
Eksperci we wdrożeniach systemów SAP

Dostosuj procedury finansowe w swojej organizacji do aktualnych wymagań prawnych, skorzystaj z wiedzy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem 
we wdrażaniu systemów SAP i wybierz rozwiązania Apollogic kompleksowo obsługujące procesy finansowe.
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Apollogic w swojej ofercie posiada dedykowane narzędzie funkcjonujące w chmurze, zintegrowane z systemami SAP.  
Zakresem obejmuje wszystkie struktury JPK, w tym nową strukturę JPK_V7M/V7K (JPK_VAT z deklaracją – VDEK).

- Obsługa procesów finansowo-księgowych w jednej aplikacji 
- Integracja danych z wielu źródeł

- Dostosowanie struktur do aktualnych wymogów prawnych

- Wysoki standard bezpieczeństwa danych

- Terminowa wysyłka raportów z danymi kontrolnymi

- Warsztaty przedwdrożeniowe 

JPK V7 dla systemów SAP
Generuj raporty finansowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z aktualnymi przepisami.


Korzyści dla Twojej firmy:

Schemat działania:

Wysyłka raportu odbywa się w ramach rozwiązania  
i nie wymaga przełączania się pomiędzy ekranami. 
Proces zakończony jest na uzyskaniu UPO. 
Obsługiwana jest również wysyłka korekt, dzięki 
czemu dostępna jest pełna historia pracy  
nad raportami. 

Olga Langowska, 

SAP ERP,  
SAP Finance Konsultant
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Więcej na: apollogic.com/jpk 

www.apollogic.com/jpk


Biała lista podatników VAT
Dochowaj należytej staranności współpracując z kontrahentami i korzystając z rozszerzonego rejestru danych podatników.

Dzięki proponowanemu przez nas rozwiązaniu, zintegrowanym z systemem SAP będziesz mieć stały dostęp do aktualnej bazy kontrahentów 
zgodnej z białą listą podatników VAT i bazą VIES, a procesy finansowe zachodzące w Twojej organizacji pozostaną niezakłócone. Narzędzie od 
Apollogic jest aktywne w trakcie wykonywania wielu codziennych czynności księgowych – m.in. wprowadzania faktury czy tworzenia zleceń płatniczych.

- Automatyczna weryfikacja rachunku bankowego i NIP kontrahentów

- Zachowanie płynności procesów finansowych i przepływu danych w organizacji

- Utrzymanie bazy partnerów zgodnej z białą listą podatników i bazą VIES


- Zawsze aktualna historia weryfikacji kontrahenta z dowolnego dnia

- Przechowywanie danych stanowiących dowód dopełnienia należytej staranności  
   w zakresie weryfikacji podatników


Schemat działania:

Więcej na: apollogic.com/pl/produkty/biala-lista

Korzyści dla Twojej firmy:

www.apollogic.com/pl/produkty/biala-lista


Split Payment – mechanizm podzielonej płatności
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła do polskiego VAT płatność podzieloną obligatoryjnie dla dużej grupy 
przedsiębiorców. Wymusiło to na wielu z nich konieczność dostosowania systemów księgowo-finansowych do obowiązującego prawa.

Rozwiązanie Split Payment od Apollogic proponowane jest w dwóch scenariuszach:

Standard Indywidualny

Dostosowanie dedykowanego rozwiązania od 
SAP - dla firm korzystających z automatycznego 

procesowania płatności w SAP

Dostosowanie systemu klienta według 
indywidualnych wymagań - jeśli firma nie 
wdrożyła płatności automatycznych w SAP

Split Payment od Apollogic umożliwia wybór jednej  
z form rozliczenia – za pomocą płatności podzielonej 
lub standardowej. W ramach rozliczeń z jednym 
przedsiębiorstwem możemy wyznaczyć preferowaną 
formę płatności określonych zobowiązań.

Więcej na: apollogic.com/pl/produkty/split-payment-system-erp

Split Payment w SAP

www.apollogic.com/pl/produkty/split-payment-system-erp


Przeciwdziałanie zatorom płatniczym
Dostosuj swój system SAP do znowelizowanych przepisów mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych.

Więcej na: apollogic.com/pl/zatory-platnicze-w-sap

Nowelizacja ustawy wprowadza modyfikacje do 
codziennej praktyki biznesowej. Kluczowe obszary, 
których dotyczy zmiana prawa, to m.in.: wyższe odsetki za 
zwłokę w transakcjach handlowych, skrócenie 
maksymalnych terminów płatności, wyższe rekompensaty 
za koszty odzyskiwania należności, obowiązek 
raportowania o stosowanych terminach zapłaty, ulga 
podatkowa na złe długi przy rozliczaniu PIT i VAT. SAP 
oferuje standardowe funkcjonalności, które ułatwiają 
wywiązanie się z nowych zobowiązań.

Olga Langowska, 

SAP ERP,  
SAP Finance Konsultant

- Automatyzacja procesu sporządzania 

  raportu z praktyk płatniczych

- Skrócenie czasu potrzebnego na 

   przygotowanie sprawozdania

- Terminowe wywiązanie się z obowiązku  
   nałożonego przez ustawodawcę

- Efektywne przeciwdziałanie  
   zatorom płatniczym 

Korzyści dla Twojej firmy:

Oferowane przez nas wsparcie dla klientów obejmuje dwa etapy:

Warsztaty

Na początku przeprowadzamy zdalne warsztaty, w trakcie których rozpoznajemy potrzeby 
firmy, omawiamy możliwości usprawnienia procesów biznesowych i proponujemy dostępne 
rozwiązania. Po spotkaniu klient otrzymuje dokument zawierający rekomendacje oraz 
ostateczną wycenę zakresu wdrożenia przedstawionego podczas warsztatów.

Implementacja

Następnie wdrażamy wszystkie funkcjonalności ustalone w trakcie warsztatów, co pozwala 
nam uwzględnić indywidualne potrzeby klienta oraz poznać aktualny stan konfiguracji jego 
systemu. Wszystkie rekomendacje oparte są na standardowych funkcjonalnościach SAP, 
możliwych do wdrożenia i utrzymania przy niewielkim nakładzie pracy.

www.apollogic.com/pl/zatory-platnicze-w-sap


Operacje na kontraktach leasingowych: 


       Tworzenie


       Modyfikacja


       Przedłużenie


       Zakończenie


Dostępne raporty: 


       Tablica z symulacjami


       Schemat obiegu dokumentów


       Podstawowe dane umowy  
       i powiązane środki trwałe


MSSF`16
Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie ze standardem MSSF 16 (IFRS`16) leasingobiorcy muszą ujmować prawie wszystkie transakcje leasingu w bilansie.

Nasze rozwiązanie to wyjątkowo elastyczne  
i kompleksowe narzędzie w SAP do zarządzania 
różnymi umowami o charakterze leasingowym  
z bardzo przejrzystym interfejsem użytkownika.

Funkcjonalność służy nie tylko do utrzymywania  
i przetwarzania wszystkich danych związanych  
z umowami leasingowymi. W narzędziu można 
wykorzystać wiele dodatkowych klienckich pól

charakteryzujących umowy, a także zarządzać 
płatnościami związanymi z leasingiem oraz  
w pełni zintegrować je z modułem SAP  
Fixed Assets.

Wykorzystanie naszego rozwiązania zapewni zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej i pozwoli skutecznie i efektywnie zarządzać leasingiem w Twojej firmie.

Po zmianach w przepisach, które weszły w życie  
1 stycznia 2019 r. zgodnie ze standardami MSSF`16 
(ang. IFRS`16) leasingobiorcy są zobowiązani do 
ujmowania prawie wszystkich transakcji leasingu  
w bilansie.

Bartosz Taberski, 

SAP Finance Konsultant

Więcej na: apollogic.com/pl/produkty/mssf16

https://apollogic.com/pl/produkty/mssf16/


Automatyczny konwerter walutowy
Rozwiązanie przeznaczone do automatycznego uzupełniania kursów walut w systemie SAP. Umożliwia import dowolnego kursu walut 
publikowanego przez ponad 50 banków centralnych z 6 różnych kontynentów.

konwerter walutowy

firewall

- Automatyczna weryfikacja 

  kursów z wiarygodnych źródeł

- Minimalizacja ryzyka związanego   
   z ręcznym wprowadzaniem danych

- Wysyłka raportów o zmianach 

  kursów na adres e-mail

- Rozwiązanie łatwe  
  w modyfikacji i skalowalne

- 30-dniowy bezpłatny  
  okres próbny

Korzyści dla Twojej firmy:

S/4 HANA

i wiele innych

Więcej na: apollogic.com/pl/produkty/konwerter-walutowy-sap

https://apollogic.com/pl/produkty/konwerter-walutowy-sap/


Apollogic sp. z o.o. 
Rubież 46, 61-612 Poznań

sales@apollogic.com

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Dawid Kornacki 
Sales Manager

+48 882 656 647

Dlaczego Apollogic?

Mamy wieloletnie doświadczenie
we wdrożeniach i utrzymaniu
systemów SAP



Nasi konsultanci to certyfikowani
eksperci z zakresu finansów
i księgowości



Dostosowujemy produkty
finansowe do indywidualnych
potrzeb organizacji

Oferujemy możliwość
rozszerzenia aplikacji zgodnie
z Twoimi potrzebami
biznesowymi

Integrujemy rozwiązania
finansowo-księgowe z Twoim
systemem SAP



Przeprowadzamy szkolenia
i treningi dla użytkowników
końcowych

mailto:sales@apollogic.com

