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HK Finance jest niezależną polską firmą księgową, założoną w 2005 roku przez 
menedżerów z doświadczeniem i wiedzą zdobytą w pracy w firmach “Wielkiej Czwórki”. 
Przedsiębiorstwo działa przede wszystkim w modelu outsourcingowym i specjalizuje się 
w działalności finansowej, księgowej oraz usługach kadrowo-płacowych.

Niektórzy klienci spółki korzystają dodatkowo z 
Exact Synergy, które wspiera elektroniczny obieg 
dokumentów oraz zarządzanie relacjami  
z odbiorcami i dostawcami (CRM).  
W tym przypadku możliwa jest pełna integracja 
procesu obiegu dokumentów i informacji 
finansowo-księgowych. Dokumenty są szybciej 
wysyłane do HK Finance, zawierają komplet 
informacji i są w pełni zaakceptowane, zgodnie  
z procedurami danej firmy. Exact Globe i Synergy 
tworzą ekosystem, który zapewnia spójność 
danych i umożliwia łatwą komunikację między 
narzędziami. Błędy w zakresie integracji są dzięki 
temu całkowicie wyeliminowane. 

Wydajność i elastyczność 

Spółka zatrudnia ponad 70 osób i świadczy 
usługi finansowo-księgowe dla ponad 
200 podmiotów. System musiał być więc 
odpowiednio wydajny, aby móc spełnić 
ich wymagania. Poprzez Exact Globe 
HK Finance świadczy usługi dla swoich 
klientów, dlatego ważną cechą systemu 
jest elastyczny model licencjonowania. 
Dzięki temu oprogramowanie jest również 
efektywne kosztowo. 
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Dane firmy

Nazwa organizacji:
HK Finance sp. z o.o.

Sektor:
Finansowe i księgowość; 
sektor usług profesjonalnych

Liczba pracowników:
Ponad 70

Aktywne produkty Exact:
Exact Globe

Operacje wspierane przez Exact:
Obsługa finansowo-księgowa, 
elektroniczny obieg dokumentów, 
księgowanie dokumentów finansowych, 
kontrola finansowa, raportowanie

Strona klienta: 
www.hk-finance.pl

Łatwa obsługa firm międzynarodowych

Konsultanci zatrudnieni w HK Finance pracują w 
języku polskim, angielskim i niemieckim. System 
musiał więc obsługiwać różne waluty  
i języki – tak jest w przypadku Exact Globe. Daje 
to korzyści nie tylko w przypadku obsługi firm 
zagranicznych, ale także ich polskich oddziałów. 
Dzięki wielojęzycznym panelom użytkownika 
kontrola eksperta z innego kraju lub wgląd 
w dokumenty i wyniki są bardzo proste i nie 
wymagają dodatkowej pracy. Oprogramowanie 
może być również wdrożone dla całej grupy, 
zapewniając jeden system dla wszystkich 
oddziałów, a jednocześnie także zgodność  
z przepisami i wymogami prawnymi danego 
kraju. 

Dopasowany do potrzeb

„Ponieważ obsługujemy wielu klientów, którzy 
mają różne wymagania w kwestii raportów  
i zakresie świadczonych usług, niezwykle istotna 
jest dla nas możliwość personalizacji systemu. 
Exact umożliwia nam dostosowanie systemu do 
tych potrzeb z poziomu samego użytkownika, 
bez konieczności ingerencji informatyka czy 
programisty.” – mówi Anna Łabęcka-Milewska, 
członek zarządu HK Finance.  
Exact Globe daje duże możliwości ułożenia 
przestrzennego ewidencji księgowych. Ważną 
cechą systemu jest logiczny układ księgi 
głównej. Oprogramowanie umożliwia szybkie  
i proste kreowanie podglądów wydruków  
i reedycji, a czas wprowadzania dokumentów 
jest znacznie skrócony. Jest również łatwo 
sprawdzalny, a większość operacji można 

przeprowadzić z klawiatury komputera, co 
wyróżnia go spośród podobnych narzędzi. 
„Oprogramowanie Exact jest bardzo intuicyjne. 
W odróżnieniu od niektórych konkurencyjnych 
systemów, wdrożenie nowych pracowników jest 
proste i nie wymaga dużo czasu.  
Co istotne, Exact Globe jest na tyle przyjazny 
dla użytkownika i prosty w obsłudze, że liczba 
błędów, nawet w przypadku konsultantów 
dopiero zaczynających pracę, jest znacznie 
zmniejszona. Nasi pracownicy twierdzą, że kto 
raz zacznie pracować na Exact, nie będzie chciał 
pracować na innym systemie  – dodaje Anna 
Łabęcka-Milewska. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy 
z firmą HK Finance. Jej menedżerowie 
wykorzystali swoje wcześniejsze doświadczenia 
z oprogramowaniem Exact i postawili na 
wydajność oraz elastyczność Exact Globe. 
Wszystko po to, aby móc obsłużyć wielu klientów 
i zapewnić ergonomię pracy konsultantów.” 
– mówi Karol Ratkowski, Senior Sales Executive w 
Exact Software Poland.  
Wdrożenie odbyło się w 2005 roku i przebiegło 
bardzo sprawnie. „Bardzo cenimy sobie 
współpracę z konsultantami Exact, którzy 
mają bogate doświadczenie i świetnie znają 
możliwości systemu. To sprawia, że zarówno 
wdrożenie, jak i codzienna praca z system 
są proste i całkowicie odpowiadają naszym 
potrzebom”. – dodaje Anna Łabęcka-Milewska.

    Wymagania: 
 
       Wydajny i elastyczny system 

umożliwiający obsługę wielu klientów 

    Rozwiązanie: 

     Wdrożenie kompleksowego  
i intuicyjnego systemu Exact Globe



GŁÓWNE KORZYŚCI

Efektywność kosztowa systemu dzięki 
elastycznemu modelowi licencjonowania.

Możliwość obsługi wielu klientów, w tym także firm 
zagranicznych.

Dopasowanie systemu do zróżnicowanych potrzeb 
klientów poprzez prostą personalizację z poziomu 
użytkownika.

Skrócony czas wdrożenia nowych pracowników 
i zmniejszenie liczby błędów dzięki intuicyjnej 
obsłudze systemu.

Szybkie wprowadzanie danych i dokumentów do 
systemu, sprawne raportowanie, logiczny układ 
księgi głównej.

Możliwość importowania i eksportowania danych. 

Od samego początku działalności 

firmy korzystamy z systemu Exact 

Globe. Mieliśmy doświadczenia 

w pracy z tym oprogramowaniem 

już wcześniej i byliśmy bardzo 

zadowoleni ze współpracy.  

Wybór systemu Exact do obsługi 

naszych klientów był więc dla nas 

naturalną decyzją.”

- Anna Łabęcka-Milewska,  

członek zarządu HK Finance 
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Wymagania
Wydajny i elastyczny system umożliwiający 
obsługę wielu klientów

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.

Skontaktuj się z nami
 
Exact Software Poland Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1
Złotniki
62-002 Suchy Las
Tel: +48 61 858 06 00
E-mail: poznan@exact.com
Strona: www.exact.com/pl


