
Comarch ERP Egeria 8

Poznaj nasz najnowszy system, który wesprze Twoją organizację w zarządzaniu, 
administracji i obsłudze finansowo-księgowej.
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Comarch ERP Egeria 8

Comarch ERP Egeria 8 to najnowsza i udoskonalona 
wersja systemu ERP Egeria 6, która wspiera zarządzanie, 
administrację i obsługę księgowo-finansową instytucji 
publicznych, uczelni oraz przedsiębiorstw. Jest to zin-
tegrowane rozwiązanie IT, które zawiera najważniejsze 
funkcjonalności systemu ERP, ale podane na nowym sto-
sie technologicznym, zgodnie z zasadą Domain-Driven-
Design. Dzięki temu, nowa wersja systemu odzwierciedla 
rzeczywisty przebieg zdarzeń biznesowych, jest jeszcze 
lepiej dopasowana do potrzeb klienta i zapewnia maksy-
malną wydajność procesów.

Dla kogo?
 n Administracja publiczna

 n Uczelnie wyższe

 n Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

 n Placówki ochrony zdrowia

Funkcjonalności
Analitycy Comarch zadbali o to, aby nie tylko zaimple-
mentować najbardziej wartościowe funkcjonalności  
w nowoczesnej odsłonie technologicznej, ale także roz-
budować Egerię o zupełnie nowe moduły. Zgodnie z zasa-
dą Domain-Driven-Design, Egeria 8 została podzielona na 
kilka obszarów funkcjonalnych. 

Obszar Ogólny

Odpowiada on za zarządzanie systemem – zarówno funk-
cjami jak i jego użytkownikami. Posiada centralny rejestr 
umów, za pomocą którego można prowadzić ewidencję 
kontraktów. Ponadto, umożliwia rejestrowanie oraz dru-
kowanie raportów standardowych.

Obszar Finanse-Księgowość

W jego skład wchodzi aż 5 modułów funkcjonalnych, 
a w tym: Księgowość, e-Sprawozdania, e-Deklaracje, 
Finanse oraz Controlling. Umożliwiają one m. in.: obsługę 
dokumentów należności, zobowiązań, zarządzanie 
płatnościami, monitorowanie i raportowanie stanu rozra-
chunków, konfigurację i wsparcie procesów księgowych, 
zarządzanie sprawozdawczością finansowo-księgową, 
wysyłkę dokumentów do Ministerstwa Finansów, a także 
wykonywanie i rozliczanie budżetu.

Obszar Kadry i Płace

Odpowiada on za zarządzanie procesami kadrowymi 
w organizacji - od rekrutacji pracownika, poprzez pod-
pisanie umowy, planowanie czasu pracy, ewidencję  
absencji i rozliczanie bilansu czasu pracy, aż po 
zakończenie współpracy.

Obszar Logistyka

Złożony jest z 4 modułów: Sprzedaż, Zakupy, Zamówienia 
Publiczne i Gospodarka Magazynowa. Umożliwia między 
innymi: definiowanie polityki cenowej, obsługę sprzedaży 
detalicznej, fakturowanie umów, raportowanie sprzedaży, 
obsługę cenników zakupowych, dokumentowanie zaku-
pu, obsługę operacji magazynowych, inwentaryzację, czy 
obsługę procedur zamówień publicznych. 

Obszar Majątek

W ramach tego obszaru znajdują się 2 moduły: Środki 
Trwałe oraz Mobilna Inwentaryzacja. Zapewniają one 
między innymi: ewidencję składników majątku, ewidencję 
wyposażenia, obsługę amortyzacji i umorzenia, rapor-
towanie majątku, a nawet inwentaryzację z wykorzystani-
em urządzenia mobilnego. 



Czym wyróżnia się Comarch ERP Egeria 8?

Egeria 8 jest przystosowana do efektywnej wymiany 
danych z otoczeniem biznesowym, a w tym m.in. z: BI, 

Comarch EZD, Comarch Portal Pracowniczy, Ewidencją 
Ludności, CEPiK, Besti@ i TREZOR.

Integracja

System wyposażony jest w liczne podpowiedzi i kreatory 
procesów, ułatwiające użytkownikom korzystanie  

z aplikacji.

Intuicyjny i przejrzysty interface

System wyróżnia innowacyjna technologia oparta na 
mikroserwisach, która zapewnia skalowalność aplikacji, 

czystość architektury oraz wydajną pracę. 

Nowoczesność

Nowa Egeria charakteryzuje się otwartością bazy 
danych, dzięki czemu wprowadzanie modyfikacji dosto-
sowanych do potrzeb klienta jest na wyciągnięcie ręki.  

Elastyczność

Zostańmy w kontakcie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Comarch ERP Egeria 8, znajdź nasze rozwiązanie na stronie internetowej 
www.comarch.pl lub skontaktuj się z nami bezpośrednio: info@comarch.pl. Nasi konsultanci z chęcią odpowiedzą na 
wszystkie Twoje pytania i znajdą rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojej instytucji.



O Comarch
Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych 
firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, 
finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow 
Airport, BP, Carrefour, Heineken, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, LG U+ czy BNP Paribas Fortis, Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes, Alior 
Bank, Credit Suisse, Delta Lloyd Life, DNB, ING. 

Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D 
Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2019 roku nakłady na prace 
R&D wyniosły 230 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 500 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz 
Europę aż po obie Ameryki.

info@comarch.pl | www.comarch.pl

Kontakt

Siedziba główna Comarch

al. Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków

Tel. +48 12 64 61 000

Fax +48 12 64 61 100


