
 
 

Comarch ERP Optima w modelu usługowym – cennik dla Biur Rachunkowych 

Comarch ERP Optima w modelu usługowym - wersje dla biur 

rachunkowych i doradców podatkowych 

Miesięczna opłata 

abonamentowa za 

użytkownika 

Płatności i rozliczenia (Kasa/Bank Plus1) bezpłatnie 

Wystawianie faktur (Faktury2) 15 

Zarządzanie biurem rachunkowym (Biuro Rachunkowe) 35 

Książka Przychodów i Rozchodów (Księga Podatkowa BR) 45 

Pełna księgowość (Księga Handlowa Plus BR) 145 

Obsługa kadrowo-płacowa (Płace i Kadry Plus BR) 115 

Zarządzanie czasem pracy i urlopami (e-Pracownik4) 39 

Ewidencja środków trwałych (Środki Trwałe BR) 35 

Raporty i analizy (Analizy BI BR) 99 

Udostępnianie danych klientom online (Pulpit Menadżera BR3) 79 

Promocja w internecie (iKsięgowość24) 0 

Automatyczna kopia bezpieczeństwa (iBard245) 99 

 

W Comarch ERP Optima w modelu usługowym moduły Plus udostępniane są w cenie modułów 

standardowych. 
1 Kasa/Bank Plus nie może działać samodzielnie, wymaga licencji na: moduły księgowe, płacowe. 
2 Moduł Faktury nie może być zamówiony samodzielnie dla żadnego użytkownika – wymaga 

zamówienia modułu Kasa/Bank Plus oraz dowolnego innego modułu (np. Księga Podatkowa). 
3 Opłata za dostęp do dwóch baz danych. Opłata za każdą kolejną bazę wynosi 19 zł netto/m-c. 
4 Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników to 9 zł miesięcznie. 

Wymaga modułu Płace i Kadry Plus. 
5 Cena za 12 miesięcy, pojemność konta iBard24 5 GB. Możliwe jest zamówienie większej pojemności 

na stronie www.iBard24.pl. 

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz biuletynem 

technicznym.  

http://www.ibard24.pl/
https://www.comarch-cloud.pl/public/userfiles/ERP/Optima%20dla%20firm/Regulamin_Comarch_ERP_Optima_w_modelu_uslugowym.pdf
https://www.online.comarch.pl/optima/dok/konfiguracja_comarch_erp_optima_w_chmurze.pdf
https://www.online.comarch.pl/optima/dok/konfiguracja_comarch_erp_optima_w_chmurze.pdf


 
 

 

Obsługa Baz Danych 
Miesięczna opłata 

abonamentowa 

Opłata za każdą bazę powyżej drugiej 9 

Opłata za każdą bazę powyżej drugiej z obsługą modułu Comarch  ERP 

Optima w modelu usługowym Pulpit Menadżera 
19 

 
 

Promocje - pakiety dla biur rachunkowych 
Miesięczna opłata 

abonamentowa 

Doradca Podatkowy START (Kasa/Bank Plus, Faktury, Księga Podatkowa 

BR, Biuro Rachunkowe) 
55 

Doradca Podatkowy (Kasa/Bank Plus, Faktury, Księga Handlowa Plus BR, 

Księga Podatkowa BR, Biuro Rachunkowe) 
185 

Doradca Podatkowy PLUS (Kasa/Bank Plus, Faktury, Księga Handlowa Plus 

BR, Księga Podatkowa BR, Płace i Kadry Plus BR, Środki Trwałe BR, Biuro 

Rachunkowe, iKsięgowość24 pakiet Srebrny1) 

305 

1 iKsięgowość24 (pakiet Srebrny) dostępna jest w pakiecie przez pierwszy rok użytkowania. 

Uwaga: Pakiet może być zamówiony przez firmę tylko jeden raz, jako pierwsze zamówienie usługi 

Comarch ERP Optima w modelu usługowym. 

Comarch ERP Optima w modelu usługowym Doradca Podatkowy START to produkt dedykowany 

biurom rachunkowym, które świadczą swoje usługi dla firm i osób fizycznych prowadzących 

księgowość w sposób uproszczony (księga przychodów i rozchodów) oraz na zasadzie ewidencji 

ryczałtowej. Moduł Biuro Rachunkowe skutecznie usprawnia organizację pracy biura, dzięki 

zarządzaniu i kontroli zadań oraz ewidencji postępu procesu rozliczania klienta, narzędzie analizy 

rentowności obsługi klienta oraz efektywności pracowników. Obsługę baz danych klientów 

optymalizują operacje seryjne. Moduł Kasa/Bank Plus usprawnia analizę i prognozowanie 

przepływów finansowych oraz ich windykację. Elektroniczna wymiana danych z bankiem przyspiesza 

proces rozliczeń płatności. Dodatkowo Użytkownik otrzymuje łatwy w obsłudze moduł fakturujący do 

prowadzenia sprzedaży usług własnych. Comarch ERP Optima w modelu usługowym Doradca 

Podatkowy START zawiera moduły Comarch ERP Optima w modelu usługowym: 

 Księga Podatkowa 

 Faktury 

 Kasa/Bank Plus 

 Biuro Rachunkowe 

 komplet podręczników w formie elektronicznej 

http://www.iksiegowosc24.pl/idea


 
 

Comarch ERP Optima w modelu usługowym Doradca Podatkowy to oferta dla firm świadczących 

usługi związane z obsługą przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie doradztwa podatkowego oraz 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. Użytkownik korzysta z nowoczesnego rozwiązania, w którym 

funkcjonalność oferowana przez pakiet Comarch ERP Optima w modelu usługowym Doradca 

Podatkowy START została wzbogacona o możliwość prowadzenia pełnej księgowości poprzez 

dołączenie modułu Księga Handlowa Plus. Comarch ERP Optima w modelu usługowym Doradca 

Podatkowy zawiera moduły Comarch ERP Optima w modelu usługowym: 

 Księga Handlowa Plus 

 Księga Podatkowa 

 Faktury 

 Kasa/Bank Plus 

 Biuro Rachunkowe 

 komplet podręczników w formie elektronicznej 

Pakiet Comarch ERP Optima w modelu usługowym Doradca Podatkowy otrzymał Najwyższe 

Wyróżnienie "W - Rekomendowane przez Forum Doradców Podatkowych". Wyróżnienie zostało 

przysłane przez Czytelników miesięcznika Forum Doradców Podatkowych w kategorii 

"Oprogramowanie szczególnie cenione w pracy kancelarii doradcy podatkowego. 

Comarch ERP Optima w modelu usługowym Doradca Podatkowy PLUS to najbardziej rozbudowane, 

kompleksowe narzędzie kierowane do firm świadczących pełny zakres usług związanych obsługą 

przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg 

rachunkowych oraz prowadzenia dokumentacji ZUS i spraw pracowniczych. Dodatkowo pakiet został 

wzbogacony o dostęp do usługi iKsięgowość24, która zapewnia promocję biura w internecie oraz 

dostarcza skuteczne narzędzia, usprawniające codzienną pracę biura. Comarch ERP Optima w modelu 

usługowym Doradca Podatkowy PLUS zawiera moduły Comarch ERP Optima w modelu usługowym: 

 Księga Handlowa Plus 

 Księga Podatkowa 

 Płace i Kadry Plus 

 Faktury 

 Kasa/Bank Plus 

 Środki Trwałe 

 Biuro Rachunkowe 

 iKsięgowość24 pakiet srebrny 

 komplet podręczników w formie elektronicznej 

Wszystkie podane ceny są cenami netto (w PLN), nie zawierają 23% podatku VAT. 

 

http://www.iksiegowosc24.pl/idea
http://www.iksiegowosc24.pl/idea

