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dla biznesu

Modele dostępu
enova365 dostępna jest 
zarówno stacjonarnie, 
jak i w chmurze.

Niezależnie od modelu dostępu, na po-
ziomie bazy danych, funkcjonalności 
i logiki biznesowej system enova365 
pozostaje taki sam.

Oprogramowanie instalowane jest na kom-
puterze użytkownika. Musi on posiadać 
stanowisko pracy wyposażone w komputer 
z systemem Windows 7 (lub wyższym) 
i połączenie z serwerem bazy danych.

Użytkownik loguje się do systemu poprzez 
przeglądarkę internetową, może korzystać 
z systemu również na urządzeniach mobil-
nych (tabletach i smartfonach).

dla biznesu

systemowy rozwój firmy 2.0

enova365 w chmurze
Microsoft Azure

„Unikalne udostępnienie systemu ERP w środowisku chmurowym pozwala na bezpieczny dostęp 
do danych, poprzez sieć Internet, gdziekolwiek pracownik się znajduje.  Wykorzystanie nowoczes-
nych technologii internetowych gwarantuje również skuteczny i sprawny dostęp do programu za 
pomocą dowolnych urządzeń, w tym tabletu i smartfonu. Lata doświadczeń przekładają się na 
olbrzymie możliwości konfiguracyjne pozwalające na rozwiązanie każdej potrzeby biznesowej, 
przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznego użytkownikowi, komfortowego w użyciu interfejsu.  
enova365 w chmurze Microsoft Azure udostępnia wszystkie funkcje zaawansowanego systemu 
ERP - bez kompromisów.” 

Marcin Wojas, dyrektor technologii systemu enova365

księgowość kadry płace handel CRM workflow

enova365 standard 

enova365 w chmurze w

 

kategorii

 

Aplikacje

Pa
rtn

er

 
Roku

 

2014

 

Microsoft



 enova365 w chmurze Microsoft Azure

System enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP,  przeznaczone do kompleksowego zarządzania fi rma-
mi oraz instytucjami. Składa się ze zintegrowanych ze sobą i wykorzystujących wspólną bazę danych modułów, z których 
każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji i wspomaga występujące w jego obrębie procesy. Program 
jest instalowany stacjonarnie oraz dostępny w chmurze, w tym na platformie Microsoft Azure. Dzięki dedykowanym 
interfejsom można z niego korzystać z dowolnego urządzenia mobilnego (w tym tabletu i smartfonu). To jedyny mul-
tiinterfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, funkcjonalności i logiki biznesowej pozostaje taki sam. 

W odróżnieniu od tradycyjnego modelu, polegającego na zakupie licencji na oprogramowanie i instalacji na serwerach 
fi rmowych, enova365 w chmurze Microsoft Azure oferuje możliwość zdalnego korzystania z oprogramowania. Ozna-
cza to wygodny dostęp do programu poprzez wykupienie miesięcznego abonamentu. Z systemu można korzystać 
w dowolnym czasie i miejscu, logując się do swojej bazy danych poprzez przeglądarkę internetową.

Obszary działania
Modułowa struktura enova365 systematyzuje procesy z obszarów handlu, kadr i płac, księgowości oraz CRM. Workfl ow 
dodatkowo usprawnia przepływ pracy między działami w fi rmie. Dzięki modułom do samoobsługi przedsiębiorstwa, 
możliwości korzystania z aplikacji na różnych urządzeniach, liczba użytkowników enova365 może rozszerzyć się na 
wszystkich pracowników i współpracowników fi rmy. Aplikacje skierowane do kontrahentów, klientów, pracowników
i klientów biur rachunkowych, współpracują z modułami podstawowymi, rozszerzając ich funkcjonalność.

Wybierając enova365 fi rma kompletuje moduły, których w danym momencie potrzebuje, dostosowuje system do wiel-
kości przedsiębiorstwa, mobilności jego pracowników i ich preferencji użytkowania. W każdej chwili może przejść na 
wyższą wersję, rozszerzyć system o nowe moduły, bądź zmienić model dostępu. Dzięki temu system jest w 100%
dostosowany do aktualnych potrzeb fi rmy i rozwija się wraz z nią! 

Korzyści z chmury Biznes przyszłości
dzieje się dziś

redukcja kosztów IT o 10-20%

efektywne wykorzystanie pracy zdalnej

skalowalność systemu

możliwość dotarcia do nowych rynków

wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych

lepsza komunikacja z Klientem

możliwość zmiany liczby stanowisk w każdym momencie

wygodny miesięczny abonament

dynamiczny rozwój bez konieczności inwestycji w infrastrukturę IT

Przeszłość Przyszłość

Dedykowana dla fi rm
• chcących obniżyć koszty IT
• handlowych i usługowych
• z mobilnymi pracownikami
• o rozproszonej strukturze
• miłośników nowych technologii
• planujących zdobycie nowych rynków 

Co to jest Microsoft Azure?
Elastyczna platforma w chmurze, dzięki której możliwy jest dostęp do informacji 
poprzez Internet oraz moc obliczeniową, potrzebną do przetwarzania danych. 
Do korzystania z oprogramowania w chmurze nie jest potrzebny serwer fi rmowy 
- wystarczy przeglądarka internetowa. 

enova365 w chmurze Microsoft Azure to usługa software as a service (SaaS), po-
legająca na udostępnieniu oprogramowania poprzez sieć Internet, użytkownik 
płaci jedynie miesięczny abonament za korzystanie z aplikacji. System oraz baza 
danych zainstalowane są na serwerach fi rmy Microsoft. Bezpieczeństwo danych i 
wydajność systemu są zapewnione przez dostawcę usługi. Firma nie ponosi zatem 
kosztów związanych z infrastrukturą IT, modernizacją sprzętu, aktualizacją licencji, 
obsługą techniczną oraz innych kosztów operacyjnych (jak. np. energia elektryczna, 
wentylacja, wynajem powierzchni). Użytkownik płaci jedynie miesięczny abonament, 
odpowiedzialność za prawidłowe działanie aplikacji przerzuca na dostawcę. 

Zobacz listę dostępnych
modułów enova365

Chmura w codziennym życiu znana 
jest od dawna - przesyłanie zdjęć, 
poczta e-mail, portale społecznościo-
we, połączenia wideo. Dziś to także 
nowoczesny sposób prowadzenia 
mobilnego biznesu. Praca z każde-
go miejsca i o każdej porze, dostęp 

Praca od 8-16

Praca w biurze

Skupienie się na wejściu

Wspinanie się
po fi rmowej drabinie

Korzystanie z komputera
fi rmowego

Elastyczny czas pracy

Praca z dowolnego miejsca

Korzystanie z dowolnego 
urządzenia

Skupienie się
na rozwiązaniu 

Tworzenie własnych dróg 
rozwoju

Model zakupu
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do danych ze swojego tabletu czy 
smartfonu wprowadzają nowe moż-
liwości w prowadzeniu fi rmy. Biznes 
oparty na tych przewagach pozwala 
nawet małym i średnim fi rmom wy-
grać z dużymi konkurentami w walce 
o Klienta.


