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Początkowo spółka niderlandzka korzystała 
z oprogramowania do rozliczeń godzin i 
projektów. Polski oddział przesyłał dokumenty 
finansowe, potrzebny jednak był dokładniejszy 
wgląd w rozliczenia. Żeby móc na bieżąco 
kontrolować budżety oraz kwestie finansowe, 
zarówno na poziomie lokalnym, jak i pomiędzy 
oddziałami z różnych krajów, wdrożony 
został system Exact Globe. Za jego pomocą 
przygotowywane są raporty. 

Dzięki dostępowi uprawnionych osób ze spółki 
niderlandzkiej, wgląd w aktualną sytuację 
finansową jest obecnie znacznie uproszczony 
i pozwala na lepszą kontrolę bez konieczności 
przygotowywania kolejnych sprawozdań. 
System został dopasowany do potrzeb spółki 
i aktualnie jest jednym z podstawowych 
narzędzi wykorzystywanych przez  
Electro Croon Polska. 

Electro Croon Polska sp. z o. o. jest spółką-córką firmy Croonwolter&dros B.V. funkcjonującej 
nieprzerwanie od ponad 140 lat na rynku niderlandzkim. Jest dostawcą usług inżynierskich, 
oferującym najwyższej klasy rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych oraz systemów 
automatyki dla wymagających klientów w przemyśle, infrastrukturze i branży marine&offshore.



Automatyczne  
księgowanie godzin  

Oprócz potrzeby skuteczniejszej i łatwo 
dostępnej kontroli finansowej w ramach 
całej grupy, spółka chciała usprawnić 
proces księgowania kosztów zewnętrznych 
oraz oceny rentowności projektów i 
zaangażowania pracowników w poszczególne 
zadania. Wszystkie dokumenty oraz koszty 
były wprowadzane do programu ręcznie, 
na podstawie faktur oraz dokumentów 
księgowych. Żeby zautomatyzować ten 
proces i tym samym oszczędzać czas – 
dodatkowo został wdrożony system Exact 
Synergy. Poszczególne koszty oraz godziny 
zostają przez pracowników podpięte pod 
odpowiednie projekty bezpośrednio  
w oprogramowaniu.  
Dzięki możliwości eksportu raportu w 
odpowiednim formacie i łatwego importu 
do Exact Globe, koszty są automatycznie 
księgowane. 

Wprowadzanie kosztów oraz przepracowanych 
godzin i podpinanie ich pod odpowiednie 
zadania definiowane przez Project Managerów, 
pozwala nam nie tylko zaoszczędzić 
czas poświęcany na procesy finansowo-
księgowe i je usprawnić, ale także lepiej 
kontrolować projekty długoterminowe w 
oparciu o zaangażowanie pracowników. 
– mówi Mariola Świstek z Electro Croon 
Polska. Ewidencja, grupowanie kosztów 
oraz przyporządkowywanie godzin do 
poszczególnych projektów, a następnie 
księgowanie, odbywało się wcześniej ręcznie 
i zajmowało znacznie więcej czasu. Dzięki 
wykorzystaniu systemu dodatkową kontrolę 
prowadzą również Project Managerowie. 
Wgląd we wszystkie dokumenty finansowe 
podpięte pod dany projekt, daje im możliwość 
efektywnej kontroli budżetu, weryfikowania 
wcześniejszych estymacji oraz szybkiego 
wychwytywania wszelkich potencjalnych 
błędów w rozliczeniach. 



Usprawnienie procesów 
kadrowych  

Dostęp do systemu Synergy ma pełny zespół 
Electro Croon – 41 osób. Oprócz rejestrowania 
godzin bezpośrednio w systemie, dużą zaletą 
jest również zarządzanie procesami kadrowymi 
za jego pomocą. Pracownicy zgłaszają urlopy 
czy nieobecności w Exact Synergy, a dzięki 
temu mają łatwy wgląd w swoje sprawy 
kadrowe. 

Sprawdzenie, ile dni urlopowych wykorzystali 
(lub ile zostało im w danym okresie 
rozliczeniowym), nie wymaga kontaktu z 
kadrami. Zarządzanie planami urlopowymi 
jest więc łatwiejsze i szybsze – mówi Anna 
Skoracka. Zarządzanie tymi procesami 
za pomocą oprogramowania oszczędza 
czas zarówno pracownikom działu HR, jak i 
pozostałej części zespołu, co pozwala skupić 
się na bardziej strategicznych zadaniach. 

Efektywna księgowość 
 
Wdrożenie obu systemów: Exact Globe 
i Synergy oraz łatwa integracja danych 
pomiędzy nimi zapewnia działowi 
księgowemu szybki wgląd w pełny przepływ 
kosztów i raportów. Faktury wystawiane są w 
oparciu o wcześniej zdefiniowane szablony, 
co usprawnia pracę oraz zapobiega błędom 
i konieczności wystawiania korekt – daje to 
firmie bezpieczeństwo finansowo-księgowe. 
Istotną korzyścią jest łatwy dostęp do 
wszystkich dokumentów finansowych, które 
są widoczne w systemie, co ma szczególne 
znaczenie w przypadku wieloletnich projektów. 
Za pomocą oprogramowania prowadzona 
jest Księga Główna. Dodatkowy moduł VAT 
upraszcza również proces przygotowywania 
rejestrów i deklaracji VAT. 
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Łatwy dostęp do systemów dzięki 
wdrożeniu w chmurze  

Electro Croon zdecydowało się na wdrożenie 
oprogramowania w modelu chmurowym. 
Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej 
znacznie ułatwia pracownikom rejestrowanie 
godzin czy dostęp do potrzebnych informacji. 
Korzyścią jest elastyczność i dostępność – 
możliwe jest logowanie się z różnych lokalizacji 
w bezpiecznym i wydajnym środowisku 
i w dowolnym czasie. Ważną zaletą tego 
modelu wdrożenia jest nie tylko zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury oraz jej utrzymanie 
przez firmę Exact, ale również automatyczne 
aktualizacje oprogramowania. Umożliwia to 
skupienie się na biznesie, bez konieczności 
inwestowania własnych zasobów w sprzęt, 
jego utrzymanie, serwisowanie czy rozwój. 
Dodatkową zaletą współpracy z firmą Exact jest 
dla nas portal klienta oraz zapewniony support. 
Mamy możliwość bezpośredniego kontaktu  
z ekspertami, w przypadku jakichkolwiek pytań 
czy problemów. – mówi Sebastian Kuczkowski 
z Electro Croon. 

Wyzwanie 
 
Konieczność zapewnienia wglądu w 
dokumenty finansowo-księgowe spółce-
matce. Ręczne i czasochłonne wprowadzanie 
poszczególnych kosztów i godzin do 
konkretnych projektów oraz ich księgowanie.

Rozwiązanie 

Wdrożenie systemów Exact Globe i Synergy 
w modelu chmurowym umożliwiającym łatwy 
dostęp z dowolnej lokalizacji. Usprawnienie 
procesów kontroli oraz zwiększenie 
efektywności procesów finansowo-
księgowych. 

Fakty 

Nazwa organizacji:  
Electro Croon Polska sp. z o. o. 
Obszar działalności:  
Instalacje elektryczne oraz systemy 
automatyki
Liczba pracowników:  
41 w Polsce 
Aktywne produkty Exact:  
Exact Globe, Exact Synergy
Operacje wspierane przez Exact: 
Księgowość i finanse, rejestrowanie godzin, 
procesy kadrowe  
Strona klienta:  
www.croon.pl
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Korzyści

Łatwa kontrola finansowa z poziomu spółki niderlandzkiej, brak 
konieczności przygotowywania dodatkowych raportów

Bezpieczeństwo księgowo-finansowe, dzięki eliminacji błędów  
i wielopoziomowej kontroli 

Oszczędność czasu dzięki funkcjom  
automatycznego księgowania 

Usprawnienie procesów  
finansowo-księgowych

Szybki dostęp do wszystkich dokumentów finansowych w 
ramach poszczególnych projektów 

Łatwe przypisywanie kosztów oraz godzin do poszczególnych 
projektów i ich odpowiednie księgowanie 

Dostęp do systemów w dowolnej lokalizacji w bezpiecznym  
i wydajnym środowisku 

Automatyczne aktualizacje systemu



Skontaktuj się z nami

Exact
Tel: +48 61 858 06 00
E-mail: poznan@exact.com

Umów się na demonstrację:
www.exact.com/pl

Czym jest Exact?

Exact inspiruje średnie i duże firmy. Stawiają
one na ekonomię, a my je w tym wspieramy.
Podobnie jak przedsiębiorcy, Exact nie boi się
nieznanego. Jesteśmy ambitni i chcemy być
najlepsi. Widzimy nowe wyzwania i tworzymy
oprogramowanie, dzięki któremu można im
sprostać. Nasze innowacyjne rozwiązania
skupiają się na potrzebach biznesowych
naszych klientów. Exact oferuje średnim
firmom dobry przegląd sytuacji bieżącej
i wgląd w przyszłość. W ten sposób pomagamy 
naszym klientom na całym świecie.
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