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Siedziba firmy w Poznaniu

Zawartość

Prezentacja firmy

Główne zalety programu IN-FORM PROfessional
• Intuicyjna obsługa. Po prostu rozpocznij i przygotuj atrakcyjną ofertę. 

Kalkuluj pewnie. Rozpoznaj granicę opłacalności i sprawdź, co 
zostanie pod kreską.

• Możliwość pracy cyfrowej. Wysyłaj PDFy mailem, realizuj przelewy 
online i prowadź elektroniczną archwizację dokumentów. Bądź eko, 
zrezygnuj z papieru. Zapomnij o nauce obsługi dodatkowych 
programów.

• Mobilność we wszystkich obszarach działania. Pracuj z dowolnego 
miejsca (a nie tylko pobieraj dane). Maile, terminy, kontakty 
synchronizuj z biurem. Świadcz usługi serwisowe bardziej 
efektywnie dzięki digitalizacji.

• Ciągłość „przepływu pracy“ dzięki dostępowi do wszystkich 
danych w Centrum informacyjnym. Gdy klienci i zlecenia są 
dostępne jak na dłoni, Ty możesz być: 

przekonujący, efektywny 
i skuteczny!

Przedsiębiorstwo
• działalność od 1997 roku
• firma zarządzana bezpośrednio przez właścicieli  
• główna siedziba w Poznaniu
• konsultanci i szkoleniowcy na terenie całego kraju
• oddziały w Dreźnie i Karlsbad (Niemcy)

Organizacja
• ponad 60 pracowników
• własny team programistów
• własny zespół konsultantów
• własny dział wdrożeniowców
• własny sztab szkoleniowców

Obszar działania
• firmy usługowe z branży budowlanej
• małe zakłady produkcyjne i przemysłowe
• ponad 30.000 użytkowników w Polsce i Niemczech



Ty jesteś specjalistą w swojej branży. Naszą specjalnością jest tworzenie programów 
komputerowych. Jeśli się czegoś podejmujemy, robimy to dobrze. Znajdziesz u nas: 

Jeden program, który zastąpi oddzielne rozwiązania
• jeden raz uczysz się obsługi, jeden raz w roku aktualizujesz program, zyskujesz jedno 

genialne narzędzie do wszystkich zadań.
• z przyjaznym interface‘em użytkownika, zorientowanym na obsługę procesów 
• zawierający standardowe funkcje w wersji podstawowej (np. kartoteki artykułów i adresów, 

możliwość wyszukiwania informacji, edytor pism itd.).
• zaprojektowany na bazie wieloletnich doświadczeń, niezawodny i sprawdzony w praktyce 

w każdym detalu.
• z modułową budową zapewniającą elastyczność: kupujesz, to czego potrzebujesz.

Ludzie, na których pomoc zawsze możesz liczyć
• Wszystko zaczyna się jeszcze przed zakupem: możesz przez kilka godzin szukać 

informacji w sieci albo po prostu spotkać się i porozmawiać z nami przez chwilę. 
Bezpłatnej analizy potrzeb i doradztwa przed zakupem nikt Ci nie odbierze - nawet jeśli nie 
zdecydujesz się na oprogramowanie IN-FORM i współpracę z nami.

• Opieka po zakupie, skrojona na miarę Twoich oczekiwań - otrzymasz wsparcie takie duże 
jak chcesz lub tylko tyle ile potrzebujesz.

• Ustawimy Twój system, przeszkolimy Cię, dopasujemy do Twoich potrzeb - wszystko 
przy pomocy własnych, wyspecjalizowanych pracowników - na miejscu u Ciebie lub 
telefonicznie.

• Jeżeli zdarzy się jakiś problem, będziesz mógł zawsze skorzystać z Opieki nad 
użytkownikiem i bezpośredniego kontaktu z Pomocą.

• Dzięki corocznym aktualizacjom systemu oraz dniom IN-FORMacyjnym, odbywającym 
się w różnych miastach będziesz na bieżąco informowany o nowościach oraz zyskasz 
pewność, że Twoje oprogramowanie jest zgodne z aktualnym stanem prawnym i 
technicznym.

• Otoczenie podlega nieustannym zmianom. Ogranicz swoje ryzyko przez zawarcie umowy 
serwisowej. Takiemu rozwiązaniu zaufało już trzy czwarte naszych użytkowników. 

Jeśli masz pytania, porozmawiaj z nami - nasi pracownicy chętnie udzielom Tobie 
wyczerpujących informacji. 
 

Ty troszczysz się o swoją firmę - My 
dbamy o Twoje oprogramowanie 

Z pozdrowieniami 
Janusz Baranowski
IN-Software Polska Sp. z o.o.

IN-Software Polska Sp. z o.o.



W jaki sposób dziś pracujesz? W ilu różnych programach 
przygotowujesz dokumenty? Ile czasu zajmuje ci odszukanie 
potrzebnych informacji?

Pracuj efektywnie - korzystaj 
z systemu skoroszytów 
elektronicznych!  

Elektroniczna teczka inwestycji!
Wszystkimi dokumentami zarządzasz 
automatycznie przez identyfikator zlecenia. 
W ten sposób powstają elektroniczne teczki 
inwestycji z kompletem dokumentów, dotyczących 
danego zlecenia. Aby odszukać interesujący cię 
dokument, wystarczy kliknąć nazwę inwestycji, 
a program natychmiast otworzy się odpowiedni 
skoroszyt i możesz rozpoczynać pracę... Szybciej 
niż myślisz!

Podwójne akta – nie, dziękuję!
Każda inwestycja to ogromna liczba dokumentów: 
ofert, kosztorysów, zamówień, faktur. Dziś 
przeważnie drukujesz wszystkie dokumenty i 
odkładasz je do segregatorów poszczególnych 
inwestycji, żeby później je odszukać. Zrezygnuj z 
tego nieefektywnego sposobu pracy!

Wszystko pod ręką!
W elektronicznym skoroszycie wszystkie ważne 
informacje o dokumentach znajdziesz w jednym 
miejscu, co daje ci pełną kontrolę nad sytuacją!
Tutaj szybko przygotujesz ofertę, zamówienie, 
kosztorys lub fakturę!.

Pracujesz jak dotychczas

Załatwione od ręki! 
Kiedy szef pilnie potrzebuje faktury, wystawiam ją 

błyskawicznie, przerabiając istniejącą ofertę. 
Taka praca to czysta przyjemność!

„
“

Program IN-FORM FLEX zorientowany na obsługę 
codziennych zadań uporządkuje twoją pracę!
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Funkcja wyszukiwania informacji:
Zarządzanie artykułami i adresami z IN-FORM FLEX jest prostsze niż przypuszczasz! Zapomnij o 
uciążliwym wyszukiwaniu artykułów, wymagającym podawania ich skomplikowanych numerów lub 
indeksów. Szukaj informacji  komfortowo i znajduj szybko to, czego właśnie potrzebujesz!

Rozszerzona funkcja wyszukiwania po pozycjach dokumentu - 
dostępna dla wszystkich typów dokumentów: zamówień, zleceń, 
dowodów dostaw, faktur itd.
Jeśli pamiętasz tylko nazwę części i musisz szybko znaleźć zlecenie, które 
obejmowało jej produkcję IN-FORM FLEX pomoże ci błyskawicznie znaleźć to, 
czego szukasz - istotne informacje masz zawsze pod ręką!

Wszędzie, gdzie jest potrzebna! 
Funkcję wyszukiwania informacji w IN-FORM FLEX wywołasz z dowolnego miejsca w programie. W ten sam 
sposób szybko znajdziesz nie tylko artykuły i adresy, ale także dokumenty. Podając jedno wyrażenie, sprawisz, 
że program spośród setek lub tysięcy dokumentów wyszuka tylko te, które je zawierają i których aktualnie 
potrzebujesz.

Szukanie po tekście!
Żegnajcie indeksy i długie numery 
artykułów! Z IN-FORM FLEX 
możesz zapomnieć o uciążliwym 
i długotrwałym wyszukiwaniu 
informacji. Twój czas jest bezcenny, 
dlatego: wprowadź dowolny tekst, 
który kojarzysz z artykułem, a w ciągu 
sekundy program wyświetli go na 
ekranie twojego monitora.

Pracuj tylko z Ulubionymi!
Twoja baza danych jest bardzo duża. Najczęściej 
jednak wykorzystujesz około dwustu artykułów? W 
oknie wyszukiwania informacji jednym kliknięciem 
wyświetlisz tylko twoje Ulubione artykuły - odróżnisz 
je od pozostałych dzięki pogrubionej czcionce!

„94746224-03“ - Znalazłeś? 
Po prostu wygoogluj i... gotowe!
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Usługi Budowlane
ul. Dobra 23
67-183 Nieznanowo

Telefon   (061) 712 52 46
Fax   (061) 712 54 28

94746224-03



Raz kalkulujesz resztę wykona program

Skalkulowane z precyzją

Podwójna praca? 
Nie dla nas. Ceny skalkulowane 

w naszych ofertach są bez 
problemu przejmowane 

do faktury wystawianej za 
zrealizowane zlecenie.

„
“

Ty masz pełen wachlarz możliwości:
• proste wybieranie adresów,
• umieszczanie bloków tekstowych,
• szybkie wstawianie artykułów,
• dowolne formatowanie tekstów,
• dołączanie zdjęć,
• sprawdzenie kalkulacji opłacalności,
• i gotowa oferta trafia do klienta!

Twój klient widzi rezultat końcowy:
Rewelacyjnie przygotowaną ofertę - tak 
indywidualną, jak twój klient!

Usługi Budowlaneul. Dobra 23
67-183 Nieznanowo

Telefon   (061) 712 52 46Fax   (061) 712 54 28
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Genialnie prosty i szybki w obsłudze! 
Korzystając z funkcji kopiowania dokumentów w mgnieniu 
oka ze zlecenia produkcyjnego przygotujesz fakturę. 
Zyskaj na czasie tam, gdzie inni go tracą!



Lista materiałów - 
podstawą każdej kalkulacji
Dla każdego projektu należy przygotować dokładną 
kalkulację opłacalności, dlatego powinna ona 
uwzględniać koszty materiałów, czasu pracy oraz 
sprzętu. Z pomocą programu IN-FORM FLEX możesz 
w łatwy i szybki sposób przygotować listę artykułów, 
które składają się na dany wyrób gotowy. Jest to 
możliwe dzięki komfortowej opcji projektowania 
tego typu artykułów połączonej z genialną funkcją 
wyszukiwana. Raz przygotowaną listę artykułów 
można wykorzystywać wielokrotnie do przygotowania 
pozostałych dokumentów związanych ze zleceniem, 
takich jak: zamówienia, dostawy towarów, faktury czy 
następne zlecenie. Z IN-FORM FLEX masz gwarancję, 
że o niczym nie zapomnisz.

Następnym razem, kiedy będziesz 
korzystał z tego artykułu lub usługi 
kalkulacja będzie dostępna od ręki!

Jeden raz zapisany - zawsze dostępny! 
Zapisz artykuły, usługi (artykuły typu JUMBO) i bloki tekstowe 
w Kartotece artykułów. Sformatuj swoje teksty, dokladnie tak, jak 
chciałbyś, aby wyglądały później w ofercie lub fakturze.

Zawsze aktualne ceny! 
IN-FORM FLEX umożliwia import cenników od hurtowników 
w formacie tekstowym, dlatego w twojej bazie danych ceny 
artykułów są zawsze aktualne - i to bez zbędnego wysiłku!

Inna waluta? Chętnie! 
Wybierz taką walutę, w jakiej chcesz przygotować ofertę. 
Z IN-FORM FLEX Europa i reszta świata są bliżej niż myślisz.

Dołącz zdjęcia!
Po prostu zapisz w notatce zdjęcia swoich artykułów. 
Coraz częściej hurtownicy udostępniają cenniki ze zdjęciami 
artykułów. Wykorzystaj to! A dzięki temu ty i twój klient będziecie 
wiedzieć, jak wygląda artykuł o numerze 947567224-03. 
W notatce możesz zapisać także inne obiekty, jak szkice czy 
tabele.

Centgenau kalkulieren

Artykuły na miarę 
twoich indywidualnych potrzeb!

„
“
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Dane dotyczące zlecenia zawsze pod 
ręką - i to w najdrobniejszym szczególe!
Za pomocą pól informacyjnych, które można dowolnie 
definiować (na przykład: oznaczenie rysunku, numer 
zamówienia, tworzywo, data końcowa) istotne dane, 
dotyczące produkowanych elementów mogą być 
przechowywane w pozycjach artykułów. Dzięki takiemu 
elastycznemu rozwiązaniu łatwo odnajdziesz zlecenie, 
korzystając z funkcji Szukania szczegółowego, żeby 
wykonać konieczne zmiany. Z programem 
IN-FORM FLEX masz wszystko pod kontrolą.

Zmiana ilości lub ceny jednostkowej
W twojej branży cena zmienia się w zależności od wyprodukowanej ilości. Istotne jest, 
aby podczas zmiany ilości łatwo i szybko przeprowadzić nową kalkulację ceny. Dzięki 
IN-FORM FLEX możesz spać spokojnie! Artykuły typu JUMBO, składające się z wielu 
komponentów to idealne rozwiązanie, dzięki któremu błyskawicznie zmienisz ilość 
i sprawdzisz nową kalkulację opłacalności zarówno podczas negocjacji cenowych, 
jaki i realizacji zamówień uzupełniających.

Czy wiesz, ile zarobisz na tym zleceniu?

Centgenau kalkulierenSkalkulowane z precyzjąPracujesz jak dotychczas © IN-Software Polska Sp. z o.o.precyzyjnie skalkulowaneIN-FORM FLEX  Strona   8



Bez paniki!
Dzięki funkcji Aktualizacja cen możesz w łatwy sposób przeliczyć ceny 
materiałów, pracy, sprzętu lub usług obcych dla danego zlecenia. Dzięki 
czemu twój klient od ręki otrzyma informację, na jakich warunkach będziesz 
mógł wyprodukować dodatkową ilość wyrobów.

Ufaj tylko swoim obliczeniom!
Z kalkulacją wiesz dokładnie, na czym stoisz! W sekundę sprawdzisz, 
czy zaproponowana cena pokrywa twoje koszty i jaki generuje zysk. 
IN-FORM FLEX szacuje opłacalność zlecenia na podstawie ustalonych 
indywidualnie wskaźników kalkulacyjnych, pokrywających rzeczywiste koszty 
prowadzenia twojej firmy, a nie „na oko”, opierając się na powszechnie 
stosowanych stawkach narzutów. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować 
ryzyko poniesienia straty jeszcze na etapie przygotowania wyceny.

Wywołując funkcję kalkulacji, natychmiast widzisz, czy 
oferta została skalkulowana powyżej progu opłacalności 
dla twojej firmy, o czym informuje cię kolor zielony. 
W ten sam sposób szybko sprawdzisz opłacalność  
poszczególnych pozycji oferty. Z kolei negocjacje cenowe 
z klientem będą przebiegać sprawniej, niż mógłbyś 
przypuszczać, a wszystko dzięki genialnym funkcjom 
„cena oczekiwana” oraz „tabela cen”.

Dzwoni mój klient:

Potrzebuje jeszcze 
28.000 sztuk!

„
“

Kalkulacja:
Sprawdź, czy zlecenie pokryje 
twoje koszty!

Przy każdym zleceniu mam 

pewność, 
że nie zejdę poniżej progu opłacalności, 

ponieważ wiem, jakie stawki wchodzą w grę. 

„
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Czy nadzór nad twoimi procesami 
produkcyjnymi przyprawił cię 
kiedyś o ból głowy?

Nie musi tak być!!
Przegląd zamówień IN-FORM FLEX umożliwia kompleksową kontrolę procesów produkcyjnych, 
gwarantując komfort pracy.
Dzięki elastycznej funkcji, która oferuje indywidualne ustawienie programu zgodnie z potrzebami 
twojego przedsiębiorstwa (etapy produkcji, statusy, widoki, wydruki itp.) procesy zostają przejęte 
do programu IN-FORM FLEX, a twoja produkcja trwa bez zakłóceń. 

IN-FORM FLEX wspiera obsługę zleceń produkcyjnych - od wyceny, przez zamawianie 
materiałów po dostawę wyrobów gotowych, oferując centralny dostęp do informacji. Dlatego nie 
potrzebujesz już wielu oddzielnych programów do zarządzania cyklem produkcji.

Następne zlecenie wykonujemy jeszcze lepiej:
• Optymalizuj przyszłe procesy produkcyjne w oparciu o historię 

zrealizowanych zamówień. 
• Łatwo znajduj artykuły, które wyprodukowałeś w przeszłości. Podając 

np. numer zlecenia, aby niemal błyskawicznie utworzyć kolejne 
zamówienie.

Prozesse überwachen, steuern und optimieren

Nie ma powodów do obaw!
Optymalne wykorzystanie naszych maszyn oraz 

terminowe dostawy są gwarantowane.

„
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Dokumenty dostawy/faktury
Zarządzaj dostawami częściowymi i komfortowo 
przygotowuj dokumenty dostawy, spedycji i faktury.

Przejrzyście i elastycznie
Zadania, statusy, kolumny i funkcje, 
które można indywidualnie ustawiać, 
w zależności od potrzeb twojej firmy.

Kompletacja dostaw
Możliwość błyskawicznego sprawdzenia, czy materiał z zamówienia 
i magazynu jest dostępny w komplecie na potrzeby realizacji zlecenia.

Zapytania cenowe, zamówienia, magazyn
Korzystaj z komfortowej funkcji zamawiania materiałów 
i kontroli dostaw, oferowanej przez IN-FORM FLEX.

Otwarte zlecenia
W każdej chwili możesz zdecydować, co powinno być 
wyprodukowane w następnej kolejności.

Rozpoczęcie produkcji
Utwórz bez przeszkód indywidualne 
dokumenty produkcyjne.

Kontroling
Sprawdź stan zaawansowania rozpoczętych zleceń 
produkcyjnych oraz status poszczególnych etapów 
produkcji.

Zlecenia na usługi zewnętrzne
Szybko i sprawnie utwórz zlecenia na usługi zewnętrzne, takie jak 
obróbka, powlekanie, hartowanie czy grawerowanie.

Prozesse überwachen, steuern und optimierenCentgenau kalkulierenArbeiten wie bisheroptymalne zarządzanie procesem produkcjiIN-FORM FLEX  Strona   11 © IN-Software Polska Sp. z o.o.



Elastyczne zarządzanie 
procesem produkcji!

Terminowe zamówienie zaczyna się od zakupu 
materiałów
Dostawy towarów i zwroty muszą być skrupulatnie monitorowane, tak aby wszystkie 
materiały potrzebne do rozpoczęcia produkcji były dostępne na czas. Dzięki funkcji do 
zarządzania łańcuchem dostaw i gospodarką magazynową, dostępnej w systemie 
IN-FORM FLEX możesz efektywnie i terminowo realizować zamówienia przy 
minimalnym nakładzie czasu pracy ze strony personelu.

Automatyzacja II
Przygotuj zapotrzebowanie na 
materiały i zamów je telefonicznie 
lub wysyłając maila.

Automatyzacja I
Z łatwością przerabiaj oferty i 
zlecenia na  zapytania cenowe do 
wielu dostawców.

A tak przy okazji uzyskujesz:
• możliwość szybkiego i łatwego rejestrowania dostaw towarów na dane zlecenie lub 

magazyn.
• możliwość sprawdzenia ceny zakupu materiałów i rezerwacji na magazyn w dowolnym 

czasie.
• możliwość skorzystania z mobilnych czytników kodów kreskowych do kontroli stanu 

zapasów i obsługi zamówień.

Monitoruj czas dostawy
Czy materiał został już zamówiony? U którego 
dostawcy? Kiedy będzie dostawa?

Prozesse überwachen, steuern und optimieren

Czy jutro 
będzie dostawa?

Zatory związane z dostawą matariałów 
mogą powodować przestoje na

 produkcji, a to może więcej kosztować!

„
“

Wszystko poszło
 zgodnie z planem.

Te pewność daje mi praca ze statusami, 
dzięki którym wiem, co muszę sprawdzić.

„
“

Zlecenie produkcyjne4
Zlecenie produkcyjne3

Zlecenie produkcyjne2
Zlecenie produkcyjne1

ZamówienieC
ZamówienieB

ZamówienieA

Prozesse überwachen, steuern und optimierenCentgenau kalkulierenSkalkulowane z precyzjąPracujesz jak dotychczas © IN-Software Polska Sp. z o.o.optymalne monitorowanie procesów produkcjiIN-FORM FLEX  Strona   12



Przyjazny monitoring zatorów!

Korzystaj z pomocy strażnika terminów 
IN-FORM FLEX!
Dotrzymywanie terminów dostaw gwarantuje, że twoi klienci 
będą do ciebie wracać oraz pozwoli tobie uniknąć kar 
wynikających z niewywiązywania się z warunków umowy. 
Zaangażuj Strażnika terminów IN-FORM FLEX. Ta doskonała 
funkcja kontrolująca zostanie twoim najlepszym doradcą na 
każdym etapie produkcji. Sprawdź jej skuteczność w praktyce i 
podejmij niezbędne działania. 

Przykładowe obszary zadań:
• pokaże już dziś, jakie prace są do wykonania w kolejnych 

dniach.
• powiadomi cię w odpowiednim czasie o przekroczonych 

terminach, bez względu na to, czy chodzi o terminy dotyczące 
zleceń, zapytań cenowych zamówień, poszczególnych etapów 
produkcji, czy terminów dostaw. Dzięki temu będziesz mógł 
podjąć odpowiednie działania!

Wszystko pod kontrolą
Strażnik terminów IN-FORM FLEX w jednej chwili 
pokaże tobie wszystkie terminy - od zlecenia, przez 
zamówienia aż do momentu dostawy.

Prozesse überwachen, steuern und optimieren

Wszystko się udało! 
Wolę rozmawiać z moimi klientami o 
przyjemnych sprawach niż o moich 

opóźnieniach z dostawami“.

„
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Digital arbeiten     

Najważniejsze zalety:
• wysyłaj maile, faksy i esems-y bezpośrednio z IN-FORM FLEX
• grupowe skrzynki mailowe oraz skrzynki indywidualne dla 

każdego użytkownika systemu,
• cała korespondencja dotycząca kontrahentów dostępna z 

każdego stanowiska pracy,
• raz konfigurujesz i więcej nic nie musisz robić: zapomnij o 

problemach z programem Exchange serwer, administratorami 
sieci, dodatkowym sprzętem i zewnętrznym oprogramowaniem.

• łącznie z filtrem anty SPAM-owym.

Opcjonalna synchronizacja ze smartphonem lub tabletem zapewnia 
mobilność. Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy poza nim 
będziesz mógł sprawdzić terminy w kalendarzu lub odbierać maile: Dzięki 
czemu zawsze jesteś na bieżąco i masz wszystko pod kontrolą.

W kalendarzu grupowym 
widzę dokładnie, kiedy i gdzie jest dany pracownik, 

która maszyna będzie dostępna jutro rano, 
a termin spotkania z szefem wprowadzam od ręki.

„
“

Maile, terminy i kontakty znajdują się tam, gdzie spodziewasz się je znaleźć - w Centrum informacyjnym - dostępne dla 
wszystkich pracowników, którzy mają odpowiednie uprawnienia:

W kalendarzu systemu komunikacji, umożliwiającym łatwe zarządzanie terminami, notatkami, listą zdań 
oraz wewnętrzną korespondencją mailową. Do dyspozycji masz także publiczną skrzynkę mailową, dostępną dla wszystkich 
pracowników. Możesz po prostu skorzystać z możliwości, jakie oferuje program i udostępnić tam ogólne informacje, zadania i 
terminy, zamiast zapisywać je na tysiącach karteczek! 
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Korzystaj z elektronicznego kalendarza - terminy ważnych 
spotkań zapisujesz raz i zawsze masz je pod ręką!



Usługi Budowlane

ul. Dobra 23

67-183 Nieznanowo

Telefon   (061) 712 52 46

Fax   (061) 712 54 28

Przenieś całą swoją komunikacje do programu IN-FORM FLEX,

dzięki czemu: zmniejszysz zużycie papieru i toneru!

Kontrahenci chcą najczęściej otrzymywać  

oferty mailem w pliku PDF...
zresztą w ten sam sposób otrzymuje pliki z 
zapytaniem, czy rysunkami technicznymi.

„
“ Zapisuj dokumenty w formacie PDF i wysyłaj je zgodnie z oczekiwaniami 

pocztą elektroniczną - bezpośrednio z programu IN-FORM FLEX. Za pomocą 
jednego kliknięcia twój partner biznesowy otrzymuje kompletny plik PDF.
Wiele dokumentów zostaje automatycznie przypisanych do adresu lub inwestycji, 
dzięki czemu w programie IN-FORM FLEX możesz przeanalizować całą 
korespondencję z kontrahentem. 
Pozwoli ci to łatwo odtworzyć komunikację, bez względu na to, czy 
komunikowałeś się drogą elektroniczną czy tradycyjną!
Natomiast opcjonalna synchronizacja ze smartfonem lub tabletem 
zagwarantuje, że będziesz mobilny.

Zdigitalizuj swoją pracę!

Digital arbeiten     

IN-FORM FLEX przyporządkuje 
automatycznie wszystkie 
wysłane maile do aktualnej 
inwestycji! 

W mgnieniu oka! Wysyłasz ofertę 
mailem jako plik PDF bezpośrednio 
z programu IN-FORM FLEX!

Co dzieje się z mailami 
przychodzącymi, np. 
zapytaniami, dodatkowymi 
dokumentami i potwierdzeniami 
zleceń, które wysłaliśmy 
do kontrahenta? Także te 
maile zostaną automatycznie 
przyporządkowane do inwestycji. 

Dzięki czemu będziesz 
mógł prześledzić komunikację 
z użytkownikiem.
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Zgodnie z życzeniem zapisz faktury zakupu, dokumenty dostawy, 
schematy, szkice, protokoły ze spotkań itd. w twoim oprogramowaniu 
IN-FORM FLEX. 

Zeskanuj dokumenty papierowe, dołącz zdjęcia cyfrowe albo 
zapisz informacje o dokumentach z programów CAD.
Zarchiwizuj umowy, sprawozdania, protokoły, zdjęcia, faktury  
zakupu. Przyporządkuj wszystko swojemu klientowi/dostawcy i 
odpowiedz na zapytanie, odnajdując w jednym momencie 
informacje w swoim programie IN-FORM FLEX. A skoroszyt zostaw 
w szafie.

Zeskanuj oryginalną fakturę w programie i 
odłóż papierowy dokument do archiwum, 

a szybciej odszukasz 
każdą informacje.

„
“

Wskazówki:
• dodatkowe opisywanie dokumentów jest zbędne, dzięki konwerterowi OCR 

odczytującemu treść plików PDF 
• nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania
• łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą myszy - taka sama we wszystkich 

częściach programu
• podgląd zdigitalizowanych dokumentów PDF i plików graficznych
• spis polecanych skanerów przez IN-Software dostępny na stronie 

internetowej 
• wprowawdzenie i szkolenie zapewnione przez IN-Software

Zastąp papier dokumentacją elektroniczną!
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Które zlecenie produkcyjne zawiera komponent 
o numerze 947567222-03?
Z pomocą modułu dodatkowego Dokumenty zewnętrzne możesz znaleźć 
każdy dokument, który zawiera poszukiwane oznaczenie. Po prostu wprowadź 
zapytanie w polu wyszukiwania informacji, a program wyświetli potrzebne 
dokumenty.

Teraz bez problemu znajdziesz każdy komponent - nawet wówczas, gdy jest on 
tylko składnikiem jakiegoś artykułu.

Niezawodne wyszukiwanie 
informacji w IN-FORM FLEX!

Rozpoznawanie tekstu 
przez konwerter OCR!
Teraz bez problemu 
odszukasz zlecenie 
produkcyjne, na którym 
znajduje się numer 
poszukiwanego komponentu 
- wpisz jego numer, i gotowe!
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Wszystkie zadania wykonywane w programie 
IN-FORM FLEX są automatyczne dostępne w 
Centrum informacyjnym. 

Wszystkie informacje o kontrahentach 
biznesowych i zleceniach znajdziesz bez 
problemu w jednym miejscu, niezależnie 
od tego czy komunikacja odbywała się 
korespondencyjnie czy bezpośrednio! Z Centrum  
informacyjnym twoi klienci nie będą mieć przed 
tobą żadnych tajemnic, dzięki czemu możesz 
pracować bardziej efektywnie i zawsze będziesz  
miał czas na kawę.

Przykłady zastosowań:
• całą komunikację z kontrahentem masz 

dostępną od ręki (notatki z rozmów, terminy, 
ustalenia i maile z publicznej skrzynki 
mailowej), umowy, zlecenia, plany, 
zdjęcia, obroty,

• uruchom Edytor pozycji projektów, 
przygotuj ofetę lub fakturę, wydrukuj albo 
po prostu wyślij mailem zgodnie z 
oczekiwaniami,

• prowadź w systemie ewidencję faktur 
zakupu, twórz elektroniczne polecenia 
zapłaty oraz dołączaj skany dokumentów 
źródłowych,

• kontroluj finanse przedsiębiorstwa
• ustalone terminy spotkań program 

automatycznie zsynchronizuje z twoim 
smartfonem

• zgodnie z życzeniem sprawdź, kto do 
ciebie dzwonił. Przebieg kontaktów z 
kontrahentem zarejestrowany w systemie 
wyświetli się na ekranie monitora, dzięki 
czemu łatwo sprawdzisz na jakim etapie jest 
sprawa.

Te i wiele innych możliwości oferuje ci Centrum 
informacyjne programu IN-FORM FLEX. 

Jestem pod wrażeniem!
Zapytaj zainteresowaną firmę, czy oferta, która została 
zaprezentowana osobiście przez twojego kolegę na spotkaniu 
biznesowym została zaakceptowana. Dowiedz się, czy będzie 
potrzebne dodatkowe spotkanie i zapisz propozycję terminu!Oczywiście dla każdego użytkownika 

systemu IN-FORM FLEX możesz 
ustawić indywidualne prawa dostępu 
dla poszczególnych funkcji i modułów 
w programie.

Czy można sprawdzić?
co się działo z tym kontrahentem!

zdigitalizuj pracę    

Twój kolega zachorował?
Twój zastępca odszuka notatkę z rozmowy i maile w Centrum 
informacyjnym! Dzięki czemu zapytanie od zainteresowanego 
przedsiębiorstwa produkcyjnego nie pozostanie bez odpowiedzi.
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Prosimy wziąć pod uwagę:
IN-FORM FLEX to komercyjny system klasy ERP, który już w pakiecie podstawowym 
oferuje wiele przydatnych funkcji, bez konieczności nabywania modułów dodatkowych. 

Wybrane funkcje przedstawione w niniejszej broszurze wymagają dodatkowych modułów lub 
usług online IN-Software udostępnionych za dodatkową opłatą. Szczegóły na temat naszej oferty 
przedstawi osobiście na bezpośrednim spotkaniu konsultant ds. oprogramowania IN-Software - 
bezpłatnie i niezobowiązująco. 
Wybrane informacje marketingowe na temat oferty programów komputerowych można znaleźć na 
naszej stronie internetowej pod adresem www.in-software.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Możliwe zmiany lub pomyłki. 
Copyright IN-Software Polska Sp. z o.o.

<- Einstecklasche 17 cm breit -> 
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