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Polska spółka będąca częścią Grupy  
Nijhof-Wassink rozpoczęła współpracę  
z Exact Software Poland ponad 25 lat temu. 
System był wówczas dostępny w wersji 
DOS. Podobne rozwiązania w tym czasie 
nie były jeszcze mocno rozpowszechnione 
w Polsce, korzystanie z nich w zakresie 
procesów finansowo-księgowych pozwalało 
więc budować przewagę konkurencyjną. 
Rozwiązanie Exact zostało przez spółkę 
wdrożone ze względu na to, że korzystała z 
niego również niderlandzka spółka-matka. 
„Wdrożenie systemu było zainicjowane 
przez grupę oraz spółkę wywodzącą się z 
Niderlandów. Na przestrzeni lat jednak decyzja 
o wykorzystaniu oprogramowania Exact 

okazała się kluczowa do realizacji naszych 
planów i rozwoju zarządzania procesami 
administracyjno-księgowymi.” – mówi 
Marcin Michalski, Dyrektor Sprzedaży Volvo 
w Nijhof-Wassink Sp. z o.o. Wykorzystanie 
tego samego oprogramowania w spółkach w 
różnych krajach znacząco ułatwia operowanie 
danymi oraz raportowanie na poziomie całej 
grupy. Informacje generowane w systemie 
dostępne są w tych samych formatach, a 
wielojęzyczny interfejs ułatwia dostęp do nich 
wszystkim uprawnionym osobom. Pozwala to 
podejmować strategiczne decyzje w oparciu  
o rzeczywiste i aktualne dane.  

Nijhof-Wassink Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy zatrudniającej ok. 1 100 osób  
w całej Europie i działającej w obszarze usług transportowych. Spółka jest dealerem samochodów 
ciężarowych Volvo oraz Renault Trucks. Zdywersyfikowany profil działalności pozwala świadczyć 
klientom zróżnicowane usługi związane między innymi z transportem, leasingiem czy serwisem. 
Nijhof-Wassink od ponad 25 lat korzysta z oprogramowania Exact do zarządzania procesami  
administracyjno-księgowymi. Wraz z rozwojem firmy, systemy były dopasowywane i rozbudowywa-
ne, aby móc odpowiadać na nowe potrzeby oraz usprawniać kolejne obszary działalności spółki.



 
 

Oprócz obsługi procesów administracyjno-
księgowych, od 2007 roku Exact wspiera 
również spółkę Nowa Lease. System obsługuje 
cały proces leasingowy od momentu złożenia 
oferty, aż po pełną obsługę w zakresie 
fakturowania i procesowania dokumentów. 
Procesy wcześniej przeprowadzane za pomocą 
programów biurowych jak Word czy Excel, 
znalazły pełne przełożenie na automatyczne 
działania w programie Exact Globe. Dzięki 
temu spółce udało się ograniczyć papierowy 
obieg dokumentów, przyspieszyć procesy 
oraz administrowanie nimi, rozliczanie 
dokumentów finansowych, w tym szczególnie 
fakturowanie oraz rozksięgowywanie na 
bardzo wiele kont księgowych. Wykorzystanie 
systemu zoptymalizowało pracę oraz pozwoliło 
zaoszczędzić czas i niezbędną dla dalszego 
rozwoju firmy energię – umożliwiło skupienie 
się na bardziej strategicznych zadaniach. 

 
 
 
To istotne usprawnienia ze względu na 
skalę działalności – Nowa Lease obsługuje 
ponad 500 umów leasingowych miesięcznie. 
Połączenie procesów z księgowością za 
pomocą systemu umożliwiło zarządzanie flotą 
ponad 600 pojazdów przez trzech pracowników  
w zakresie: administrowania pojazdami oraz 
umowami, generowania faktur oraz innych 
niezbędnych dokumentów, rozliczania szkód 
komunikacyjnych, aktywowania nowych 
umów, zamykania i rozliczania umów. Od 
strony księgowej, wiąże się to bezpośrednio 
z wartościami spłacanego kapitału. Taka 
organizacja administracji leasingowej daje 
wymierne korzyści i pozwala oszczędzać czas, 
co bezpośrednio przekłada się również na 
oszczędności finansowe.  

Automatyzacja procesów  
administracyjno-księgowych

Decyzja o wykorzystaniu 

oprogramowania Exact 

okazała się kluczowa do 

realizacji naszych planów.”



 
 

Dynamiczny rozwój spółki na przestrzeni ponad 
25 lat tworzył potrzebę usprawniania kolejnych 
procesów oraz rozbudowy systemów.  
„W różnych momentach rozwoju naszej grupy  
w Polsce: firmy Nijhof-Wassink jak i Nowa 
Lease, pojawiały się coraz to nowsze 
pomysły na usprawnienie wielu procesów. 
Wraz z Exact Software Poland stworzyliśmy 
platformę do importowania dokumentów 
z programu serwisowo-magazynowego, 
następnie stworzyliśmy całą administrację 
i system księgowania naszej działalności 
leasingowej. Wraz ze zmianą przepisów 
pojawiła się kolejna nowość – automatyczne 
księgowanie działalności leasingowej w 
ujęciu bilansowym. Rozwój naszej działalności 
dealerskiej pociągnął za sobą kolejne projekty: 
rozliczanie kontraktów serwisowych, wniosków 
gwarancyjnych – wszystko w oparciu o 
rozwiązania Exact Software Poland.” – mówi 
Marcin Michalski, Dyrektor Sprzedaży Volvo w 
Nijhof-Wassink Sp. z o.o. Elastyczność systemu i 
możliwość stworzenia dedykowanych nakładek, 
a także dopasowanie do zmieniających się 
przepisów czy wymogów prawnych, są istotne 
z punktu widzenia rozwoju organizacji. Bardzo 
cenimy sobie współpracę z konsultantami 
Exact. Wszelkie wspólne działania oczywiście są 
konsultowane, omawiane, tworzony jest projekt, 
nad którym kreatywnie pracujemy. 

 
 
 
Również wszystkie modyfikacje czy próbne 
wdrożenia, dzieją się w bezpośredniej 
współpracy naszych pracowników oraz 
konsultantów po stronie dostawcy systemu. 
W kontekście naszej wieloletniej współpracy 
szczególnie zwracamy uwagę na naszą 
spółkę Nowa Lease i to, co udało nam się tam 
stworzyć. Rozpoczynaliśmy od zwykłej kartki 
papieru i rysowania tego, jak to rozwiązanie 
powinno wyglądać i jak zakiełkowało w naszych 
głowach. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu 
ekspertów Exact udało się spełnić wszystkie 
nasze wymagania. – dodaje Marcin Michalski. 

Rozwój oprogramowania

Wyzwanie
Automatyzacja i usprawnienie 
procesów administracyjno-księgowych, 
dostosowanie oprogramowania do 
indywidualnych potrzeb firmy oraz 
aktualnych przepisów.  

Rozwiązanie
Wdrożenie systemu Exact Globe oraz 
stworzenie dedykowanych nakładek. 



Fakty

Nazwa organizacji: 
Nijhof-Wassink Sp. z o.o

Obszar działalności:
usługi związane z transportem,  
leasingiem, serwisem

Aktywne produkty Exact:
Exact Globe

Operacje wspierane przez Exact: 
 + księgowość i finanse
 + procesy administracyjne
 + usługi leasingowe

Strona klienta: 
https://nijhof-wassink.com.pl

Korzyści 

 + Usprawnienie procesów finansowo-
księgowych

 + Dopasowanie systemu do 
indywidualnych potrzeb spółki

 + Udana współpraca z ekspertami Exact 
Software Poland, wsparcie na każdym 
etapie przygotowywania, wdrażania oraz 
utrzymania systemu 

 + Oszczędność czasu oraz korzyści 
finansowe wynikające z automatyzacji 
procesów, oraz usług leasingowych

 + Ograniczenie papierowego obiegu 
dokumentów

 + Łatwa kontrola oraz raportowanie na 
poziomie całej grupy

https://nijhof-wassink.com.pl


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.

© Exact Group B.V., 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie
wymienione marki i znaki handlowe należą do swoich właścicieli.
IMNB_21068


