
BUDŻETOWANIE I ANALIZA DANYCH 

• Automatyczne ściąganie danych z różnych systemów 
(program księgowy, magazynowy itp.)

• Dane wszystkich jednostek dostępne „od ręki” w jednym miejscu
• Zaawansowane i wygodne pulpity menadżerskie
• Praca przez przeglądarkę lub z poziomu Excela
• Różne modele budżetowania: od góry, od dołu, zadaniowe, 

projektowe, rzeczowe, finansowe
• Zarządzanie przepływem pracy w procesie budżetowania
• Wielowymiarowa analiza odchyleń budżetowych 

pozwalająca na poznanie ich przyczyn

ZARZĄDZANIE PERSONELEM 

• Zarządzanie strukturą organizacyjną
• Modelowanie opisów stanowisk pracy
• Ocena kompetencji (przez przełożonego, 

podwładnych, współpracowników)
• Ocena celów i zadań
• Rekrutacja pracowników
• Modelowanie rozwoju pracownika 

(rozmowy rozwojowe, szkolenia)
• Urlopy, delegacje
• Ewidencja czasu pracy

PROFESJONALNE SYSTEMY NA ZAMÓWIENIE 

• Specjalizacja w rozwiązaniach webowych
• Niezawodne technologie i wzorce programistyczne (ASP.NET)
• Najwyższa jakość wykonania i sprawdzone metody zarządzania 

projektami informatycznymi (SCRUM, AGILE)
• Integracja rozwiązań z innymi systemami klienta (system 

sprzedażowy, księgowy, strona www)
• Gwarancja stałego wsparcia serwisowego podczas eksploatacji
• Najlepszy wskaźnik cena/jakość

dlaczego archman?

Jesteśmy producentem 

Doświadczona firma 

100 % udanych wdrożeń 

Wywodzimy się z firmy doradczej 

Udzielamy licencji na organizację 

Od początku postawiliśmy na rozwiązania mobilne (web) 

Naszym partnerem technologicznym jest Microsoft 

Nasze rozwiązania mogą działać w „chmurze” 

OBIEG PRACY I DOKUMENTÓW 

• Obieg faktur, umów, zamówień, delegacji, projektów, zadań
• Wprowadzanie własnych typów dokumentów (karty sprzętu, 

budynków, remontów etc.)
• Modelowanie własnych procedur obiegu
• Powiadamianie mailowe i/lub sms o zmianie statusu dokumentu
• Możliwość dopisywania informacji do dokumentu podczas obiegu 

(atrybuty, dekretacja, komentarze)
• Eksport zadekretowanych dokumentów handlowych  

(faktury, zapotrzebowania, zamówienia itp. ) 
do systemu finansowo-księgowego

kompleksowe 
rozwiązania 
informatyczne 
do controllingu 
i zarządzania



JEŚLI NIE ZNALAZŁEŚ TU SWOJEJ BRANŻY, 
STWORZYMY ODPOWIEDNIĄ KONFIGURACJĘ 
SPECJALNIE DLA NIEJ ! 

DEDYKOWANE KONFIGURACJE BRANŻOWE 

• Zarządzanie remontami i inwestycjami
• Zarządzanie awariami
• Bilans energetyczny
• Obieg zadań i kart pracy
• Obieg dokumentów zakupowych
• Budżetowanie w układzie zadaniowym 

i procesowym
• Rozliczanie kosztów na produkty zakładu 

energetycznego
• Sprawozdawczość korporacyjna
• Sprawozdawczość dostosowana 

do standardów URE

ENERGETYKA 

HOTELARSTWO I TURYSTYKA 

• Zarządzanie wieloma hotelami i obiektami 
turystycznymi

• Obieg dokumentów kadrowych i handlowych
• Kalkulacja i raportowanie rentowności obiektów 

w wielu układach
• Monitorowanie ruchu turystycznego
• Monitorowanie rezerwacji i meldunków
• Prognozy przepływu turystów i gości
• Budżetowanie specyficzne dla obiektów 

turystycznych i hotelarskich
• Windykacja należności

BUDOWNICTWO 
I PRZEDSIĘBIORSTWA PROJEKTOWE 

• Zarządzanie dokumentacją projektów
• Zarządzanie harmonogramem i zasobami
• Kosztorysowanie
• Karty pracy sprzętu i pojazdów
• Rozliczanie paliwa
• Ewidencja pracy i nieobecności
• Budżetowanie zadaniowe
• Dedykowane raporty dla projektów 

budowlanych
• Zarządzanie wskaźnikami KPI

HANDEL I USŁUGI 

• Ewidencja czasu pracy handlowców
• Kalkulacja marżowości grup 

asortymentowych, indeksów, kontrahentów
• Obieg dokumentów sprzedażowych 

i zakupowych
• Zarządzanie należnościami bezpośrednio 

przez handlowców
• Roczne i operacyjne budżetowanie sprzedaży
• Zarządzanie projektami rozwojowymi
• Integracja ze stroną www klienta

• Budżetowanie w układzie zadaniowym
• Obieg i dekretacja dokumentów zgodna 

z budżetem zadaniowym
• Budżetowanie i analiza danych finansowych 

spółek podległych gminie
• Sprawozdawczość dostosowana do 

standardów RIO
• Ewidencja czasu pracy dostosowana do 

potrzeb urzędów
• Zarządzanie obiektami 

(awarie, remonty, inwestycje, budżety etc.)
• Ankiety wewnętrzne i zewnętrzne

GÓRNICTWO 

• Zarządzanie remontami i inwestycjami
• Obieg zleceń górniczych
• Obieg i zarządzanie dokumentami BHP
• Budżetowanie zadaniowe
• Karty pracy sprzętu
• Karty pracy pracowników dostosowane 

do przepisów górniczych
• Ewidencja i sprawozdawczość dla potrzeb 

dotacji
• Zarządzanie dokumentacją projektów 

górniczych
• Zarządzanie harmonogramem i zasobami

URZĘDY 

Archman Sp. z o. o. 
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