


Czy przedsiêbiorstwo, którym 
zarz¹dzasz, intensywnie siê 
rozwija, ma wiele oddzia³ów 

lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy masz niedosyt informacji 
niezbêdnych do tego, 
by mieæ pe³en komfort 

w podejmowaniu 
wa¿nych decyzji?

Szukasz narzêdzia, które 
gromadzi i w skuteczny sposób 

przekazuje takie informacje jakich 
potrzebujesz, w³aœnie wtedy gdy 

s¹ one niezbêdne?



Aureus Raporty to kompleksowe i elastyczne 
rozwi¹zanie informatyczne wspieraj¹ce pracê 
menad¿erów przedsiêbiorstw wielooddzia³owych, 
poprzez dostarczanie rzetelnych danych, we 
w³aœciwy sposób i we w³aœciwym czasie.

Aureus Raporty jest niezast¹piony wszêdzie tam, gdzie wa¿ne jest 
terminowe i precyzyjne ustalenie kluczowych parametrów zarz¹dczych 
oraz szybka analiza i prezentacja danych. To rozwi¹zanie wspieraj¹ce 
utrzymywanie przyjêtych standardów firmowych oraz idealna platforma 
informatyczna do wdra¿ania i pe³nego monitorowania nowych projektów.

Aureus Raporty jest niezast¹piony wszêdzie tam, gdzie wa¿ne jest 
terminowe i precyzyjne ustalenie kluczowych parametrów zarz¹dczych 
oraz szybka analiza i prezentacja danych. To rozwi¹zanie wspieraj¹ce 
utrzymywanie przyjêtych standardów firmowych oraz idealna platforma 
informatyczna do wdra¿ania i pe³nego monitorowania nowych projektów.



System Aureus Raporty oparty jest na sieci sk³adaj¹cej siê 
z lokalizacji centralnej, gdzie uruchomione jest serce 
systemu  Aureus Raporty Centrala oraz powi¹zanych z ni¹ 
placówek, z modu³ami Aureus Raporty Placówka, z których 
sp³ywaj¹ dane. 
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Do po³¹czenia tej sieci mo¿e pos³u¿yæ Internet lub 
firmowa sieæ lokalna.

mo¿e byæ 
uruchomiony na firmowym serwerze klienta lub na 
serwerze udostêpnionym przez firmê Aureus.

mo¿e byæ 
uruchomiony w ró¿nych konfiguracjach, 
w zale¿noœci od potrzeb: na komputerze 
menad¿era placówki, na komputerze z systemem 
sprzeda¿owym w placówce lub na urz¹dzeniu 
BlackBox PC (z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia do kasy 
fiskalnej).
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dane automatycznie pobierane z systemów 
informatycznych dzia³aj¹cych w placówkach
(m. in. systemy sprzeda¿owe)

dane automatycznie pobierane z urz¹dzeñ 
dzia³aj¹cych w placówkach (kasy fiskalne, 
czytniki kart magnetycznych itp.)

dane wprowadzane przez pracowników 
placówek (inwentaryzacje, wprowadzanie 
dostawy, systemy ISO, raportowanie 
HACCP lub inne)
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gromadzenie oraz przetwarzanie danych przy 
wykorzystaniu modu³u Aureus Raporty Placówka

przenoszenie danych do lokalizacji centralnej przy 
wykorzystaniu bezobs³ugowego modu³u Aureus 
Raporty Import

Wykonywanie raportów i analiz przy wykorzystaniu 
modu³u Aureus Raporty
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Rozwi¹zanie wyposa¿one jest w dwa 
dodatkowe modu³y:

umo¿liwiaj¹cy przesy³anie zgromadzonych 
danych i raportów do wybranej przez Pañstwa formy (tabele, 
Excel, Access), co daje mo¿liwoœæ dalszego przetwarzania 
oraz analizy danych

umo¿liwiaj¹cy automatyczne generowanie 
raportów na stronach WWW oraz wysy³anie wiadomoœci 
e-mail, co daje mo¿liwoœæ przegl¹dania zawsze aktualnych 
danych przez uprawnione osoby

Aureus Eksport 

Aureus WWW 
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G³ówne funkcje Aureus Raporty to:G³ówne funkcje Aureus Raporty to:



dane wprowadzane do systemu przez 
odpowiedzialne osoby i zawsze na czas

mo¿liwoœæ gromadzenia i analizy dowolnych 
informacji niezbêdnych Twojej Firmie

dostêp do danych natychmiast, niezale¿nie 
od lokalizacji oddzia³ów

nieograniczone mo¿liwoœci prezentacji danych  
(zestawienia tabelaryczne, Excel, Access, Internet)

mo¿liwoœæ automatycznego pobieranie danych 
z zewnêtrznych systemów (np. kasy fiskalne, 
programy ksiêgowo-magazynowe)

dowolne ³¹czenie danych z ró¿nych raportów 
we wspólnych  zestawieniach
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Niektóre korzyœci z zastosowania proponowanego 
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rozwi¹zania:



pe³en i natychmiastowy dostêp do wszystkich 
wprowadzanych informacji

gromadzenie, przetwarzanie i bezpieczne 
przechowywanie wszystkich niezbêdnych danych

oszczêdnoœæ czasu pracowników i usprawnienie 
komunikacji wewn¹trz Twojej Firmy

³atwy dostêp do danych dla menad¿era oddzia³u 
oraz menad¿era centrali

ujednolicenie standardu pracy we wszystkich 
lokalizacjach i ³atwoœæ jego monitorowania

budowanie œwiadomoœci pracy zespo³owej w Twojej 
Firmie, efekty synergii i poprawa efektywnoœci
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W tym co mo¿emy dla Pañstwa zrobiæ nie skupiamy 
siê na sprzeda¿y gotowego rozwi¹zania! 

Proces wdro¿enia Aureus Raporty ma na celu oddanie do Pañstwa 
dyspozycji w pe³ni skonfigurowanego i dopasowanego do 
przedsiêbiorstwa narzêdzia wspomagaj¹cego codzienn¹ pracê 
i podejmowanie decyzji - decyzji mog¹cych mieæ kluczowe 
znaczenie dla efektywnoœci Pañstwa Firmy.

Realizowane przez nas projekty sk³adaj¹ siê 
z nastêpuj¹cych etapów:
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analiza potrzeb przedsiêbiorstwa (assesment
center) i oczekiwañ Klienta

analiza mo¿liwoœci i przygotowanie oferty 
wdro¿enia rozwi¹zania

techniczne wdro¿enie rozwi¹zania

testowanie wszystkich funkcjonalnoœci
i szkolenie wszystkich operatorów systemu

pe³na pomoc techniczna po wdro¿eniu









Aureus Software to m³ody, lecz doœwiadczony 
zespó³ kreatywnych fachowców z ró¿nych 
dziedzin - od informatyki, przez controlling po 
zarz¹dzanie.

warto wiedzieæ szybciej
i warto wiedzieæ lepiej!

Decyduj¹c o wspó³pracy z Aureus Software mog¹ byæ 
Pañstwo pewni naszego pe³nego zaanga¿owania
i doradztwa nie tylko w kwestiach informatycznych. Do 
powierzonych nam projektów podchodzimy zawsze 
starannie i kompleksowo.

W tym co robimy najbardziej cenimy sobie takie 
wyzwania, które zmuszaj¹ nas do poszukiwania 
takich rozwi¹zañ, które bêd¹ dopasowane do 
konkretnych uwarunkowañ wystêpuj¹cych u naszych 
Klientów.

Nasze doœwiadczenie i zadowoleni Klienci 
przekonuj¹ nas do tego, ¿e...
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