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użytkowników systemu
opinie
enova

TeaTr KTO

Program posiada wiele pozytywnych cech, 
których nie sposób wymienić w kilku zda-
niach. Przede wszystkim chcielibyśmy 
podkreślić intuicyjność obsługi i czytelność 
systemu oraz stabilność, bez względu na 
to, czy program pracuje w sieci, czy też 
jest zainstalowany na pojedynczych sta-
nowiskach. Istotnym elementem jest moż-
liwość aktualizowania wskaźników oraz 
pobierania kursów walut przez Internet.

Jerzy Zoń, dyrektor

Marcin Latawiec, główny księgowy

HOnda
KrężeL & KrężeL

Mieliśmy w pełni sprecyzowane wyma-
gania, jakie musi spełnić system ERP, do-
datkowo specyfika naszej działalności 
z góry narzuca pewne wymogi, z który-
mi poradzić może sobie tylko najbardziej 
zaawansowane i elastyczne oprogramo-
wanie. Program enova jest godny pole-
cenia wymagającym klientom.

Marek Krężel, 
właściciel

rOLMeT

Na rynku stalowym działamy od ponad 
20 lat. System enova to rozwiązanie 
z dużymi możliwościami funkcjonalnymi 
i nowatorskim podejściem do sposobu 
działania, które elastycznie dopasowuje 
się do profilu naszej działalności.

Marek Kowalski, 
właściciel

STOwarZySZenie  
KSięgOwycH w POLSce

Soneta dostarczyła i wdrożyła system do 
obsługi procesów zachodzących w 27 od-
działach i centrali Stowarzyszenia Księ-
gowych w Polsce. W oparciu o system 
enova prowadzone są: ewidencja człon-
ków, obsługa szkoleń i certyfikacji za-
wodu księgowego, a także ewidencja 
finansowo-księgowa oraz szeroka analiza 
danych na poziomie oddziałów i Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia. Z systemu ko-
rzysta 180 użytkowników.

ewa Sender, 
kierownik projektu wdrożeniowego

KOMPUTrOniK

Wybór programu enova na potrzeby 
sieci sprzedaży umożliwił zwiększenie 
wydajności przetwarzania danych oraz 
dostosowanie systemu ich importu i eks-
portu pomiędzy centralą a salonami fran-
czyzowymi (cennik 130 tys. pozycji oraz 
import faktur zakupowych).

Marcin Matysik, 
dyrektor departamentu wdrożeń 

eqUiTy inveSTMenTS Sa
Oprogramowanie firmy Soneta pozwala 
nam na sprawną obsługę procesów ka-
drowo-płacowych w przedsiębiorstwach 
zatrudniających blisko 2 tys. pracowni-
ków, w tym także w zakładach pracy chro-
nionej. System enova w drodze rozwoju 
infrastruktury IT został także dołączony 
do naszej nowoczesnej platformy Business 
Intelligence jako jedno z kluczowych źró-
deł danych analitycznych.

Tomasz Kaniowski, 
prezes zarządu 

BanK SPółdZieLcZy

System enova pozwala nam uzyskać termi-
nowo ważne informacje kadrowo-płaco-
we, które pomagają nam w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi. Dzięki wdrożeniu no-
wego rozwiązania mamy możliwość uzy-
skania szczegółowej, wielowymiarowej 
analizy danych kadrowych i planowania 
budżetu płacowego firmy.

Halina Tomczyk, 
zastępca głównego księgowego

MiMO wSZySTKO 
FUndacJa anny dyMneJ

System enova pomaga nam wywiązywać 
się z ustawowych obowiązków w zakre-
sie prowadzenia ksiąg rachunkowych 
i sprawozdawczości, które nakłada na 
nas status organizacji pożytku publicz-
nego. W każdej chwili możemy liczyć 
na błyskawiczną pomoc ze strony firmy 
Soneta w obliczu wciąż zmieniających się 
przepisów.

anna dymna, 
prezes fundacji

KOMenda POwiaTOwa 
STraży POżarneJ w OSTródZie

Przy wyborze systemu ERP kierowaliśmy 
się przede wszystkim bardzo wysoką wy-
dajnością, funkcjonalnością i stabilnością 
systemu enova. Istotne było wieloletnie 
doświadczenie firmy Soneta w tworze-
niu oprogramowania do zarządzania, jak 
również kompetencje jej konsultantów.

Tadeusz Ostrowski, 
zastępca komendanta powiatowego 

STOwarZySZenie 
PrZyJaciół inTegracJi

Wdrożenie systemu przebiegło bardzo 
sprawnie. Intensywnie używamy oprogra-
mowania enova i uważamy, że dokonali-
śmy bardzo dobrego wyboru. W naszym 
przypadku szczególnie cenna jest elastycz-
ność aplikacji. Wykorzystanie nowoczes-
nych narzędzi do budowy systemu, jego 
starannie przemyślana koncepcja oraz cią-
gły rozwój powodują, że planujemy ko-
rzystać z enova przez wiele lat.

Piotr walczak, 
pełnomocnik prezesa zarządu



rozwijana przez profesjonalistów
Za rozwój systemu enova odpowiedzialna jest firma 
Soneta, którą tworzą specjaliści projektujący oprogramo-
wanie od 20 lat. Soneta posiada ugruntowaną pozycję 
na polskim ry nku ERP, jest cenionym partnerem bizne-
sowym, a także pewnym pracodawcą. Doskonałe kompe-
tencje w zakresie budowy systemów informatycznych 
w połączeniu z know-how w dziedzinie biznesu stanowią 
o ogromnym potencjale rozwojowym krakowskiej firmy. 
W opublikowanym w 2012 r. raporcie Computerworld TOP 
200 Rynek Informatyczny i Telekomunikacyjny 2011 Soneta 
uplasowała się w pierwszej dziesiątce dostawców oprogra-
mowania ERP. Najwyższej jakości systemu enova dowodzi 
również fakt, że od 2009 r. korzysta z niego Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce, które uznało oprogramowanie firmy 
Soneta za najlepiej dostosowane do potrzeb największej 
organizacji certyfikującej księgowych.

zorientowana  
na procesy biznesowe
System enova to najnowszej generacji oprogramowanie ERP 
do kompleksowego zarządzania firmą lub instytucją. Na apli-
kację składają się zintegrowane, korzystające ze wspólnej bazy 
danych moduły odpowiadające za określone obszary działal-
ności organizacji – obsługę klienta, handel, logistykę, magazyn, 
księgowość, HR, rachubę płac itd. System kompleksowo wspo-
maga realizowane w ich obrębie procesy biznesowe.

inteligentna
Oprogramowanie enova optymalizuje nie tylko bieżącą dzia-
łalność, lecz także ułatwia zarządzanie firmą z perspektywy 
strategicznej. Jako system ekspercki, z wbudowaną wiedzą 
merytoryczną i logiką biznesową, aplikacja przetwarza 
dane gromadzone w trakcie pracy operacyjnej w aktualne 
informacje biznesowe. Dzięki temu ułatwia podejmowanie 
decyzji, a nawet sama potrafi skutecznie rozwiązywać 
niektóre problemy. Regularne aktualizacje gwarantują użyt-
kownikowi pozostawanie na bieżąco z częstymi w Polsce 
zmianami w przepisach prawa gospodarczego.

skalowalna 
Oprogramowanie enova charakteryzuje się dużą ergonomią 
i efektywnością pracy, posiada przyjazny dla użytkownika 
interfejs i jest w pełni zintegrowane z najnowszym systemem 
operacyjnym Windows. Otwarta architektura sprawia, że 
aplikację łatwo dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa 
zarówno na etapie wdrożenia, jak i już w trakcie eksploatacji. 
Nie wymaga to reorganizacji firmy, wymiany baz czy migracji 
danych – system po prostu „rośnie” wraz ze skalą biznesu 
użytkownika. Oprócz tego operatorzy uzyskują dużą elastycz-
ność w zakresie konfigurowania działania i obsługi programu, 
począwszy od ustawień interfejsu graficznego po definio-
wanie pól dla dowolnych elementów systemu (tzw. cech) 
i przygotowywanie schematów powtarzalnych operacji. 

otwarta
System podlega nie tylko regularnym aktualizacjom, lecz także 
nieustannemu doskonaleniu pod względem funkcjonalnym. 
Sprzyja temu wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi firmy 
Microsoft, w oparciu o które powstało udostępniające funk-
cjonalność systemu w chmurze obliczeniowej rozwiązanie 
enova365. Aplikację można łatwo zintegrować z oprogramo-
waniem już stosowanym w organizacji, począwszy od popular-
nego pakietu biurowego MS Office po rozwiązania branżowe 
lub zupełnie niszowe, stworzone od podstaw na potrzeby 
konkretnej firmy. 

innowacyjne rozwiązanie 
dostosowane do skali biznesu



procesy biznesowe 
i przepływ informacji

System enova stanowi źródło przewagi konkurencyjnej 
za sprawą dwóch kluczowych właściwości. Po pierwsze, 
kompleksowo wspiera wszystkie występujące w firmach 
procesy biznesowe, począwszy od pomocniczych (księgo-
wość, zarządzanie zasobami ludzkimi itp.) po stanowiące 
istotę działalności przedsiębiorstwa (sprzedaż, logistyka, 
marketing itd.). Po drugie, fakt, że odpowiadające za 
poszczególne obszary moduły są ze sobą zintegrowane 
i korzystają z jednej bazy danych, przyczynia się do opty-
malizacji przepływu informacji między departamen-
tami. Istotną rolę odgrywają przy tym narzędzia Business 
Intelligence i wbudowana w oprogramowanie wiedza mery-
toryczna. Dzięki nim surowe dane gromadzone w wyniku  

pracy operacyjnej są przetwarzane w informacje – w postaci 
analiz i raportów – niezbędne do zarządzania przed-
siębiorstwem. Odbywa się to zarówno na płaszczyźnie 
kontroli realizacji projektów, jak i z perspektywy strate-
gicznej, uwzględniającej długoterminowe cele i poten-
cjalne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa. Z tego względu 
wdrożenie oprogramowania enova przynosi korzyści całej 
organizacji – zarówno prezesom zarządu i menedżerom 
wysokiego szczebla, jak i szeregowym pracownikom. 
Warto podkreślić, że za sprawą rozwiązań sieciowych 
system równie dobrze sprawdza się w przedsiębiorstwach 
działających w jednej lokalizacji i w wielooddziałowych 
firmach o rozproszonej strukturze.



Moduł Projekty służy do planowania 
i kontroli realizacji budżetów projektów. 
Odbywa się to za pomocą funkcji takich jak: 
szacowanie kwot kosztów i przychodów, 
wprowadzanie korekt, kontrola kwot zrea-
lizowanych, przypisywanie dokumentów do 
projektów czy tworzenie dla dokumentów 
schematów podziałowych, które umożli-
wiają automatyzację procesu ich przypisy-
wania. Budżet planować można w ujęciu 

Projekty to narzędzie przeznaczone dla osób, które opracowują budżety, kontrolują ich 
realizację i tworzą schematy podziałowe. W praktyce opisywaniem dokumentów zajmują się 
pracownicy, którzy nie mają powyższych uprawnień, dlatego dla nich wyodrębniono licencję 
enova Opis Analityczny. Umożliwia ona kwalifikację kosztów bez pełnego dostępu do 
projektów i szczegółowych informacji o budżecie. Aby korzystać z licencji Opis Analityczny, 
konieczny jest dostęp do opisywanych dokumentów. Na przykład menedżer projektu, 
który opisuje dokumenty RW, musi posiadać na stanowisku licencję na moduły Handel oraz 
Opis Analityczny. 

Zaawansowane możliwości prostego tworzenia raportów oraz analizy danych znajdują-
cych się w bazie operacyjnej dodaje do programu moduł enova Analizy Wielowymiarowe. 
Narzędzia analityczne MS Excel (zintegrowane z systemem enova) pozwalają na wszech-
stronne i wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych. Raporty mogą 
przyjmować dowolny, ciekawy wizualnie kształt, przez co stają się bardziej czytelne oraz 
przejrzyste. Moduł enova AWW pozwala tworzyć raporty łączące unikalne informacje 
z różnych modułów systemu enova oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia prezen-
tujące np.: trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności 
pracy czy analizy zasobów.

projekty i analizy
wielowymiarowe

workflow

Dzięki możliwości definiowania zaawanso-
wanych zasad enova Workflow skutecznie 
organizuje pracę wielu osób w obrębie 
różnych procesów firmy. Wysoka konfi-
gurowalność podsystemu wraz z jego 
pełną integracją z pozostałymi modułami 
pozwala użytkownikowi modyfikować 
istniejące lub tworzyć własne, rozbudo-
wane procesy. Workflow może stanowić 

alternatywny interfejs programu. Moduł 
umożliwia przygotowanie środowiska pracy 
podczas konstruowania modelu jej prze-
pływu. W tym celu można utworzyć własne 
formularze, określić zakres prezentowanych 
danych oraz ich właściwości lub wykorzystać 
standardowe formularze kartotek i przed-
stawić je operatorowi wraz z opisem, jakie 
operacje powinien wykonać.
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  Procesy biznesowe

wyłącznie wartościowym (kwota kosztów 
i przychodów) lub ilościowo-wartościowym 
(z uwzględnieniem np. zapotrzebowania na 
materiały). Budżetowanie da się też reali-
zować w modelu mieszanym – część pozycji 
ma planowane wyłącznie wartości, a pozo-
stałe – wartości i ilości. Moduł pozwala na 
przypisywanie i śledzenie planów oraz reali-
zacji w okresie, na etap lub narastająco.

nowatorski moduł enova workflow organizuje pracę realizowaną w wielu etapach  
i/lub przez wielu uczestników poprzez tworzenie reguł w oparciu o przebieg procesów 
biznesowych.



a także wyliczane au-
tomatycznie i ustalane 
indywidualnie dla kontra-
hentów. System wy posażony 
jest w mechanizmy udzielania 
rabatów indywidual nych, definiowa-
nych dla kontrahentów, grup kontrahen-
tów, towarów i grup towarów. Pozwala również 
wykonywać przecenę kwotową lub procentową. 
Umożliwia też stosowanie mechanizmu tzw. marżow-
nika, wymuszającego zmia nę cen sprzedaży w przypadku 
zmian cen zakupu.

W dziedzinie gospodarki magazynowej enova ewiden-
cjonuje towary i produkty oraz rejestruje ich prze pływy w re-
lacjach ilościowych i wartościowych, generując dokumentację 
związaną m.in. z przyjęciami do i wydaniami z magazynu, 
przesunięciami międzymagazynowymi, roz chodem/przycho-
dem wewnętrznym, stratami, nadwyżkami i inwentaryza-
cją. Obieg dokumentów handlowych i magazynowych może 
być dowolnie definiowany według potrzeb firmy. W każdej 
chwili dostęp ne są dane na temat stanu magazynu na dowol-
ny dzień oraz zestawienia obrotów magazynowych według 
kontrahen tów, towarów i dokumentów.

System enova współpracuje z wieloma urządzeniami ze-
wnętrznymi, począwszy od drukarek fiskalnych oraz druka-
rek etykiet po inwentaryzatory.

Oprogramowanie można również wzboga cić o moduł  enova 
Produkcja, który pozwala na definiowa nie technologii, two-
rzenie zleceń produkcyjnych, modyfi kację technologii w ra-
mach zlecenia czy generowanie do kumentów rozchodu 
surowców oraz przyjęcia produktów. Umożliwia też defi-
niowanie wzorcowych operacji, które stają się elementami 
technologii.

efektywność procesów handlowych i logistycznych ma 
kluczowy wpływ na utrzymywanie płynności finansowej 
przedsiębiorstwa oraz na zadowolenie klientów i dostaw-
ców. system enova oferuje szereg narzędzi służących do 
usprawniania zakupów oraz sprzedaży krajowej i zagra-
nicznej (zarówno w granicach Unii europejskiej, jak i poza 
nimi), a także ściśle z nimi związanego prowadzenia go-
spodarki magazynowej. 

Program ewidencjonuje towary, usługi i dokumenty han-
dlowe. W oparciu o informacje pochodzące z tych ostatnich 
moduł Ewidencji Środków Pieniężnych dostarcza aktualnej 
wiedzy o stanie finansów przedsiębiorstwa i rozrachunków 
z kontrahentami. System umożliwia naliczanie odsetek, dru-
kowanie not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwier dzeń 
salda i poleceń przelewu. W ewidencji kontrahentów przecho-
wywane są wszystkie istotne dane o partnerach handlowych, 
instytucjach finansowych i urzędach. W ob szarze prowadze-
nia rozrachunków walutowych aplikacja służy pomocą dzięki 
stale aktualizowanej tabeli kursów oraz funkcji automatycz-
nej ewidencji różnic kursowych bieżących i statystycznych na 
koniec roku. Program umożli wia rezygnację z kosztownego 
obiegu dokumentów dru kowanych pomiędzy firmą a jej kon-
trahentami za sprawą funkcjonalności realizowanej przez 
moduł eFakturaKIR in vooclip. Pozwala on użytkownikom sy-
stemu enova na wy godne korzystanie z usług Krajowej Izby 
Rozrachunkowej SA w zakresie archiwizacji i przekazywania 
odbiorcom faktur w postaci elektronicznej.

System enova przechowuje informacje o asortymencie 
w postaci karto tek towarowych, produktowych, recep-
turowych lub usłu gowych. Karty towarowe zawierają 
m.in. wiele rodzajów numerów identyfikacyj nych i jedno-
stek z przelicznikami oraz wartość narzutu i marży dla cen 
hurtowych i detalicznych. Program zapewnia szerokie moż-
liwości kształtowania polityki cenowej: ceny mogą być defi-
niowane przez narzut, marżę, cechy kontrahenta i to waru, 

sprzedaż i logistyka
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zarządzanie finansami i prowadzenie księgowości przy 
odpowiedniej skali biznesu przestaje być traktowane 
jako obowiązek nakładany przez państwo, a okazuje się 
bezcennym źródłem informacji, które otwierają przed 
firmą nowe perspektywy. system enova realizuje obie 
te funkcje. z jednej strony ułatwia prowadzenie księgo-
wości według norm rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej, z uwzględnieniem częstych zmian w polskim 

prawie. z drugiej – stale dostarcza danych do analiz 
finansowych, zarówno w aspekcie historycznym, 

jak i o charakterze prognoz. 

System enova przygotowany został 
z myślą o przedsiębiorstwach pro-

wadzących księgowość opa-
rtą o plan kont. Program 
umożliwia kompleksową 
obsługę procesów księ-

gowych firmy w zakresie 
ewidencjonowania i księgo-

wania dokumentów, sporządza-
nia deklaracji i sprawozdań bieżących 

i okresowych oraz przygotowywania pro-
gnoz finansowych. Oprócz narzędzi  opartych 

o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości enova 

dostarcza szerokiego wachlarza funkcji związanych z automa-
tyzacją ewidencjonowania i dekretacji dokumentów. Dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom system jest bardzo elastyczny 
– umożliwia samodzielne modyfikowanie i dostosowanie do 
własnych potrzeb parametrów programu.

Ewidencjonowane w systemie dokumenty na podstawie in-
formacji w nich zawartych mogą być automatycznie dekre-
towane za pomocą schematów księgowych. Księgowanie 
dokumentów odbywa się dwuetapowo, z wykorzystaniem 
bufora księgowań i dziennika księgowań. Bufor i dziennik 
księgowań mogą być podzielone na subdzienniki. Obroty 
i salda kont wynikające z dokonanych księgowań da się ana-
lizować z uwzględnieniem zapisów z bufora księgowań. Na 
podstawie obrotów i sald można sporządzać bilans, rachunek 
zysków i strat oraz szereg innych zestawień definiowanych 
przez użytkownika. Zgromadzone w ten sposób informacje 
są również podstawą do automatycznego przygotowywania 
rozliczeń podatku dochodowego CIT lub PIT.

Na podstawie zarejestrowanych faktur zakupu i sprzedaży sy-
stem au tomatycznie sporządza deklaracje i e-deklaracje  VAT-7 
i VAT-UE. Podatek VAT może być automatycznie rozliczany 
z uwzględnieniem szczególnych momentów podatkowych, 
ustalanych metodą memoriałową lub kasową. Rozliczenie 

w dobie gospodarki nadmiaru, kiedy coraz trudniej konku-
rować jakością produktów i usług, kluczowego znaczenia 
nabiera proces obsługi klienta. aby ułatwić utrzymywanie 
dobrej komunikacji z kontrahentami, system enova wypo-
sażony został w kompleksowe rozwiązanie CrM do wspie-
rania działań marketingowych i sprzedażowych. pozwala 
ono spełnić oczekiwania klienta i budować jego lojalność, 
a co za tym idzie – stale zwiększać produktywność i zysk 
przedsiębiorstwa. 

Moduł CRM służy do zarządzania informacjami o kontrahen-
tach, w tym do rejestracji zdarzeń (np. faktu otrzymania pisma 
od klienta) i zadań (np. spotkania z klientem, wysyłki mate-
riałów marketingowych itp.). Działania związane z jednym 
klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu 
można łączyć w projekty. Z kolei grupa projektów związanych 
z wieloma klientami, ale mających wspólny cel, może zostać 
połączona w kampanię. Za sprawą funkcji przydzielania zadań 
i zdarzeń poszczególnym operatorom każdy użytkownik może 
przeglądać, co ma do wykonania na dany dzień. Przyczynia się 
to do efektywnego planowania czasu pracy. 

Oprogramowanie enova zapewnia również możliwość 
wysyłania korespondencji seryjnej pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną do kontrahentów według automatycznie 
wypełnianych szablonów.

Funkcjonalność CRM została w pełni zintegrowana z pozo-
stałymi modułami systemu enova, dzięki czemu możliwe 
jest powiązanie dokumentów handlowych i księgowych 
z poszczególnymi zadaniami, zdarzeniami i zleceniami serwi-
sowymi. Pozwala to np. na kontrolę wykonania budżetu 
na podstawie zarejestrowanych dokumentów handlowych 
czy generowanie opisów analitycznych poprzez powiązanie 
dokumentu z budżetami projektów według dowolnie zdefi-
niowanych kluczy.

Znakomitym przykładem „interdyscyplinarności” CRM są 
funkcje obsługi zleceń serwisowych i wypożyczeń. System 
enova pozwala na rejestrowanie przyjmowanych lub wypo-
życzanych urządzeń, określanie ich aktualnego stanu 
oraz przeglądanie pełnej historii napraw/wypo-
życzeń. Dla każdego urządzenia można też 
zaplanować przyszłe przeglądy. W chwili 
przyjęcia urządzenia powstaje 
zlecenie serwisowe, które auto-
matycznie trafia na listę 
zadań do wykonania 
przez operatora.
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Kadra zarządzająca 
powinna dysponować 
narzędziami maksy-

malnie upraszczającymi 
formalną obsługę procesu 

kadrowo-płacowego, aby móc 
skupić się na procesach takich jak co-

aching. program enova stanowi wszech-
stronne rozwiązanie dla działu Hr, które 

wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w fir-
mie zatrudniającej od kilkudziesięciu do kilku tysięcy 

pracowników. 

System enova odwzorowuje dowolne struktury organiza-
cyjne. Jego rozbudowana ewidencja osobowa pozwala na 
zapisywanie informacji takich jak: dane personalne osób 
zatrudnionych na etat lub w ramach umowy cywilnoprawnej, 
zasady wynagradzania, ustawienia obowiązkowych oraz 
dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak 
również dane podatkowe. Program posiada mechanizm 
„zapisów historycznych” umożliwiający zachowanie historii 
wprowadzanych danych i modyfikacji ważnych z punktu 
widzenia pracownika działu kadr i płac. W systemie pozo-
staje informacja o dotychczasowej i aktualnej zawartości 
pola oraz dacie zmiany zapisu. Istnieje również możliwość 
usuwania błędnie wprowadzonych informacji. System enova 
realizuje kompleksową rejestrację czasu pracy i rozliczanie 
nieobecności. Pozwala też m.in. na zmianę tytułu ubez-
pieczenia w trakcie miesiąca, automatyczne generowanie 
dwóch deklaracji RCA i korygowanie naliczonych nieobec-
ności. Aplikacja współpracuje z programem Płatnik (do 
którego można eksportować wszelkie deklaracje) i z dowol-
nymi rejestratorami czasu pracy, a także umożliwia eksport 
przelewów w dowolnym formacie przyjmowanym przez 
systemy bankowe.

Podsystem płacowy pozwala nie tylko na rozliczanie etatów 
czy umów zleceń, lecz także na udzielanie długoterminowych 
pożyczek i zaliczek na poczet wynagrodzenia. Umożliwia 
również realizację dodatkowych wypłat. Standardowe 
funkcje obejmują m.in. sumowanie elementów wynagro-
dzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. 
Mechanizm cech daje swobodę w definiowaniu dodatko-
wych pól, np. do kartoteki pracownika, składników wyna-
grodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu 
nieobecności lub stażu pracy. Z pracownikiem związane może 
być więcej niż jedno konto bankowe. Możliwe są także rozli-
czenia wielowalutowe.

System daje możliwość generowania deklaracji podatko-
wych, m.in. PIT-11, 4R, 8AR. Aplikacja oblicza również dofi-
nansowanie dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje 
deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu Sodir Offline.

Funkcjonalność stacjonarnego modułu enova Kadry 
Płace poszerza innowacyjna platforma enovaNet, dzięki 
której pracownik może przez Internet obsłużyć więk-
szość procesów administracyjnych. Elektroniczny dostęp 
personelu i menedżerów do danych kadrowo-płacowych 
przyspiesza przepływ informacji w firmie, ułatwiając orga-
nizację pracy i ograniczając biurokrację. Przekłada się to 
na zmniejszenie kosztów i poprawę efektywności opera-
cyjnej. Pracownik z poziomu aplikacji może m.in. spraw-
dzać dostępny limit urlopu, złożyć wniosek urlopowy, który 
trafia do przełożonego, czy sprawdzić termin ważności 
szkoleń BHP i badań lekarskich. Przełożony z poziomu apli-
kacji może np. przeglądać podstawowe informacje o swoich 
podwładnych, zatwierdzać złożone przez nich wnioski 
urlopowe, które trafiają do modułu Kadry Płace w postaci 
nieobecności, a także planować czas pracy podległym mu 
pracownikom.

obsługa kadr

podatku naliczonego może być realizowane w oparciu 
o wskaźnik struktury sprzedaży.

W systemie enova funkcjonują mechanizmy opisu kontrolingo-
wego, które dają podstawy do analizy kosztów i przychodów 
związanych z wykonaniem określonych zadań. Funkcjonalność 
tę realizuje się za pomocą definiowalnych elementów wy-
korzystywanych przez użytkownika w opisie dokumentów 
ewidencjonowanych w systemie. Opis kontrolingowy może 
być wyrażony jako kwota, ilość, czas, data, godzina, wartości 
numeryczne czy opis tekstowy. W połączeniu z mechanizmem 
podzielników kosztów opis kontrolingowy może również sta-
nowić płaszczyznę gromadzenia informacji niezbędnych do 
analizy i właściwego rozksięgowania kosztów i przychodów 
według rodzaju, zleceń, projektów, MPK itp.

System enova został wyposażony w funkcjonalność, która 
odpowiada za ewidencjonowanie i raportowanie wszyst-
kich operacji gospodarczych oraz tworzenie dokumentów 
związanych z kontrolą rozrachunków i prowadzeniem rozli-
czeń z kontrahentami, pracownikami i urzędami. Zadaniem 
modułu Ewidencja Środków Pieniężnych jest kompleksowe 

ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środ-
ków pieniężnych w firmie. W tym celu gromadzi on 

informacje w postaci dokumentów i zapisów, które są wpro-
wadzane bezpośrednio lub pochodzą z pozostałych modułów 
oprogramowania. System enova zapewnia również pełną 
obsługę rozrachunków w walutach obcych łącznie z automa-
tycznym obliczaniem różnic kursowych i wyceną bilansową. 
Działania w tym obszarze wspomagane są mechanizmami 
współpracy z bankowością elektroniczną.

Kontrola rozrachunków i płynności finansowej wspomagana 
jest przez mechanizm Preliminarza, który na podstawie zgro-
madzonej gotówki oraz terminów płatności należności i zo-
bowiązań pozwala oszacować, jakie będzie saldo środków 
pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości.

W systemie dostępne są również mechanizmy wspomagające 
procesy zarządzania środkami trwałymi, wyposażeniem i nie-
materialnymi składnikami majątku trwałego. Wspomaganie 
realizowane jest zarówno w aspekcie finansowym poprzez 
mechanizmy kontroli wartości składników majątku i oblicza-
nia odpisów amortyzacyjnych (metodą liniową, degresywną, 
jednorazową lub dowolną), jak i w aspekcie niefinansowym 
poprzez określenie i kontrolę miejsc użytkowania, osób od-
powiedzialnych oraz planowanie i kontrolę realizacji różnych 
zadań do wykonania (przeglądów, konserwacji itp.)
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sklepy internetowe 
Szereg rozwiązań umożliwia integrację systemu enova 
z oprogramowaniem do prowadzenia handlu w Internecie. 
Zalicza się do nich np. dodatek eHurt, przeznaczony do 
obsługi sprzedaży. Godna polecenia jest również ofero-
wana na zasadach wynajmu aplikacji (SaaS – Software as 
a Service) platforma IAI-Shop.com, z której korzysta prawie 
1800 sklepów (samodzielnych i działających w ramach 
portali aukcyjnych) oraz hurtowni internetowych w Polsce 
i za granicą.

sprzedaż detaliczna
W zakresie wsparcia obsługi punktów sprzedaży detalicznej 
system enova można rozbudować o program sPOS, który 
sprawdza się w różnorodnych branżach. Istotnymi jego 
zaletami są brak konieczności stałego połączenia z centralą, 
a także możliwość korzystania z drukarek fiskalnych Posnet 
i Novitus.

sprzedaż mobilna 
i zarządzanie magazynem
Oprogramowanie enova można łatwo rozbudować 
o kompleksowe rozwiązania do prowadzenia sprzedaży 
mobilnej przy użyciu urządzeń przenośnych pracujących 
pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, od Windows 
CE (dodatek eSale) przez PocketPC (PocketHandel) po 
Android (PS Mobile Sale). Aplikacje takie jak OPTIkolektor 
WIN czy eMagazyn wspierają z kolei procesy logistyczne.

dodatkowe możliwości 
na wyciągnięcie ręki

System enova umożliwia swobodne rozszerzanie funkcjonalności za sprawą mechanizmu definiowania przez użytkowników 
tzw. cech. Podlega również rozbudowie o szereg aplikacji dedykowanych dla konkretnych branż (np. sprzedaż internetowa, 
spedycja, produkcja). Oprogramowanie można wzbogacić o tworzone od podstaw rozwiązania informatyczne odpowiada-
jące indywidualnym potrzebom firmy. System enova da się też łatwo zintegrować z wykorzystywanymi już przez przedsię-
biorstwo programami. „Szyte na miarę” rozwiązanie pomagają wybrać i wdrożyć Autoryzowani Partnerzy – kompetentni 
informatycy przeszkoleni przez firmę Soneta i współpracujący/konsultujący się z nią przy poszczególnych implementacjach.

analizy
Oprócz standardowych możliwości oferowanych w tym 
zakresie przez enova istnieje wiele dodatków dostarczają-
cych kadrze kierowniczej informacji o sytuacji finansowej 
firmy. Warto wśród nich wymienić: 

• moduł Bajt Analizy, który w czasie rzeczywistym prze-
kształca wielowarstwowe dane do postaci tabel,

• platformę WebErian Controlling, która zapewnia dostęp 
do wszechstronnej informacji finansowej za pośredni-
ctwem bezpiecznych łącz internetowych,

• innowacyjne rozwiązanie Business Intelligence Prognosis, 
przeznaczone dla firm handlowych.

rozwiązania branżowe
Portfolio aplikacji, które można zintegrować z systemem 
enova, obejmuje także szereg rozwiązań branżowych dla 
firm produkcyjnych oraz wyspecjalizowanych podmiotów 
świadczących m.in. usługi spedycyjne (4Trans), komu-
nalne (Eko-Soft), medyczne (womp-med) czy budowlane 
(ProjektyNet). 

inne funkcjonalności
Na liście dodatkowych modułów znajdują się również apli-
kacje zapewniające kompatybilność z innymi rozpowszech-
nionymi rozwiązaniami (np. z programem Płatnik) oraz 
niezbędne dla wielu podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą (e-Podpis, PDFiller, Rozliczanie Czasu Pracy itd.).



• akademia Muzyczna we wrocławiu

• alior Bank 

• arcadis 

• axel springer 

• Chiquita 

• delikatesy piotr i paweł 

• Fuji seal 

• Gerled

• Global Cosmed Group 

• Gość niedzielny 

• Grupa Hoteli waM 

• lG electronics 

• Małopolski Urząd wojewódzki 

leasing oprogramowania 
Firma Soneta oferuje użytkownikom oprogramowania enova 
szerokie wsparcie w zakresie pozyskiwania alternatywnych 
źródeł finansowania dla jego wdrożenia i eksploatacji. Dzięki 
temu można korzystać ze wzrostu efektywności przedsię-
biorstwa bez konieczności angażowania w pełnym wymia-
rze środków własnych. Jedną z najnowocześniejszych i coraz 
popularniejszych metod finansowania inwestycji jest leasing 
wartości niematerialnych i prawnych, takich jak oprogramo-
wanie ERP. Aby ułatwić korzystanie z oferty leasingowej, 
Soneta Sp. z o.o. nawiązała współpracę z dwiema czołowy-
mi na polskim rynku firmami specjalizującymi się w leasingu 
oprogramowania – GRENKE Leasing Sp. z o.o. i Europejskim 
Funduszem Leasingowym SA. Szczegółowe informacje na 
temat warunków finansowania można znaleźć na stronie 
internetowej [www.enova.pl].

dotacje na innowacje 
Kolejną alternatywną metodą finansowania wdrożenia 
systemu ERP może być uzyskanie dotacji ze środków Unii 
Europejskiej na inwestycje w nowatorskie technologie. 
Oprogramowanie enova uzyskało opinię o innowacyjno-
ści Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej 
i jest objęte ulgą technologiczną. Lista punktów i firm kon-
sultingowych, w których można zasięgnąć informacji o moż-
liwościach dofinansowania z Funduszy Europejskich, została 
opublikowana na stronie internetowej [www.enova.pl].

finansowanie zakupu

rosnąca popularność  
systemu erP enova 
Oprogramowaniu firmy Soneta zaufało ponad 6500 przed-
siębiorstw i instytucji, a ich grono znacznie wzrasta z każ-
dym rokiem (w 2011 r. o 35%). Fakt, że enova uzyskała status 
rozwiązania rozpowszechnionego i docenianego w wielu 
branżach, stanowi gwarancję stałego wsparcia techniczne-
go i rozwoju funkcjonalności. Użytkownicy systemu mogą 
zawsze liczyć na wsparcie odpowiadających za wdrożenia 
Autoryzowanych Partnerów firmy Soneta, która według 
raportu Computerworld TOP 200 Rynek Informatyczny 
i Telekomunikacyjny 2011 zajmuje 41. miejsce wśród pol-
skich przedsiębiorstw informatycznych realizujących sprze-
daż w takim modelu.

pewna sieć  
autoryzowanych partnerów 
Sprzedaż, wdrożenie i parametryzacja systemu, a także ob-
sługa powdrożeniowa realizowane są za pośrednictwem 
ogólnopolskiej sieci ponad 230 Autoryzowanych Partnerów 
z siedzibami w ok. 100 miastach. Partnerzy prezentują sy-
stem enova klientom i dokonują analizy przedwdroże-
niowej. Ich wysokie kompetencje zapewniają możliwość 
wzbogacenia systemu o specjalistyczne, zaawansowane 
rozwiązania dostosowane do branży i konkretnych potrzeb 
danej firmy. Po implementacji integratorzy przeprowadza-
ją szkolenia z zakresu obsługi systemu, zapewniają wspar-
cie techniczne i merytoryczne, a także przekazują sugestie 
klientów producentowi oprogramowania. Jakość usług 
Autoryzowanych Partnerów enova podlega stałej weryfi-
kacji ze strony firmy Soneta.

gwarancja udanego wdrożenia

• Mddp outsourcing 

• Ministerstwo edukacji narodowej 

• Ministerstwo Kultury i dziedzictwa 

   narodowego 

• Muzeum Łazienki Królewskie w warszawie 

• pKs Gdańsk 

• prokuratura apelacyjna w szczecinie 

• prokuratura okręgowa warszawa-praga 

   w warszawie

• przedsiębiorstwo produkcyjne sobik 

• soraya 

• stowarzyszenie wiosna 

• Świętokrzyski Urząd wojewódzki 

• teatr wielki w poznaniu 

• thule trailers

• towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych 

• trenkwalder Benefit 

• Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie 

• Urząd Marszałkowski województwa  

   warmińsko-Mazurskiego  

• Us pharmacia 

• wittchen 

• wydawnictwo znak 

• wyższa szkoła europejska im. ks. j. tischnera 

• yves rocher 

• zaiKs

zaufali nam m.in.:



– przyszłość w cloud computing!

Korzyści dla biznesu:

• niskie koszty wejścia
• usługa zamiast inwestycji
• idealne dostosowanie m.in. do modeli biznesowych: 

rozproszonych terytorialnie, działających sezonowo czy 
opartych o niszowe rozwiązania istniejące w chmurze

• dostępność na urządzeniach mobilnych – smartfonach 
i tabletach

• zgodność ze sprawdzonym oprogramowaniem enova 
działającym od kilku lat u 6500 użytkowników 

• lokalne wsparcie sieci Autoryzowanych Partnerów

Doskonałe rozwiązanie dla firm:

• o rozproszonej strukturze (posiadających oddziały, filie)
• outsourcingowych (agencje pracy tymczasowej, biura 

rachunkowe itp.)
• prowadzących działalność sezonowo
• rozpoczynających działalność (start-upów)
• planujących modernizację IT, ponieważ „wyrosły” 

ze swojej aktualnej infrastruktury

Technologia chmury 
obliczeniowej i aplikacje 

mobilne to dwa najbardziej ak-
tualne trendy w dziedzinie IT. Cloud 

computing polega na dostarczaniu aplikacji 
w formie usługi on-line. Użytkownicy mogą korzy-

stać z oprogramowania zainstalowanego na zdal-
nej platformie za pomocą dowolnego 

urządzenia poprzez przeglądarkę 
internetową.

Aplikacja chmurowa enova365 to innowacyjny system 
klasy ERP/CRM dostarczany w modelu subskrypcyjnym 
(SaaS). Siła rozwiązania tkwi w ponad 10 latach doświad-
czeń nad doskonaleniem kodu enova, program stanowi 
bowiem odpowiednik stacjonarnej wersji oprogramo-
wania. Użytkownicy otrzymują rozbudowany system 
udostępniony przez interfejs przeglądarki HTML5/
JavaScript, a także specjalne aplikacje na Windows Phone 
i programy dla Windows 8. Konfigurowalność aplikacji 
pozwala Autoryzowanym Partnerom enova budować 
rozwiązania dedykowane (w tym niszowe), odpowiadające 
specyficznym potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa. 

Program enova365 – pierwszy w Polsce system ERP udostępniany w chmurze – 
zdobył II miejsce w konkursie Microsoft „Twoja Firma, Twoja Szansa na Sukces” 
na najlepszą aplikację działającą w oparciu o Windows Azure. 

Usługa on-line oferowana w formie miesięcznej subskrypcji 
ogranicza koszty uruchomienia systemu w firmie, skraca 
czas wdrożenia i ogranicza nakłady na utrzymanie oprogra-
mowania. Firma Soneta dostarcza enova365 jako element 
rozwiązania hybrydowego, kompatybilnego z Office 365 
i otwartego na integrację z innymi aplikacjami funkcjonu-
jącymi na platformie Azure. Partnerzy Soneta jako inte-
gratorzy rozwiązań specjalistycznych opartych o enova365 
i inne rozwiązania „chmurowe” mogą tworzyć elastyczne 
oraz konkurencyjne oferty dla swoich klientów.

W 2012 r. projekt enova365 zajął drugie miejsce w finale 
konkursu Microsoftu „Twoja firma, Twoja szansa na sukces” 
na najlepszą aplikację cloud computing. Warto podkre-
ślić, że wzięło w nim udział 160 firm, z których wyłoniono 
10 finalistów.
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