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1. Opis programu 
 

W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od 

sprawności wymiany oraz dostępu do dokumentów firmowych. Aby zapewnić czytelną i jasną wymianę 

pomiędzy poszczególnymi szczeblami (działami) firmy, jak również stałymi i potencjalnymi klientami firmy 

potrzebna jest pełna kontrola nad gromadzeniem i katalogowaniem pocztowej dokumentacji papierowej. 

W odpowiedzi na zapotrzebowania współczesnego rynku została przez nas stworzona innowacyjna 

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI  (EKPzOD by Cti). Pozwala ona na 

przygotowanie w szybki i wygodny sposób elektronicznych przesyłek pocztowych,  a także na sprawne 

zarządzanie obiegiem dokumentów firmowych. Dzięki pełnej integracji z systemem Comarch ERP Optima, 

mamy możliwość zaimportowania do programu danych na temat firm, osób i urzędów.  

Działanie programu Elektronicznej Książki Pocztowej z Obiegiem Dokumentów by CTI polega na  

przechowywaniu wszystkich dokumentów napływających i wypływających z firmy w jednej bazie danych. 

Dzięki temu w prosty sposób można wyszukać dowolny dokument, który został do programu wprowadzony, 

a także określić osoby powiązane z tym dokumentem, co usprawnia proces przepływu informacji w firmie. 

Program daje możliwość zatwierdzania dokumentów przez osoby do tego uprawnione, dzięki czemu mamy 

pewność, że wprowadzone do programu dokumenty zostały wcześniej zweryfikowane przez osobę 

upoważnioną. Ponadto, każda zmiana zapisu na liście w programie generuje historyczny zapis zmian 

dokonanych przez użytkownika, dzięki czemu istnieje możliwość prześledzenia dokonywanych w zmian.  

 Za pomocną programu EKPzOD by CTI możliwe jest również elektroniczne zatwierdzanie 

dokumentów przez osoby decyzyjne w firmie co znacznie usprawnia i przyspiesza obieg dokumentów.  

 

 

 

 

 



 

 

Dzięki aplikacji otrzymujemy możliwość: 

 przyjaznego i prostego  wyszukiwania potrzebnego dokumentu,  

 pełnej konfiguracji typu dokumentów (skan, cv, faktura itp.),  

 grupowania filtrowania i wyszukiwania kontaktów na listach,  

 szybkiej weryfikacji zdarzeń „na dokumencie”,  

 kontroli wprowadzonych dokumentów w kilku etapach (sekretariat, zarząd itp.),  

 obsługi wielu firm w jednym programie, 

 grupowania użytkowników działami,  

 bezpieczeństwa danych. 

 

Dzięki aplikacji dostajemy szybki dostęp do: 

 graficznej prezentacji książki adresowej podzielonej na firmy, osoby oraz urzędy,  

 dokumentów oraz załączników wcześniej wprowadzonych do programu,  

 historii wprowadzonych zmian przez poszczególnych użytkowników. 

 

Dlaczego warto korzystać z programu? 

 Bo mając pełną kontrolę nad obiegiem dokumentów w firmie zadbasz o płynność pracy swojej i 

swojego zespołu! 

 Bo pozwala uniknąć sytuacji, w której dotarcie do potrzebnego dokumentu odbywa się przez klika 

działów w firmie co może negatywnie wpływać na funkcjonowanie firmy i jej wyniki! 

 Bo Inwestując w Elektroniczną Książkę Pocztową z Obiegiem Dokumentów by CTI  (EKPzOD by 

Cti) usprawnisz obieg ważnych dokumentów i informacji, oszczędzając czas swój i swoich 

pracowników! 

 

 

 

 

 



 

 

2. O firmie: 
 

Centrum Technologii Informatycznej to firma która już ponad 10 lat działa na Polskim rynku 

w branży technologii informatycznych. Zatrudniamy zespół profesjonalistów o najwyższych 

kwalifikacjach. Dzięki zdobytej wiedzy i stale zdobywanemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie realizować 

nawet najbardziej skomplikowane wdrożenia i projekty. Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów 

Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, oraz własnych autorskich rozwiązań. 

Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Comarch, co stawia nas w czołówce firm wdrażających 

systemy do zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.  

 
Nasze usługi związane z oprogramowaniem Comarch obejmują:  

 analizy przedwdrożeniowe, 

 wdrożenia i konfiguracje oprogramowania,  

 szkolenia i konsultacje z zakresu oprogramowania Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, 

 opiekę powdrożeniową,  

 instalacje sprzętu i oprogramowania,  

 prace serwisowe i konserwacyjne oprogramowania i sprzętu IT. 

 

Dlaczego inni wybrali CTI ? 

 Posiadamy ogromne doświadczenie - od 10 lat sprzedajemy i wdrażamy technologie informatyczne. 

Między innymi rozwiązania firmy Comarch. 

 Jesteśmy rzetelni - wszystkie nasze wdrożenia zakończyły się pełnym sukcesem. 

 Jesteśmy skuteczni - radzimy sobie z problemami, z którymi inni nie potrafili. 

 Jesteśmy kompetentni - nasza kadra, to najwyższej klasy specjaliści. 

 Jesteśmy konsekwentni - zawsze realizujemy wszystkie wytyczne wdrożeń i projektów. 

 Jesteśmy zorganizowani - zawsze dotrzymujemy terminów. 

 Jesteśmy zorientowani na klienta - dzięki przyjacielskim relacjom, grono naszych stałych 

zadowolonych klientów z każdym dniem jest coraz większe. 

Co nas wyróżnia ? 

 Od lat specjalizujemy się we wdrożeniach systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. 



 

 

 Rocznie wykonujemy ponad 100 wdrożeń systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. 

 Posiadamy kilkaset pisemnych referencji. 

 Jesteśmy Złotym Partnerem firmy Comarch. 

 Jesteśmy w pierwszej dziesiątce rankingu sprzedaży systemów ERP Optima, oraz w pierwszej 

trzydziestce rankingu sprzedaży systemów ERP XL (spośród kilkuset partnerów firmy Comarch). 

 Posiadamy w ofercie ponad 200 autorskich rozwiązań, które są doskonałym uzupełnieniem dla 

systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. 

 Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną firm - sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, serwis, 

wsparcie techniczne, doradztwo w zakresie zakupu sprzętu IT. 

 

 

 


