowymi (m.in. Ceneo, Nokaut), 

 n portalami społecznościowymi (Facebook, Google+), 

 n serwisami ocen (Opineo),

 n serwisem do tworzenia zaawansowanych kampanii mailingowych Freshmail,

 n usługą kurierską Paczkomaty InPost.

Dostępna jest również możliwość generowania analiz z wykorzystaniem Google 

Analytics. Użytkownicy sklepu mogą korzystać z mobilnej wersji strony, przygo-

towanej pod smartfony i tablety. 
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Bezpłatna sprzedaż w Internecie oraz pozyskiwanie najlepszych ofert poprzez 

platformę wszystko.pl.

Uruchomienie sprzedaży w Internecie jeszcze nigdy nie było tak proste. Dołącz 

do społeczności wszystko.pl, czyli klientów korzystających z systemów do zarzą-

dzania Comarch ERP i udostępniających swoją ofertę towarową do sprzedaży 

w Internecie za pośrednictwem wirtualnej platformy handlowej wszystko.pl.

Współpracuje z: Comarch ERP XT, Comarch ERP Optima,

Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum.

Modele licencjonowania: SaaS. 

Interfejs: polski.

  Dostępność: dostępny w Polsce.



DLACZEGO WARTO?

 n Usługa jest całkowicie bezpłatna, a jej uruchomienie nie wymaga zaawanso-

wanej wiedzy informatycznej,

 n Sprzedaż na www.wszystko.pl to minimum formalności i pracy – wystarczy 

opis, zdjęcie i jedno kliknięcie, a Twoją ofertę widzą miliony klientów deta-

licznych i biznesowych,

 n Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych aplikacji – wystarczy system Comarch 

ERP XT, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum,

 n Portal jest dostosowany do wszystkich urządzeń mobilnych,

 n Nie musisz martwić się szatą graficzną, pozycjonowaniem czy promocją por-

talu w sieci – dba o to Comarch,

 n Możesz składać i wyceniać zapytania ofertowe bezpośrednio na portalu  

wszystko.pl, jak również na nowej – dedykowanej obsłudze ofert biznesowych 

– platformie oferty.wszystko.pl,

 n Zupełnie za darmo korzystasz z wbudowanych narzędzi promocji własnej 

oferty produktowej na stronie głównej portalu, m.in. produkt dnia, bannery, 

produkty promocyjne,

 n Jeżeli zakupisz urządzenia Smart Objects, to możesz dodatkowo promować 

swoją ofertę (dostępną we wszystko.pl) w rzeczywistym sklepie, który posia-

dasz, łącząc tym samym świat rzeczywisty ze światem wirtualnym. 

P
R

O
D

U
K

TY



Comarch ERP e-Pracownik tonarzędzie, które daje każdemu pracownikowi firmy 

m.in. dostęp do informacji o stawianych przed nim celach i ocenach ich realizacji 

oraz ewidencji czasu pracy z poziomu przeglądarki internetowej. Z aplikacji tej

można korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie, ponieważ

dopasowuje się ona dynamicznie do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym

jest uruchamiana. Jest to internetowy interfejs do danych, zawartych w module

kadrowo-płacowym systemów Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz

Comarch ERP Altum.

Współpracuje z: Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL,, Comarch ERP Altum.

Modele licencjonowania: tradycyjny, SAAS.

Interfejs: polski.

  Dostępność: dostępny w Polsce.

ZAWIERA:

 n listę pracowników wraz z ich podstawowymi danymi personalnymi,

 n ewidencję kwalifikacji pracowników (np. znajomość języków, BHP),

 n plan pracy w układzie miesięcznym, 7- i 5-dniowym wraz z weryfikacją obo-

wiązujących reguł dotyczących przerw w pracy,

 n ewidencję rzeczywistego czasu pracy pracownika z podziałem na zadania 

i projekty,

 n limity urlopowe oraz listę wszystkich nieobecności pracowników,

 n rejestrację nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlop wypoczynko-

wych oraz delegacji,

 n potwierdzenia mailowe związane z wprowadzeniem i zatwierdzeniem 

urlopu oraz delegacji.
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Comarch WMS to nowoczesny system do zarządzania gospodarką magazynową.  

To pakiet dwóch rozwiązań – Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS 

Magazynier, które razem umożliwiają kompleksową obsługę magazynu wyso-

kiego składowania.

Współpracuje z: Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL.

Modele licencjonowania: zależne od systemu ERP, z którym aplikacja zostanie 

uruchomiona.

Interfejs: polski, angielski, francuski, niemiecki.

Dostępność: dostępny w Polsce, Francji i Niemczech.

Comarch WMS Magazynier to mobilne wsparcie w pracy magazynierów. 

Aplikacja, którą można uruchomić na kolektorach danych, umożliwia realiza-

cję dyspozycji przyjęcia dostawy, wydania zasobów, przesunięcia towarów oraz 

przeprowadzenia procesu inwentaryzacji. Proste komunikaty w stylu „Idź do 

położenia: A-001-002-003” informują pracownika co ma w danym momencie 

wykonać, zmniejszając tym samym liczbę popełnianych błędów.

Comarch WMS Zarządzanie to narzędzie przeznaczone do zarządzania logi-

styką magazynową firmy. Daje możliwość zarządzania magazynem wysokiego 

składowania oraz magazynierami, którzy realizują przypisane im dyspozycje. 

Aplikacja umożliwia:

 n budowanie struktury magazynowej z dowolnie zdefiniowanych obiektów, 

 n zarządzanie położeniami poprzez definiowanie adresów, wskazywanie ich 

wymiarów, nadawanie priorytetów, wskazywanie dozwolonych/zabronionych 

towarów do składowania na danym adresie, 

 n przypisywanie dyspozycji magazynierom, które są realizowane 

w Magazynierze,

 n obsługę nośników np. palet,

 n weryfikowanie pracy magazynierów w rankingu pracowników, 

 n monitorowanie stanu i czasu realizowanych dyspozycji magazynowych.
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ROZWIĄZANIA MOBILNE 

Comarch Mobile to pakiet aplikacji przeznaczony dla pracowników, pracujących 

bezpośrednio w siedzibie klienta. 

Współpracuje z: Comarch ERP Altum, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL.

Model licencjonowania: zależne od systemu Comarch ERP, z którym aplikacja 

zostanie uruchomiona.

Interfejs: polski, angielski, francuski, niemiecki.

Dostępność: Dostępny w Polsce i Francji.

SPRZEDAŻ I CRM 

to aplikacja typu SFA, umożliwiająca przeprowadzenie procesu sprzedaży 

bezpośrednio w siedzibie klienta. Pracownik mobilny ma możliwość wysta-

wiania ofert, przyjmowania zamówień, wystawiania paragonów, faktur, wydań 

zewnętrznych oraz przyjmowania reklamacji. Terminarz umożliwia planowanie 

i realizację spotkań, kontaktów oraz zadań. Rozbudowana funkcjonalność wizyt 

umożliwia zastosowanie aplikacji praktycznie w każdej branży, np. vendingowej. 

Całość dostępna na smartfonach i tabletach opartych na platformie Android. 

Umożliwia monitorowanie pozycji GPS pracowników oraz komunikację z nimi 

poprzez wbudowany komunikator internetowy.

ZARZĄDZANIE

 to aplikacja do zarządzania pracą pracowników mobilnych. Umożliwia planowanie  

i monitorowanie stanu realizacji działań, prowadzonych przez pracowników pra-

cujących w terenie, również z poziomu map.
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Comarch iBard24 to wielofunkcyjna usługa, wykorzystywana do automa-

tycznego tworzenia kopii zapasowych danych, synchronizacji plików pomię-

dzy urządzeniami oraz pracy grupowej na dokumentach. Usługa Comarch 

iBard24 pozwala na stały dostęp do firmowych danych z każdego urządze-

nia typu: komputer stacjonarny, tablet, smartfon. Rozwiązanie dostępne 

jest jako aplikacja stacjonarna, przez przeglądarkę oraz na trzech najpo-

pularniejszych platformach mobilnych: Android, iOS, Windows Phone. 

Comarch iBard24 prócz zaawansowanych funkcji backupu takich jak  

np. backup baz danych (MS SQL, Oracle), posiada również funkcje udostępniania 

dużych plików, odzyskiwania poprzednich wersji dokumentów. Comarch iBard24 

zapewnia możliwość podzielenia konta na wielu użytkowników, dzięki czemu 

posiadając jedno konto, można wykonywać automatyczny backup danych, zlo-

kalizowanych na kliku komputerach. Dużą zaletą programu jest wysoki poziom 

bezpieczeństwa przechowywanych danych: podwójne szyfrowanie danych oraz 

ich lokalizacja w Certyfikowanym Comarch Data Center na terenie Polski.

Współpracuje z: Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum,  

umożliwiając automatyczne backupowanie baz danych tych systemów w CDC, 

planowana integracja z Comarch ERP Enterprise.

Model licencjonowania: SaaS.

Interfejs: polski, angielski, francuski, niemiecki.

Dostępność: dostępny w Polsce, Francji i Niemczech.

Ponad 116 tys. Klientów!



200 GB
najczęściej 
wybierana 
pojemność

10 TB 
największe 

konto

5,8 TB
dziennie trafia 

na serwery  
Comarch
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ROZWIĄZANIA W CHMURZE

Cloud computing (chmura) jest rodzajem modelu biznesowego, który dostarcza 

technologię IT jako usługę przez Internet. Umożliwia korzystanie z oprogramo-

wania, przechowywanie danych i prowadzenie firmy bez konieczności instalacji 

na komputerze dodatkowych aplikacji. Dzięki chmurze możemy dzisiaj korzy-

stać z poczty e-mail, serwisów społecznościowych, ale także rozliczać się z kon-

trahentami, wystawiać faktury, robić kopie zapasowe i sprzedawać swoje pro-

dukty z dowolnego miejsca na świecie.

COMARCH E-COMMERCE

Z Comarch Cloud możesz nie tylko wystawiać swoje 

produkty w internetowej galerii handlowej zrzeszają-

cej jedynie sprawdzonych sprzedawców – wszystko.pl, 

ale także prowadzić własny sklep internetowy z usługą 

Comarch e-Sklep.

PROFESJONALNE  
USŁUGI KSIĘGOWE

Portal iKsięgowość24 to oferta dla  biur rachunko-

wych, które chcą promować się w największej w Polsce 

bazie biur rachunkowych, jak i  firm, które poszukują 

profesjonalnej obsługi księgowej, obsługi zaintereso-

wania produktami w mediach oraz usług w mediach 

społecznościowych.

COMARCH ERP 

Oferujemy pełną gamę zintegrowanych rozwiązań, które 

wykraczają poza standardowe możliwości innych syste-

mów tej klasy dostępnych na rynku. 

W COMARCH CLOUD  
UDOSTĘPNIAMY NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA:

ERP



COMARCH HOSTING

to rozwiązania IT w modelu hostingowym takie jak  

np. platforma sprzętowa hostowana w Comarch Data 

Center, niezbędne licencje firm trzecich, usługi administro-

wania aplikacjami i infrastrukturą IT, usługa backupu czy 

całodobowy monitoring i nadzór nad elementami systemu 

oraz bardzo krótki czas reakcji/naprawy.

COMARCH IBARD24 

to wydzielona specjalnie dla Twojej Firmy przestrzeń dys-

kowa w chmurze, na której możesz bezpiecznie prze-

chowywać swoje dane. Posiada funkcję automatycznego 

wykonywania kopii zapasowej (backup online).

COMARCH  
BUSINESS INTELLIGENCE

to gotowe raporty i analizy BI opracowane przez naszych 

specjalistów, dostępne w chmurze Comarch, które 

pomogą przeanalizować dane z dowolnego systemu 

źródłowego. Jest to możliwe dzięki temu, że elementem 

naszego rozwiązania są mechanizmy pozwalające na 

łatwe wydobycie tych danych i przesłanie ich do chmury 

Comarch, gdzie są natychmiast analizowane.

COMARCH MEDNOTE

to ergonomiczny i intuicyjny system medyczny dla 

Indywidualnych Praktyk Lekarskich. Jego idea oparta jest 

na kontekstowej pracy z formularzami, przypominają-

cymi papierowe wersje dokumentów medycznych.
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RAPORTOWANIE BI

Elastyczne i przejrzyste narzędzie do tworzenia i zarzą-

dzania raportami w obrębie całego przedsiębiorstwa.

MOBILNY BUSINESS 
INTELLIGENCE 

Rozwiązanie dające stały dostęp do aktualnych informa-

cji w przedsiębiorstwie, zawsze i wszędzie, gdzie tego 

potrzebujesz.

INTEGRACJA  
ZE SMART OBJECTS

Comarch BI to efektywne narzędzie do wizualizacji danych, 

pochodzących ze Smart Objects. Interaktywne mapy ciepła 

pozwalają na odkrycie najczęściej odwiedzanych miejsc 

w sklepie, lepsze poznanie profili klientów, zrozumienie ich 

zachowań oraz podpowiedzenie im najlepszej oferty. 

ROZWIĄZANIA 
DEDYKOWANE 

Zakres rozwiązań obejmuje zarówno analizę, budowę, jak 

i wdrożenie hurtowni danych.

ANALIZA SOCIAL MEDIA

Skuteczna metoda badania opinii na temat brandu 

i zainteresowania produktami oraz usługami w mediach 

społecznościowych.

BUSINESS INTELLIGENCE

Czym jest Comarch BI?

Uogólniając: jest to proces przekształcenia dużych ilości danych w informację 

oraz przekształcenia tej informacji w przydatną wiedzę, która umożliwia podej-

mowanie decyzji, wpływając na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa. 



CHMURA BUSINESS 
INTELLIGENCE

 n różne modele licencjonowania 

(On-Premise, IaaS, SaaS),

 n wysoka skalowalność przy 

niskich kosztach utrzymania,

 n pełna gwarancja 

bezpieczeństwa.

KORZYŚCI BIZNESOWE:

 n lepszy wgląd w działalność 

przedsiębiorstwa,

 n usprawnienie procesu podejmo-

wania codziennych i strategicz-

nych decyzji,

 n poprawa wydajności firmy

 n obniżenie kosztów prowadzenia 

analiz,

 n oszczędność czasu,

 n weryfikacja realizacji strategii 

firmy.

BRANŻE:

 n telekomunikacja,

 n finanse,

 n przemysł,

 n FMCG/Retail,

 n administracja,

 n medycyna,

 n logistyka.
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SYSTEMY JEDNOCZEŚNIE 
INTEGRUJĄCE DANE Z PONAD  

30 RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ DANYCH 

INTEGRACJA 650 TYS. DANYCH 
KLIENTÓW  W IMPLEMENTACJI 

ROZWIĄZANIA MDM  

NAWET RAPORTÓW 155 TYS.
GENEROWANYCH MIESIĘCZNIE 

W RAMACH JEDNEGO ROZWIĄZANIA 

MODUŁY BI DLA 7 SYSTEMÓW 
COMARCH  



200 000 
raportów

ponad 40 
projektów BI  
klasy Enterprise

7000 
licencji na  
użytkowników BI
w systemach ERP
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HISTORIA ROZWOJU CHMURY COMARCH ERP

COMARCH-CLOUD.PL COMARCH-CLOUD.DE COMARCH-CLOUD.FR

 

PIERWSZA SPRZEDAŻ 
COMARCH ERP OPTIMA  
W MODELU USŁUGOWYM

WKRACZAMY NA RYNEK 
E-HANDLU – URUCHAMIAMY
COMARCH E-SKLEP

PIERWSI KLIENCI 
ROZPOCZYNAJĄ 
BACKUP SWOICH 
DANYCH DZIĘKI 
COMARCH IBARD24

POWSTAJE PORTAL DLA FIRM 
SZUKAJĄCYCH KSIĘGOWEGO 
WWW.IKSIEGOWOSC24.PL

2000 X 2008

VIII 2007 VIII 2009



OTWIERAMY INTERNETOWĄ 
GALERIĘ HANDLOWĄ – 
WSZYSTKO.PL

PREMIERA NOWEGO 
PROGRAMU DO 
ZARZĄDZANIA  
DLA MIKROFIRM 
COMARCH ERP XT

Z USŁUG 
COMARCH 
W CHMURZE 
KORZYSTA JUŻ 
153 000 FIRM!

URUCHOMIENIE OFERTY 
SMART OBJECTS

I 2010 2015

IV 2012 2015

COMARCH-CLOUD.PL COMARCH-CLOUD.DE COMARCH-CLOUD.FR
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DLACZEGO 
COMARCH
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, 
PEWNOŚĆ JUTRA
Jesteśmy stabilną i wiodącą polską firmą informatyczną, notowaną na warszaw-

skiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zatrudniającą blisko 5030 specjalistów 

z dziedziny informatyki i zarządzania, z czego 1000 zajmuje się bezpośrednio 

oprogramowaniem dla przedsiębiorstw. 

Od lat według różnych rankingów (IDC, DiS)zajmujemy pozycję lidera rynku opro-

gramowania do zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce iwiodącego środkowo-

-europejskiego dostawcy biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują

relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe.

Oprogramowanie Comarch podbija również rynki międzynarodowe. Nasze sys-

temy do zarządzania z powodzeniem działają na kilku kontynentach. Silna pozy-

cja Comarch w branży to gwarancja, że wybór naszego oprogramowania jest 

dobrą, korzystną przez wiele lat inwestycją, która przyczynia się do zwiększania 

przychodów oraz rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

900 93

COMARCH W LICZBACH

GLOBALNA
DZIAŁALNOŚĆ5030

AKCJE COMARCH

153 tys.

TYSIĄCE
KOMPLEKSOWYCH
PROJEKTÓW
ZAKOŃCZONYCH SUKCESEM

Najwyższe pozycje w rankingach
analityków:

Gartner, Forrester 
Research, IDC
i innych

Partnerów

notowane na GPW
w Warszawie od 

Klientów
w chmurze

PRACOWNIKÓW

kontynentach

tys.
firm używa

krajach5 50
491999

SPÓŁEK I ODDZIAŁÓW
GRUPY COMARCH
NA CAŁYM ŚWIECIE 

SIEDZIBA GŁÓWNAPRZYCHODY

KRAKÓW,
POLSKA

1 MILIARD
PLN (2014)
1 MILIARD
PLN (2014)

USABliski 
Wschód

Europa Azja

1993
1991

Rok  
powstania

Początek
Comarch

Ameryka
Płd

na w ponad
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Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Finanse, Administracja,
Wewnętrzne systemy IT

SEKTORY

Zbigniew Rymarczyk

Członek Zarządu,

Dyrektor Sektora

ERP

Paweł Prokop

Członek Zarządu,

Dyrektor Sektora

PUBLICZNEGO

Marcin Warwas

Członek Zarządu,

Dyrektor Sektora

USŁUGI

Piotr Piątosa

Dyrektor Sektora

COMARCH 
HEALTHCARE
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Dyrektor Sektora

TELEKOMUNIKACJA

Andrzej Przewięźlikowski
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CONTACT US
Visit www.comarch.com for the 
 contact information of our offices in  
the following countries:  

Albania 
Austria
Belgium 
Brazil
Canada
Chile 
China
Finland
France
Germany 
Italy 
Luxembourg

Malaysia 
Panama
Poland
Russia 
Spain
Switzerland
Turkey 
UAE
UK
Ukraine 
USA 

info.erp@comarch.com | www.comarch.pl/erp


