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Najlepsze produkty  
Dla KORPORaCJI
BANK

FAKTORING

FLOTA

NOwOczesNe TechNOLOGIe

OPROGRAMOwANIe

sGB BIzNes PLus
Bank oferuje kompleksowe usługi i pro-
dukty pozwalające łatwo prowadzić rozli-
czenia firmy m.in. w zakresie przelewów 
walutowych oraz zagranicznych, a także 
płatności masowych. Klienci otrzymują do-
stęp do internetowej bankowości korporacyj-
nej umożliwiającej personalizację dostępnych 

funkcjonalności i uprawnień pracowników, a 
także możliwości importu/eksportu danych 
w wielu formatach plików. Pakiet zapewnia 
szeroką ofertę kart płatniczych (karty debe-
towe, przedpłacone, kredytowe oraz chargé, 
w tym karty prestiżowe z ubezpieczeniem 
podróżnym) z dostępem do aplikacji mo-

bilnej Portfel sgB. w ramach oferty bank 
dostarcza także platformę do wymiany wa-
lut on-line, terminale płatnicze do akceptacji 
transakcji bezgotówkowych, umożliwia  na-
bycie kart paliwowych we współpracy z flo-
tex (rabat na paliwo 9gr/l) oraz szerokiego 
zakresu usług ubezpieczeniowych. 

FAKTORING OdwROTNy
faktoring odwrotny jest skierowany do przed-
siębiorców, którzy chcą zyskać dodatkowy czas 
na spłatę swoich zobowiązań. Usługa doskonale 
sprawdza się w przypadku firm współpracują-
cych ze stałymi dostawcami, którzy wymagają 
płatności gotówkowych za dostarczane towary 
lub oferują bardzo krótkie terminy płatności. 

w jej ramach inDos płaci w imieniu swojego 
klienta za faktury wystawiane przez jego dostaw-
ców. Klient natomiast spłaca należności w do-
godnym dla siebie terminie. inDos finansuje 
faktury niewymagalne, wymagalne oraz faktury 
proforma – zaliczkowe, za które płaci w terminie 
ustalonym z klientem np. w ciągu 24 h. obsługa 

faktoringu odbywa się online. nie ma ograni-
czeń w zakresie ilości i wartości faktur przyjmo-
wanych do faktoringu w ramach min. limitu 
miesięcznego 30 000  zł. Dzięki korzystaniu 
z faktoringu odwrotnego zobowiązania klienta są 
zawsze terminowo uregulowane, a jednocześnie 
korzysta on z wydłużonego terminu płatności.

PROFesjONALNA OBsłuGA FLOTOwA
Moto flota jest firmą, która zajmuje się 
wsparciem w zakresie zarządzania oraz obsługi 
technicznej pojazdów posiadanych przez jej 
klientów. to firma umawiamy użytkownika na 
wizytę w serwisie, dobiera części oraz sporządza 
kosztorys napraw. Po stronie firmy leżą wszyst-
kie formalności związane z korzystaniem z ser-
wisu. Przez lata spółka wypracowała precyzyjny 
proces obsługi, w którym główną rolę odgry-

wają serwisy współpracujące, jak również bar-
dzo rozbudowana sieć logistyczna, za pomocą 
której Moto flota jest w stanie do 24 h do-
słać części potrzebne do naprawy konkretnego 
pojazdu. firma posiada sieć serwisową składającą 
się z 880 serwisów rozmieszczonych na terenie 
całego kraju. firmy współpracujące z nią dostrze-
gają realną redukcję kosztów utrzymania floty. 
to co ją wyróżnia to indywidualne podejście do 

klienta, oraz opracowanie rozwiązań zgodnych 
z wymaganiami. współpracując, Moto flota 
stawia na relacje partnerskie. zdaniem jej przed-
stawicieli te cechy pozwalają na utrzymanie bar-
dzo wysokiego poziomu zaufania. Moto flota 
zapewnia bezpłatną obsługę flotową, oraz dostęp 
do nowoczesnego narzędzia Moto flota Ma-
nager, czyli bezpłatnego systemu online służą-
cego do zarządzania flotą.

TRwAły NOśNIK INFORMAcjI - BIK
Rozwiązanie BiK do wprowadzenia masowego 
wykorzystania technologii blockchain (roz-
proszonej księgi głównej –  DLt) w  zakresie 
zarządzania dokumentami, w tym wymiany do-
kumentów pomiędzy instytucjami a ich klien-
tami. Jej kluczowymi zaletami są optymalizacja 
oraz unowocześnienie komunikacji instytucji 
z  jej klientem. Dodatkowo przechowywanie 
dokumentów w  ramach rozwiązania spełnia 

wymogi prawne trwałego nośnika informacji. 
niezaprzeczalność, bezpieczeństwo, pełna audy-
towalność wszystkich operacji – te wszystkie ce-
chy spełnia rozwiązanie BiK, przygotowywane 
z wykorzystaniem DLt – drugiej generacji tech-
nologii blockchain. zaletą zastosowania rozwią-
zania BiK opartego o DLt jest wyeliminowanie 
dokumentów papierowych ale przede wszyst-
kim gwarancja niezmienności dokumentów 

przekazanych klientowi przez dowolną instytu-
cję korzystającą z tego rozwiązania. Dodatkowo, 
dla osób prywatnych korzyścią będzie posiada-
nie dostępu do wszystkich dokumentów opu-
blikowanych w ramach rozwiązania w jednym, 
zaufanym miejscu, na portalu bik.pl. Dzięki ta-
kiemu ułatwieniu osoby prywatne będą mogły 
docelowo zrezygnować z przechowywania do-
kumentów papierowych.

sAGe KAdRy I PłAce ONe PAyROLL
sage Kadry i Płace one Payroll to produkt two-
rzony przez ekspertów, dla ekspertów zapewnia-
jący bezpieczeństwo prawne firmy. ogromnym 
atutem oprogramowania jest najwyższa wydaj-
ność na polskim rynku. Korzystając z  opro-
gramowania i  usług sage otrzymujesz pełne 
wsparcie zespołów konsultingu oraz specjali-
stów z obszaru kadrowo-płacowego w obsza-
rach: analizy procesów biznesowych w obszarze 

kadrowo-płacowym w firmie, szkoleń pracow-
ników w  firmie –  zarówno merytorycznych, 
jak i  z obsługi programu, pomocy we wdro-
żeniu oprogramowania, wspierania klientów 
w  efektywniejszym wykonywaniu codzien-
nych czynności na produktach sage, sprawnego 
przeprowadzania przez zmiany prawne w pro-
gramie. Ponadto w  ramach pakietów funk-
cjonalnych dostępne są m.in. funkcjonalności 

wspierające e-teczkę pracowniczą czy elektro-
niczne paski płacowe wysyłane zaszyfrowanym 
mailem, wysyłanie e-deklaracji Pit. sage Kadry 
i Płace one Payroll są gotowe na RoDo. ob-
sługiwane procesy w ramach RoDo to: ano-
nimizacja danych pracowników, zarządzanie 
historią zmian danych w bazie, przygotowanie 
raportów o zmianach danych, rejestrowanie nie-
udanych prób logowania backup on-line.

WYRÓŻNIENIa
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dORAdzTwO POdATKOwe

Dział Doradztwa Podatkowego ecovis system 
Rewident to zespół doradców podatkowych, 
adwokatów i  radców prawnych, posiadają-
cych wieloletnie doświadczenie zawodowe, 
nabyte zarówno w korporacjach, jak i orga-
nach podatkowych. Dzięki wiedzy, doświad-

czeniu i pasji zespołu, spółka odnosi liczne 
sukcesy na polu reprezentowania klientów, 
czego dowodem są pozytywne wyroki sądów 
administracyjnych, czy pozytywne decyzje 
organów podatkowych. spółka wielokrot-
nie rozwiązywała również problemy klien-

tów związane z egzekucją administracyjną, 
pomagając w zaoszczędzeniu niepotrzebnych 
kosztów, czy uzyskiwaniu zwrotu kwot niena-
leżnie wyegzekwowanych przez organy egze-
kucyjne. Usługa jest świadczona tylko przez 
wysokiej klasy specjalistów.

seA exPLOReR
sea explorer to pierwsza cyfrowa platforma, 
oferująca przejrzysty, kompleksowy dostęp do 
danych dotyczących bezpośrednich usług glo-
balnego transportu morskiego. Dzięki dostę-
powi do ponad 3000 statków i  ponad 750 
bezpośrednich usług świadczonych w  trybie 
tygodniowym, sieć Kuehne + nagel zapewnia 
wszystkim branżom handlowym maksymalną 
elastyczność w zakresie globalnego transportu 
kontenerowego. Unikalna oferta sea explo-
rer oparta jest na wysokim poziomie integracji 

i partnerstwa ze wszystkimi głównymi przewoź-
nikami. w platformie sea explorer usługi są 
uszeregowane według inteligentnych wskaź-
ników opartych na technologii danych Big 
Data, w  tym na dynamicznym wskaźniku 
niezawodności (DRi), ocenie emisji, no-
śności nominalnej i  realistycznych cza-
sach tranzytu dla poszczególnych usług. 
Dzięki rozwiązaniom, które posiada plat-
forma, Klienci mogą opierać swoje decyzje 
nie tylko na parametrach czasu tranzytu, ale 

również na zaawansowanych danych porów-
nawczych, takich jak niezawodność usług 
i ocena emisji, wspierając tym samym po-
dejmowanie ekologicznie odpowiedzialnych 
decyzji. Platforma sea explorer to kolejny 
ważny krok w implementacji nowoczesnych 
rozwiązań przez firmę Kuehne + nagel. sea 
explorer to jedyne rozwiązanie na rynku, 
gwarantujące dostęp w czasie rzeczywistym 
do danych dotyczących bezpośrednich usług 
globalnego transportu morskiego.

uBezPIeczeNIe Od RyzyK cyBeRNeTyczNych
w marcu 2018 spółka zaprezentowała nowe 
ogólne warunki Ubezpieczenia od ryzyk cy-
bernetycznych. zakres ochrony został zna-
cząco rozszerzony. obecnie dostępne są cztery 
sekcje ubezpieczenia. Ubezpieczenie Cyber to 
zarówno ochrona danych i systemów ubezpie-
czonego (przywrócenie danych, odblokowa-
nie dostępu, zakup nowego oprogramowania), 
jak i wszelkie koszty dodatkowe, które poniesie 
w związku z atakiem komputerowym – porady 

prawnej, przywrócenia wizerunku. to także za-
płaty ewentualnych kar administracyjnych na-
łożonych w  postępowaniu przed PUoDo. 
Jeśli skutkiem ataku jest przestój przedsiębior-
stwa, przydatna będzie sekcja „Business inter-
ruption”, czyli pokrycie utraconego zysku lub 
zwiększonych kosztów działalności Ubezpieczo-
nego. Częścią ochrony jest także sekcja odpo-
wiedzialności cywilnej ubezpieczonego, która 
zapewnia ochronę przed roszczeniami osób 

trzecich za wyciek ich danych osobowych lub 
atak komputerowy, za który odpowiedzialny jest 
nasz ubezpieczony (np. poprzez wysłanie zainfe-
kowanego załącznika w mailu do kontrahenta). 
Poza szerokim zakresem ubezpieczenia, produkt 
Cyber oferowany przez eRgo Hestię wyróż-
nia przede wszystkim asysta szkodowa w postaci 
informatyki śledczej oraz ocena ryzyka oparta 
nie tylko na kwestionariuszu, ale także testach 
penetracyjnych.

VINdIcAT.PL

innowacyjna platforma Vindicat.pl, jest je-
dynym na rynku kompleksowym rozwią-
zaniem automatyzującym procesy związane 
z samodzielną windykacją dla przedsiębior-
ców Micro i MsP. Produkt stanowi idealny 
element uzupełnienia oferty korporacyj-
nej dla przedsiębiorców, którzy są klientami 
branży bankowości, energetyki, ubezpieczeń 
oraz telekomunikacji. za pomocą Vindicat.
pl przedsiębiorca podejmuje działania ma-
jące na celu skuteczne odzyskanie pieniędzy, 
korzystając z kroków, które podpowiada mu 
system. Może wygenerować pisma wzywające 

do zapłaty, upublicznić dane dłużnika na in-
ternetowej giełdzie długów, wpisać dłużnika 
do rejestru Big infomonitor lub skorzystać 
z modułu do negocjacji online. Jeśli te spo-
soby zawiodą, może skorzystać z gotowego 
pozwu do sądu i e-sądu oraz wniosków ko-
niecznych przy egzekucji komorniczej. Co 
istotne to wierzyciel ma wybór i  to on de-
cyduje, który sposób wybrać, aby wyegze-
kwować należność i zachować jak najlepsze 
relacje z dłużnikiem. firma działa w oparciu 
o obowiązujące przepisy, najlepsze praktyki, 
doświadczenie oraz szerokie kompetencje. 

spółka wspiera klientów na każdym etapie 
procesu windykacji, włączając postępowanie 
polubowne, sądowe i  egzekucyjne. Przed-
siębiorcy korzystający z  tego rozwiązania 
chwalą system, ponieważ jest to nowatorski 
model prowadzenia windykacji, polegający 
na działaniach związanych z  motywowa-
niem dłużnika do polubownej spłaty należ-
ności. Produkt wyróżnia się innowacyjnością 
i skutecznością działania oraz daje możliwość 
dodawania go jako dodatek do produktów fi-
nansowych, ubezpieczeniowych, telekomu-
nikacyjnych i energetycznych.

grupa produktów netia Data Center & Cloud 
to 7 wymiernych korzyści z outsourcingu it: 
bezpieczeństwo przetwarzanych danych, obni-
żenie kosztów utrzymania i serwisu urządzeń, 
zamiana Capex-u na opex, odciążenie dzia-
łów it, brak dużych kosztów inwestycyjnych 
oraz elastyczność w  rozwoju środowiska it 
wraz ze wzrostem biznesu. fundamentem dla 

usług netia Data Center&Cloud jest nowocze-
sny, doskonale ulokowany, obiekt kolokacyjny 
w warszawie, który zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa przechowywanym serwerom. 
Posiada całodobowy monitoring, wydajny sys-
tem chłodzenia i zasilania, a także najnowszy 
system gaszenia gazem, wykorzystującym „ciche 
dysze”, redukujące hałas przy ew. wyzwoleniu 

gazu. netia Data Center to nie tylko kolokacja. 
to również serwery dedykowane oraz chmura 
obliczeniowa. netia troszczy się o infrastruk-
turę kliencką, pozwalając odbiorcy skupić się na 
rozwoju jego biznesu. to miejsce pozwalające 
firmom w szybki sposób zwiększyć bezpieczeń-
stwo zasobów it przy jednoczesnym zmniejsze-
niu kosztów inwestycyjnych. 

NeTIA dATA ceNTeR & cLOud


