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Wszystko czego potrzebujesz,
W JEDNYM SYSTEMIE

Platforma Amodit to rozwiązanie przeznaczone dla dużych firm i 
organizacji, które chcą poprawić efektywność swoich procesów 
biznesowych. Wprowadzenie automatyzacji, optymalizacji i 
usprawnień w Twojej firmie to nasz priorytet.

Niezależnie od branży, obszaru czy procesu – za pomocą Amodit 
uporządkujesz wszystkie procesy biznesowe. Twórz przejrzyste, 
dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwe do zmiany 
schematy, które usprawnią Twój biznes.



Produkcyjna

BRANŻE

Farmaceutyczna

FMCG

Logistyczna

IT

Finansowa

+ DOWOLNE INNE ROZWIĄZANIE

Obszar 
administracyjny

Korespondencja 
przychodząca

Korespondencja 
wychodząca, 
eNadawca

Rejestry, ewidencje

Zaopatrzenie

Wnioski na zarząd, 
decyzyjne

Obszar kadrowy

eTeczka

Ochrona 
sygnalistów

Szkolenia, oceny 
pracownicze, 
wnioski urlopowe

Onboarding nowego 
pracownika

Portal pracowniczy

Obszar prawny

Przygotowywanie 
i opiniowanie umów, 
jednoczesna praca
przy pomocy pakietu
Office 365

Uzgodnienia, 
akceptacje, dostęp
tymczasowy

Generowanie
szablonów umów

Ewidencja umów
(archiwum), 
zarządzanie

ePodpis

Obszar finansowy

Akceptacja kosztów

Zapotrzebowania, 
rozliczanie 
zamówień

Rezerwy, kontrola 
budżetu

Zaliczki, delegacje

Wewnętrzny OCR

Karty kontrahentów

KSeF

Raporty

Obszar IT

Nadawanie 
uprawnień

Help desk

Ewidencja sprzętu

RODO, zgody itp.

Zarządznie zmianą

ROZWIĄZANIA

HR



Redukcja kosztów

Optymalne procesy to 
oszczędność czasu i 

pieniędzy.

Wyższa efektywność

Wykluczenie 
monotonnych procesów 

uwalnia czas pracowników.

Szybki dostęp

Użytkownik w łatwy i 
szybki sposób może 

znaleźć sprawę.

Elastyczność

Procesy można dowolnie 
modyfikować i 
aktualizować.

Brak ograniczeń

Użytkownicy pracują z 
dowolnego miejsca, które 
ma dostęp do Internetu.

Brak papieru

Niezbędne dokumenty 
można przechowywać 

elektronicznie.

Przyspieszone decyzje

Dzięki elektronicznemu 
obiegowi czas zamknięcia 

sprawy jest krótszy.

KORZYŚCI

Gotowa platforma

Wiele systemów zastąp
jedną platformą z różnymi
procesami biznesowymi.



Poznaj naszych Klientów >>

ZAUFALI NAM

https://amodit.pl/klienci/


ASTRAFOX W LICZBACH

1483+
WDROŻONYCH PROCESÓW

393
KLIENTÓW 101+

PRACOWNIKÓW

10
PARTNERÓW BIZNESOWYCH



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I CSR

Astrafox jako świadomy i odpowiedzialny
producent technologii realizującej cele
zrównoważonego rozwoju z dużym
zaangażowaniem podchodzi do działań na rzecz
CSR. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest 
dołączenie Astrafox do United Nations Global 
Compact — platformy, która prowadzi działania
na rzecz rozwoju, wdrażania i promowania
odpowiedzialnych praktyk biznesowych. 

Fundację Jedni Drugim Bikepark Kazoora
Fundację

Dajemy Dzieciom Siłę

Stowarzyszenie
To Help Africa

Sieć Obywatelską
Watchdog Polska

Fundację Onkologiczną 
Alivia

Do tej pory wsparliśmy:



Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, 
skontaktuj się z nami:

poland@amodit.com

+48 22 355 21 64

Znajdziesz nas:

amodit.pl @amodit @amoditpl

mailto:poland@amodit.com
https://amodit.pl/
https://pl.linkedin.com/company/amodit
https://pl-pl.facebook.com/amoditpl/

