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Infor Global Financials 

Infor jest wiod¹cym, miêdzynarodowym producentem rozwi¹zañ 

z dziedziny finansów, controllingu i kadr i p³ac, posiadaj¹cym 30 letnie 

doœwiadczenie. Dziêki szczególnej koncentracji swoich dzia³añ 

w³aœnie na tych aplikacjach, rozwijane przez Infor oprogramowanie 

finansowo-ksiêgowe wyró¿nia siê wyj¹tkowym profesjonalizmem 

i zyska³o opiniê wiod¹cego rozwi¹zania.

Rozwi¹zania oferowane przez Infor to rozwi¹zania, wed³ug koncepcji 

best-of-breed: Koncepcja Best-of-breed (Najlepsze w swojej klasie) 

oznacza, ¿e Klient ma mo¿liwoœæ elastycznego doboru modu³ów, 

najlepiej odpowiadaj¹cych jego potrzebom, spoœród wszystkich, 

dostêpnych na rynku rozwi¹zañ. Klient nie jest zmuszany do wyboru 

ca³oœciowego, sztywnego systemu. Infor wspólnie ze swoimi 

partnerami produkuj¹cymi systemy ERP oraz oprogramowanie dla 

biznesu, oferuje doskonale zintegrowane rozwi¹zanie, dostosowane 

do specyficznych potrzeb ka¿dego klienta.

Infor Global Financials (IGF) jest zaprojektowany tak, by sprostaæ 

oczekiwaniom dynamicznie zmieniaj¹cego siê biznesu. Jego zalet¹ 

jest skalowalnoœæ  dos tosowanie zarówno rozmiaru systemu jak 

i aplikacji, z mo¿liwoœci¹ wyboru spoœród pe³nego zakresu modu³ów 

i opcji. Dziêki tej elastycznoœci IGF posiada zdolnoœæ skutecznego 

wspierania niemal ka¿dego procesu zachodz¹cego w firmie.

Nie bez znaczenia s¹ korzyœci p³yn¹ce z szybkiego i efektywnego 

wdro¿enia rozwi¹zañ firmy Infor. Dziêki temu ca³kowity koszt 

implementacji pozostaje niski i klient zyskuje pewnoœæ szybkiego 

zwrotu poczynionych nak³adów inwestycyjnych. Zintegrowane 

rozwi¹zania oferowane przez Infor, ich bogata funkcjonalnoœæ 

i ³atwoœæ w obs³udze wp³yn¹ natychmiast na poprawê wyników 

finansowych ka¿dej firmy.

Wychodz¹c naprzeciw 
wymaganiom biznesu

O jakoœci i elastycznoœci oprogramowania Infor 

œwiadczy ponad 5.000 zadowolonych klientów 

i 30.000 u¿ytkowników na ca³ym œwiecie. 

U¿ytkownikami s¹ firmy reprezentuj¹ce dowolne 

dziedziny gospodarki. S¹ to zarówno przedsiêbior-

stwa produkcyjne, handlowe, us³ugowe, 

jak równie¿ jednostki administracji publicznej. 

Baza klientów Infor obejmuje wiele miêdzynaro-

dowych firm, u¿ywaj¹cych jego produktów 

w wielu krajach.



1. Ksiêgowoœæ finansowa -
    Financial Accounting (FA)

Zaprojektowana pod potrzeby u¿ytkownika

Ksiêgowoœæ Finansowa - Infor Financial Accounting jest 

rozwi¹zaniem skierowanym na u¿ytkownika, stworzonym do 

efektywnej obs³ugi codziennych, powtarzalnych procesów. 

Dziêki unikalnej funkcjonalnoœci mo¿liwe jest importowanie lub 

wprowadzanie danych masowych, gromadzenie dodatkowych, 

specyficznych informacji, generowanie szczegó³owych raportów 

w sposób najbardziej odpowiedni dla danej firmy. Ksiêgowoœæ 

Finansowa dostarcza pe³nej informacji finansowej niezbêdnej 

na poszczególnych szczeblach zarz¹dzania dla osi¹gniêcia 

przez firmê wytyczonych celów.

Charakterystyka produktu

- obs³uga kontrahentów grupowych (grupa, firma i oddzia³) 

- wielowalutowoœæ

- do 10 kodów analizy i do 10 kategorii raportowania 

- zintegrowane bud¿etowanie

- zintegrowane centra kosztów

- dane iloœciowe do celów statystycznych

- rejestr faktur

- mo¿liwoœæ bie¿¹cego ksiêgowania, z opcj¹ „Post by batch” 

- zintegrowany system przypomnieñ o zadaniach i work-flow

- pe³ne œledzenie szczegó³ów transakcji „drill-down”

- mapowanie ksiêgi g³ównej 

- ksiêga g³ówna -  maksymalnie w 5 walutach

- obs³uga p³atnoœci korporacyjnych  dotycz¹cych jednostek 
i firm podleg³ych

- zintegrowana konsolidacja

- obs³uga upomnieñ i windykacja nale¿noœci

- obs³uga przedp³at

- obs³uga weksli

- obs³uga automatycznych p³atnoœci 

- import wyci¹gów bankowych  drog¹ elektroniczn¹

- zaawansowane raportowanie i œledzenie kontrolne

- elastyczny generator raportów

Rozwi¹zania finansów IGF s¹ dostêpne w wielu krajach, 

w lokalnych wersjach jêzykowych z rozszerzeniami 

obejmuj¹cymi prawne wymagania lokalizacyjne.

2. Ksiêgowoœæ œrodków trwa³ych - 
Asset Accounting (AA)

Zabezpieczenie inwestycji

Ksiêgowoœæ Œrodków Trwa³ych - Infor Asset Accounting mo¿e 

byæ stosowana jako odrêbny, samodzielny system lub jako modu³ 

w pe³ni zintegrowany z Ksiêgowoœci¹ Finansow¹. System 

zapewnia kontrolê nad maj¹tkiem trwa³ym i jego amortyzacj¹. 

Pozwala na gromadzenie szczegó³owych informacji dotycz¹cych 

ka¿dego œrodka trwa³ego i jego czêœci sk³adowych, co u³atwia 

zarz¹dzanie maj¹tkiem i jego monitorowanie. Ksiêgowoœæ 

Œrodków Trwa³ych firmy Infor potrafi obs³u¿yæ nawet 

najbardziej rozbudowan¹ strukturê aktywów trwa³ych 

w dowolnym przedsiêbiorstwie. 

Cechy produktu

- zarz¹dzanie maj¹tkiem trwa³ym, w tym bud¿etowanie, 
kontrola statusu, likwidacje, amortyzacja i analizy

- definiowalne przez u¿ytkownika typy amortyzacji

- hierarchiczna organizacja sk³adników maj¹tku, identyfikacja 
œrodków trwa³ych 
g³ównych i czêœci sk³adowych oraz ich wzajemnych powi¹zañ

- wycena bud¿etowa, prognozowana i podatkowa

- dziennik zwiêkszeñ wartoœci, likwidacji ca³kowitych 
i czêœciowych

- wielowalutowoœæ

- zintegrowany system przypominania o zadaniach i  work-
flow

- symulacje

- pe³ne raporty kontrolne

- elastyczny generator raportów

Dodatkowym modu³em Œrodków Trwa³ych jest Monitorowanie 

Œrodków. Umo¿liwia on szybkie i ³atwe wprowadzanie 

i œledzenie œrodków a tak¿e bezpoœrednie uzgadnianie w trybie 

online przy u¿yciu specjalnego przenoœnego urz¹dzenia.

G³ówne zalety Infor Global Financials (IGF):
- dostêpnoœæ w wielu krajach
- wielojêzycznoœæ (w³¹cznie z raportami)
- praca na wielu platformach i z ró¿nymi bazami  danych
- oparta na komponentach wielowarstwowa architektura
- technologia: Java
- skalowalnoœæ w zale¿noœci od rozmiarów
- skalowalnoœæ w zakresie funkcjonalnoœci
- kompatybilnoœæ z Internetem i Intranetem
- obs³uga Work-Flow
- elastyczny i prosty integrator z systemami ERP
- pe³na integracja z MS OFFICE
- budowa modu³owa
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3. Rachunkowoœæ zarz¹dcza  
Infor Management Accounting

Wiêksza przejrzystoœæ kosztów 
poszczególnych wydzia³ów

W zale¿noœci od ró¿norodnych wymagañ systemów 

rachunkowoœci, IGF oferuje modu³owe rozwi¹zanie, 

obejmuj¹ce zarówno funkcje rachunku kosztów jak 

i controllingu operacyjnego. U¿ytkownikowi pozostawia siê 

wybór stopnia szczegó³owoœci rejestracji danych, w celu 

uzyskania niezbêdnej  przejrzystoœci  kosztów 

i  podejmowania w³aœciwych decyzji.

Rachunek Kosztów - Cost Accounting(CA)

Aktywne wspomaganie procesów decyzyjnych

Rachunek kosztów jest kluczowym narzêdziem dla 

zarz¹dzania i planowania procesów biznesowych. 

Dostarcza cennych informacji do ekonomicznej oceny 

op³acalnoœci dzia³añ, podejmowania kluczowych decyzji 

i szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu firmy.

Cechy produktu

- bie¿¹ce wyceny  w odniesieniu do:

- centrów kosztów

- jednostek kosztów

- zleceñ

- projektów

- alokacja kosztów ogólnych

- rozliczenie œwiadczeñ wewnêtrznych

- bud¿etowanie i prognozowanie

- podstawy dla wyceny/kosztorysowania z uwzglêdnieniem 
kosztów sta³ych i zmiennych

- zintegrowane modu³y

- standardowy rachunek kosztów produktu

- rachunek kosztów zmiennych

- rachunek kosztów na bazie wskaŸników

- wielowalutowoœæ

- zintegrowany system przypominania o zadaniach i work-
flow

- elastyczna i prosta integracja z innymi aplikacjami

- Ksiêgowoœæ Finansowa - Varial Financial 
Accounting (VFA)

- Ksiêgowoœæ Œrodków Trwa³ych - Asset 
Accounting (VAA)

- Systemy P³acowe

- Rozwi¹zania klasy ERP

- szczegó³owe raporty
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Rachunek Kosztów IGF mo¿e byæ stosowany jako rachunek 

kosztów rzeczywistych (actual), rachunek kosztów zadañ 

(target) lub rachunek kosztów standardowych (standard). 

Dlatego te¿ jest przystosowany do operowania na danych 

historycznych i prognozowanych. 

Controlling operacyjny

Szczegó³owe analizy wspomagaj¹ce proces decyzyjny

Dla firmy chc¹cej poszerzyæ zakres rachunkowoœci 

zarz¹dczej poza obszar kalkulacji kosztów, wymagaj¹cej 

przeprowadzania szczegó³owych analiz dla podejmowania 

w³aœciwych decyzji - idealnym rozwi¹zaniem jest 

Controlling Operacyjny IGF. Nadzwyczajn¹ cech¹ 

Contrillingu Operacyjnego jest  mo¿liwoœæ zastosowania 

wielopoziomowego rachunku mar¿ pokrycia oraz 

interaktywnych symulacji opartych na danych 

wyjœciowych.

Controlling Operacyjny znajduje zastosowanie 
w poni¿szych obszarach dzia³alnoœci:

- Produkcja przemys³owa:

- produkcja na zamówienie

- produkcja seryjna

- produkcja masowa

- Opieka zdrowotna

- szpitale

- pomoc spo³eczna/ organizacje pozarz¹dowe

- Us³ugi

- logistyka

- pomoc humanitarna, opieka spo³eczna/ 
organizacje pozarz¹dowe

- organizacje dobroczynne

- Sprzeda¿ detaliczna i hurtowa

- Administracja publiczna

 



Produkt przygotowany jest z myœl¹ o firmach, dla których 

kluczow¹ spraw¹ jest sta³y pomiar osi¹ganych wyników 

dzia³alnoœci w kontekœcie realizowanego biznes planu - 

zarówno po stronie produkcji, jak i  sprzeda¿y oraz kontrola 

zu¿ytych zasobów, bezpoœrednio zwi¹zanych z realizacj¹ 

wytyczonych  celów.

Cechy produktu (poza kalkulacj¹ kosztów)

- œcis³y pomiar centrów kosztów  

- rachunek kosztów ABC (Activity base costing) procesu 
produkcyjnego lub oferowanych us³ug

- rachunek kosztów produkcji w kosztach ogó³em

- rachunek kosztów wspó³bie¿nych

- rachunek kosztów zleceñ

- analizy zyskownoœci produktów i klientów

- elastyczne symulacje i prognozy kalkulacji

- elastyczny generator raportów

Poniewa¿ Controlling Operacyjny jest dostosowany do 

indywidualnych potrzeb klienta, dostarcza w³aœciw¹ 

informacjê niezbêdn¹ dla osób podejmuj¹cych bie¿¹ce 

decyzje.

Infor dostarcza oprogramowanie specjalistyczne podmiotom 

prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Anga¿uj¹c ca³e swoje 

doœwiadczen i e , In for  o f e ru j e  ró¿ne j  w ie lkoœc i  

przedsiêbiorstwom rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce wzrost ich 

aktywnoœci oraz lepsze dostosowanie siê do gwa³townych zmian 

na rynku œwiatowym. 

O Infor

Jak potwierdza to ju¿ ponad 70 000 klientów, Infor proponuje 

wprowadzenie takich zmian, jakich mo¿na oczekiwaæ od dostawcy 

oprogramowania przemys³owego. Dodatkowe informacje dostêpne 

s¹ na stronie www.infor.com.

Zielonogórska firma informatyczna oferuj¹ca  nowoczesne 

rozwi¹zania informatyczne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie 

przedsiêbiorstwem w zakresie produkcji, finansów, sprzeda¿y, 

masowej obs³ugi odbiorców, logistyki, remontów, kadr i p³ac.

TRAX S.A. jest autoryzowanym partnerem firmy Infor na 

terenie Polski i wspiera rozwi¹zania Infor ERP na platformê 

Microsoft Infor ERP SyteLine, Infor ERP XA na platformê IBM 

iSeries oraz Infor Globa Financials (IGF). Firma TRAX S.A. 

jest odpowiedzialna za t³umaczenie i lokalizacjê produktów 

Infor SyteLine,  Infor XA  i Infor Global Financials (IGF) na 

terenie Polski.
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