
Programy dla firm 
usługowych i produkcyjnych 
Jakość od 1997 roku

IN-FORM PROfessional



Zawartość

Prezentacja firmy

Główne zalety programu IN-FORM PROfessional
• Intuicyjna obsługa. Po prostu rozpocznij i przygotuj atrakcyjną 

ofertę. Kalkuluj pewnie. Rozpoznaj granicę opłacalności i 
sprawdź, co zostanie pod kreską.

• Możliwość pracy cyfrowej. Wysyłaj PDFy mailem, realizuj 
przelewy online i prowadź elektroniczną archwizację dokumentów. 
Bądź eko, zrezygnuj z papieru. Zapomnij o nauce obsługi 
dodatkowych programów.

• Mobilność we wszystkich obszarach działania. Pracuj z 
dowolnego miejsca (a nie tylko pobieraj dane). Maile, terminy, 
kontakty synchronizuj z biurem. Świadcz usługi serwisowe 
bardziej efektywnie dzięki digitalizacji.

• Ciągłość „przepływu pracy“ dzięki dostępowi do 
wszystkich danych w Centrum informacyjnym. Gdy klienci i 
zlecenia są dostępne jak na dłoni, Ty możesz być: 

przekonujący, efektywny 
i skuteczny!

IN-Software Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo
• działalność od 1997 roku
• firma zarządzana bezpośrednio przez właścicieli  
• główna siedziba w Poznaniu
• konsultanci i szkoleniowcy na terenie całego kraju
• oddziały w Dreźnie i Karlsbad (Niemcy)

Organizacja
• ponad 65 pracowników
• własny team programistów
• własny zespół konsultantów
• własny dział wdrożeniowców
• własny sztab szkoleniowców

Obszar działania
• firmy usługowe z branży budowlanej
• małe zakłady produkcyjne i przemysłowe
• ponad 40.000 użytkowników w Polsce i Niemczech

IN-TEAM: „angażujemy się na 100% we wszystko, co robimy“



Ty jesteś specjalistą w swojej branży. Naszą specjalnością jest tworzenie programów 
komputerowych. Jeśli się czegoś podejmujemy, robimy to dobrze. Znajdziesz u nas: 

Jeden program, który zastąpi oddzielne rozwiązania
• jeden raz uczysz się obsługi, jeden raz w roku aktualizujesz program, zyskujesz jedno 

genialne narzędzie do wszystkich zadań.
• z przyjaznym interface‘em użytkownika, zorientowanym na obsługę procesów 
• zawierający standardowe funkcje w wersji podstawowej (np. kartoteki artykułów i adresów, 

możliwość wyszukiwania informacji, edytor pism itd.).
• zaprojektowany na bazie wieloletnich doświadczeń, niezawodny i sprawdzony w praktyce w 

każdym detalu.
• z modułową budową zapewniającą elastyczność: kupujesz, to czego potrzebujesz.

Ludzie, na których pomoc zawsze możesz liczyć
• Wszystko zaczyna się jeszcze przed zakupem: możesz przez kilka godzin szukać informacji 

w sieci albo po prostu spotkać się i porozmawiać z nami przez chwilę. Bezpłatnej analizy 
potrzeb i doradztwa przed zakupem nikt Ci nie odbierze - nawet jeśli nie zdecydujesz się na 
oprogramowanie IN-FORM i współpracę z nami.

• Opieka po zakupie, skrojona na miarę Twoich oczekiwań - otrzymasz wsparcie takie duże 
jak chcesz lub tylko tyle ile potrzebujesz.

• Ustawimy Twój system, przeszkolimy Cię, dopasujemy do Twoich potrzeb - wszystko 
przy pomocy własnych, wyspecjalizowanych pracowników - na miejscu u Ciebie lub 
telefonicznie.

• Jeżeli zdarzy się jakiś problem, będziesz mógł zawsze skorzystać z Opieki nad 
użytkownikiem i bezpośredniego kontaktu z Pomocą.

• Dzięki corocznym aktualizacjom systemu oraz dniom IN-FORMacyjnym, odbywającym 
się w różnych miastach będziesz na bieżąco informowany o nowościach oraz zyskasz 
pewność, że Twoje oprogramowanie jest zgodne z aktualnym stanem prawnym i 
technicznym.

• Otoczenie podlega nieustannym zmianom. Ogranicz swoje ryzyko przez zawarcie 
umowy serwisowej. Takiemu rozwiązaniu zaufało już trzy czwarte naszych 
użytkowników. 

Jeśli masz pytania, porozmawiaj z nami - nasi pracownicy chętnie udzielom Tobie 
wyczerpujących informacji. 
 

Ty troszczysz się o swoją firmę - My 
dbamy o Twoje oprogramowanie 

Z pozdrowieniami 
Janusz Baranowski
IN-Software Polska Sp. z o.o.



W jaki sposób dziś pracujesz? W ilu różnych programach przygotowujesz 
dokumenty? Ile czasu zajmuje ci odszukanie potrzebnych informacji? 

Podwójne akta – nie, dziękuję!
Każda inwestycja to ogromna liczba dokumentów: 
ofert, kosztorysów, zamówień, faktur. Dziś 
przeważnie drukujesz wszystkie dokumenty i 
odkładasz je do segregatorów poszczególnych 
inwestycji, żeby później je odszukać. Zrezygnuj z 
tego nieefektywnego sposobu pracy!

Elektroniczna teczka inwestycji!
Wszystkimi dokumentami zarządzasz 
automatycznie przez identyfikator zlecenia. W ten 
sposób powstają elektroniczne teczki inwestycji 
z kompletem dokumentów, dotyczących danego 
zlecenia. Aby odszukać interesujący cię dokument, 
wystarczy kliknąć nazwę inwestycji, a program 
natychmiast otworzy odpowiedni skoroszyt i możesz 
rozpoczynać pracę... Szybciej niż myślisz!

Wszystko pod ręką!
W elektronicznym skoroszycie wszystkie ważne 
informacje o dokumentach znajdziesz w jednym 
miejscu, co daje ci pełną kontrolę nad sytuacją!
Tutaj szybko przygotujesz ofertę, zamówienie, 
kosztorys lub fakturę!

Załatwione od ręki! 
Kiedy szef pilnie potrzebuje faktury, wystawiam ją 

błyskawicznie, przerabiając istniejącą ofertę. 
Taka praca to czysta przyjemność!

„
“

Porzuć nieefektywne rozwiązania. Program IN-FORM PROfessional 
zorientowany na obsługę codziennych zadań uporządkuje twoją pracę!

Pracuj intuicyjnie na 
komputerze, a skoroszyt 
odłóż na półkę!
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Wystarczy raz przygotować ofertę lub 
kosztorys - resztę wykona program!

Ty masz pełen wachlarz możliwości:
• proste wybieranie adresów,
• umieszczanie bloków tekstowych,
• szybkie wstawianie artykułów,
• dowolne formatowanie tekstów,
• dołączanie zdjęć,
• sprawdzenie kalkulacji opłacalności.

Gotowa oferta trafia do klienta!

Twój klient widzi rezultat końcowy:
rewelacyjnie przygotowaną ofertę - równie 
indywidualną, jak twój klient!

Podwójna praca? 
Nie dla mnie. 

W ofercie są ujęte 
wszystkie 

skalkulowane wartości, 
które zostaną przejęte 
do wystawionej faktury. 

„
“
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Usługi Budowlane
ul. Dobra 23
67-183 Nieznanowo

Telefon   (061) 712 52 46
Fax   (061) 712 54 28

Z programem IN-FORM PROfessional także 
przygotujesz kosztorys własny* lub uzupełnisz 
kosztorys otrzymany od inwestora. W tym celu 
możesz korzystać z cenników kosztorysowych lub 
z rzeczywistych cen artykułów zapisanych w bazie 
danych. Do dyspozycji będziesz miał ponad sto 
książek ministerialnych katalogów kosztorysowych z 
genialną funkcją ułatwiającą ich wyszukiwanie i wybór. 

* Funkcja dostępna z modułem dodatkowym Import/Eksport dokumentu.

Usługi Budowlaneul. Dobra 23
67-183 Nieznanowo

Telefon   (061) 712 52 46Fax   (061) 712 54 28

Profesjonalne kosztorysy!
Prześlij kosztorys zgodny
ze specyfikacją przetargową!



Kalkulacja w programie IN-FORM PROfessional oferuje 
wszystkie rodzaje kalkulowania cen:
• kalkulację narzutu,
• kalkulację udziału w kosztach stałych,
• cenę oczekiwaną / kalkulację końcowa.
 

Wiesz dokładnie, na czym stoisz: wywołując funkcję kalkulacji, 
natychmiast zobaczysz, czy oferta została skalkulowana 
powyżej granicy opłacalności dla twojej firmy, o czym 
informuje kolor zielony. W ten sam sposób sprawdzisz 
opłacalność poszczególnych pozycji oferty. Z kolei negocjacje 
cenowe z klientem będą przebiegać sprawniej, niż mógłbyś 
przypuszczać, a wszystko dzięki genialnym funkcjom „Cena 
oczekiwana“ oraz „Tabela cen“. 

„Jak mogę zwiększyć swój zysk?”
Dzwonię do hurtownika i jeszcze w trakcie 
negocjacji szybko zmieniam wysokość rabatu na 
materiały w tabeli cen.

„
“

Mój klient chciałby otrzymać poprawioną 
ofertę zgodnie z wynegocjowaną  

Ceną oczekiwaną.

Czy wiesz, ile zarobisz na tym zleceniu?44.000,-
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„Spokojnie, zmieścimy 
się w tej kwocie...“
Wprowadź cenę zaproponowaną 
przez klienta i sprawdź, czy nadal ci 
się to opłaca. Wszystko sprawnie 
i szybko - bez błędów w obliczeniach 
i zbędnego przepisywania oferty!



Oferta cenowa się przeterminowała:

„Czy chcę jeszcze 
wykonać to zlecenie?“
Zaktualizuj ceny na podstawie danych 
z Kartoteki artykułów. Przy każdym zleceniu mam

pewność, że nie zejdę poniżej progu 
opłacalności, ponieważ wiem, jakie stawki 

wchodzą w grę.

„
“

„Czy zarobię na tym zleceniu, czy 
tylko pokryję koszty?“
Z kalkulacją zyskujesz pewność, że proponowane 
ceny pozwolą wypracować oczekiwany zysk. 

Dobra kalkulacja
zapewnia 
swobodę działania!

„Każde zlecenie tworzę szybciej“
Skorzystaj ze swojego dotychczasowego doświadczenia 
i zmień czas zgodnie z wartością oczekiwaną.
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Intuicyjne zarządzanie dokumentami, artykułami, adresami za pomocą 
programu IN-FORM PROfessional.
Genialną funkcję wyszukiwania informacji w IN-FORM PROfessional wywołasz z dowolnego miejsca w 
programie. W ten sam sposób znajdziesz szybko nie tylko artykuły i adresy, ale także dokumenty. Podając 
jedno wyrażenie, sprawisz, że program spośród setek lub tysięcy artykułów czy dokumentów wyszuka 
tylko te, które je zawierają i których właśnie potrzebujesz. Zapomnij o uciążliwym wyszukiwaniu artykułów 
wymagającym podawania ich skomplikowanych numerów lub indeksów.

Szukanie po tekście!
Żegnajcie indeksy i długie 
numery artykułów! Z IN-FORM 
PROfessional możesz zapomnieć 
o uciążliwym i długotrwałym 
wyszukiwaniu informacji. 
Twój czas jest bezcenny, dlatego: 
wprowadź dowolny tekst, który 
kojarzysz z artykułem, a w ciągu 
sekundy program wyświetli go 
na ekranie twojego monitora.

Pracuj tylko z Ulubionymi!
Twoja baza danych jest bardzo duża. Najczęściej jednak 
wykorzystujesz około dwustu artykułów? W oknie wyszukiwania 
informacji jednym kliknięciem wyświetlisz tylko swoje Ulubione 
artykuły - odróżnisz je od pozostałych dzięki pogrubionej czcionce! 

„Szkło hartowane...“ - Znalazłeś?
Po prostu wygoogluj i... gotowe.

„
“

Takie szukanie i znajdowanie 
informacji to przyjemność!

Jednolite 
wyszukiwanie 

w całym programie!
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Raz, dwa i oferta jest wysyłana mailem 
do kontrahenta. Bezpośrednio z programu 
IN-FORM PROfessional! Treść maila i pole 
„dotyczy“ są wypełniane automatycznie.

Digital arbeiten     

Przenieś całą swoją komunikację do programu IN-FORM PROfessional,

dzięki czemu 
zmniejszysz zużycie 
papieru i toneru!
Zapisuj dokumenty w formacie PDF i wysyłaj je zgodnie z oczekiwaniami 
pocztą elektroniczną - bezpośrednio z programu IN-FORM PROfessional.
Przypisz wszystkie dokumenty do adresu, a dzięki temu będziesz mógł 
zobaczyć w programie IN-FORM PROfessional całą korespondencję z 
kontrahentem. Pozwoli ci to łatwo odtworzyć całą komunikację, 
bez względu na to, czy korzystałeś z papieru, czy ze środków komunikacji 
elektronicznej!
Opcjonalna synchronizacja ze smartfonem lub tabletem zagwarantuje, 
że będziesz mobilny.

Coraz więcej klientów 
prosi mnie o przesłanie

oferty mailem 
w pliku PDF.

„
“

Bądź eko - zrezygnuj z drukarki, oszczędzaj papier, a 
oferty po prostu przesyłaj mailem!

Pracuj cyfrowo!
  
Przygotuj i wysyłaj przygotowane dokumenty bezpośrednio z IN-FORM PROfessional. 
Jeśli będziesz poszukiwał informacji, wszystko znajdziesz w Centrum informacyjnym.
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Przy przelewach internetowych zyskujesz pewność i maksymalne bezpieczeństwo. 
Ponadto program oferuje komfortowe zarządzanie wieloma kontami bankowymi.

Przelewy przez Internet z programem IN-FORM PROfessional 
oznaczają:

Jeden program - jeden sposób 
pracy! Raz wprowadzasz dane 
i... gotowe.

Kilka razy wprowadzasz te same adresy? 

Nie, dziękuję. 
Wszystkie dane o klientach mam zapisane w swoim 

programie, a nie na stronach banków. “
„

Za pomocą programu IN-FORM PROfessional będziesz mógł efektywnie 
zarządzać i kontrolować stan finansów firmy, płacąc za faktury oraz 
ewidencjonując wyciągi. Zarządzaj kontami kilku banków. Pobieraj z banku 
elektroniczne wyciągi bankowe i automatycznie rozliczaj płatności za faktury 
zakupowe i sprzedażowe. Dzięki temu wyeliminujesz papierowy chaos oraz 
będziesz mógł zmniejszyć opłaty naliczane przez bank za prowadzenie 
rachunków.
Zyskujesz także bezpieczeństwo, ponieważ dane dotyczące twoich 
kontrahentów są przechowywane w programie, a nie na serwerach banku.
Ponadto będziesz mógł zredukować koszty związane z obsługą księgową 
dzięki możliwości tworzenia zapisów księgowych i przekazywania ich w 
formie elektronicznej do programów finansowo-księgowych.
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Zgodnie z życzeniem zapisz faktury, dowody dostawy, szkice, raporty tam, gdzie ich 
miejsce, czyli w programie IN-FORM PROfessional.
Zeskanuj dokumenty papierowe, podłącz zdjęcia cyfrowe lub zapisz pliki z 
rysunkami CAD w odpowiedniej lokalizacji.
Archiwizuj umowy, raporty, dzienniki, faktury zakupowe i pozostałe dokumenty.
Przyporządkuj dokumenty do kart klientów/dostawców i odpowiadaj szybko na wszelkie 
zapytania, korzystając z zalet programu IN-FORM PROfessional. Segregator nie będzie 
ci więcej potrzebny, a praca będzie przebiegać płynnie.

Raz archiwizujesz dokumenty w programie IN-FORM 
PROfessional, a od tego momentu pracujesz z Centrum informacyjnym. 

Dzięki cyfrowej pracy 
wszystko znajdziesz 
w okamgnieniu!

Digital arbeiten     

Zeskanuj dokument, a
oryginał przenieś do archiwum.  

Papier nie będzie ci 
więcej potrzebny.

„
“

Najważniejsze zalety:
• nie wymaga instalowania dodatkowych programów,
• intuicyjna obsługa,
• podgląd plików PDF oraz popularnych formatów 

graficznych,
• skanery polecane przez IN-Software,
• wprowadzenia i szkolenia wykonywane przez IN-Software.

Jeszcze tylko prześlę mailem zdjęcie z planem 
budynku. Dzięki temu każdy łatwo 

je znajdzie, gdy będzie  
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Wysyłaj i odbieraj maile z programem IN-FORM PROfessional - bez konieczności 
instalowania dodatkowego oprogramowania i sprzętu.
Synchronizuj terminy, adresy i maile z programu IN-FORM PROfessional ze 
smartfonem lub z tabletem.
Dzięki temu w jednym miejscu masz dostęp do całej korespondencji, nawet 
wówczas, gdy pracujesz poza biurem.

Maile, terminy i kontakty mam już od dawna  

na moim smartfonie.
Dzięki synchronizacji z IN-FORM PROfessional 
nie muszę nic zapisywać podwójnie i wszystkie 

dane mam zawsze aktualne.„„

Ekstra, terminy kolejnych spotkań 
biznesowych na następny miesiąc zostały 

już wprowadzone!“ “

Przenieś swoje biuro do kieszeni!  
Dzięki synchronizacji z urządzeniami mobilnymi:

Potrzebne dane zapisujesz 
tylko raz i już zawsze masz 
je przy sobie!

Najważniejsze zalety:
• wysyłaj maile, faksy i esems-y bezpośrednio z IN-FORM PROfessional,
• grupowe skrzynki mailowe oraz skrzynki indywidualne dla każdego 

użytkownika systemu,
• cała korespondencja dotycząca kontrahentów dostępna z każdego 

stanowiska pracy,
• raz konfigurujesz i więcej nic nie musisz robić: zapomnij o problemach z 

programem Exchange serwer, administratorami sieci, dodatkowym sprzętem 
i zewnętrznym oprogramowaniem.

• łącznie z filtrem anty SPAM-owym.
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Prześlij swojemu serwisantowi listę zadań do wykonania mailem. Pracownik po zakończeniu pracy wypełni 
tylko raport z wykonanej usługi i przekaże klientowi listę do podpisania na tablecie - sprawnie i wygodnie.  
Następnie raport z usługi zostanie natychmiast przesłany do biura mailem i zaimportowany do systemu. 
Wszystko działa sprawnie, niezależnie od miejsca, w którym wykonujesz usługę, ponieważ przy 
pracy na tablecie wystarczy tylko aktywne połącznie z Internetem.
Na tej podstawie niemal automatycznie zostanie utworzona faktura. Czasy pracy serwisanta również mogą 
być wczytane do systemu i rozliczone.

Najważniejsze zalety:
• możliwość pracy niezależnie od platformy (działa z następującymi systemami operacyjnymi iOS, 

Android i Windows). Sam decydujesz, które urządzenie jest najlepsze dla twoich serwisantów,
• standardowa aplikacja do wypełniania formularzy PDF, która nie wymaga instalowania 

dodatkowego oprogramowania, 
• wypełnione formularze są czytelne i można je także edytować, a zapisane dane nie zostaną 

utracone, 
• formularze mogą być dopasowane zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami.

Mobilität über alle Bereiche

Drobne usługi serwisowe i drobne zlecenia generujące dobre obroty. Szczególnie wydajne, jeśli 

twój monter pracuje mobilnie!

Jeszcze tylko mój klient 
podpisze zamówienie

i wysyłam je 
z powrotem do biura!“
„
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Elektroniczne 
potwierdzenie 
usługi błyskawicznie 
przesyłasz do biura, 
dzięki czemu dane do 
wystawienia faktury 
są dostępne od ręki.  
Czytelne i bezbłędne.



Wszystkie informacje o partnerach 
biznesowych i zleceniach są dostępne od 
ręki w jednym centralnym miejscu - niezależnie 
od tego, czy komunikacja odbywała się pisemnie, 
elektronicznie, czy ustnie. Z Centrum informacyjnym 
twoi klienci nie będą mieć przed tobą żadnych 
tajemnic, dzięki czemu możesz pracować bardziej 
efektywnie!

Przykłady zastosowań:
• po prostu przeanalizuj całą komunikacje z 

poprzednich lat (telefony, terminy, rozmowy oraz 
maile), zdjęcia, rysunki, umowy obroty,

• uruchom Edytor pozycji projektów, przygotuj 
ofertę lub fakturę, wydrukuj albo wyślij mailem 
zgodnie z oczekiwaniami,

• prowadź w systemie ewidencję faktur zakupu, 
twórz elektronicznie polecenia zapłaty oraz 
dołączaj skany dokumentów źródłowych,

• kontroluj na bieżąco swoje finanse,
• uzgadniaj terminy i przenieś je automatycznie 

na swój smartfon,
• a jeśli masz taką potrzebę - identyfikuj 

telefony przychodzące. Wszystkie zadania, 
które do tej pory wykonałeś są dostępne na 
ekranie monitora.  

Te i wiele innych możliwości oferuje ci Centrum 
informacyjne programu IN-FORM PROfessional.

Oczywiście dla każdego 
użytkownika możesz ustawić 
indywidualne prawa dostępu do 
poszczególnych opcji w programie.

Twoja koleżanka jest na urlopie?
Cała komunikacja z klientem jest widoczna w Centrum informacyjnym. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o konkretne dokumenty, maile związane 
z projektem, czy tylko o notatki z rozmowy. W każdej sytuacji możesz 
łatwo sprawdzić, co się działo i udzielić wyczerpujących informacji.

Durchgängiger Workflow     

przekonujący, efektywny i skuteczny!
Wszystkie zadania wykonywane w programie są automatycznie dostępne w Centrum informacyjnym programu IN-FORM PROfessional. 
Dlatego przepływ pracy w programie jest płynny, a klienci i zlecenia są dostępne dla każdego użytkownika. Z tym doskonałym narzędziem jako przedsiębiorca możesz być: 

Kiedy dzwoni mój klient, 

mam jasną sytuację. 
Pytam go, czy już zaakceptował nową ofertę, potwierdzam 
termin przypadającego przeglądu i sprawdzam, dlaczego 

ostatnia faktura nie jest jeszcze zapłacona.

„
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Prosimy wziąć pod uwagę:
IN-FORM PROfessional to twoje komercyjne oprogramowanie, które wiele funkcji oferuje 
już w podstawowym pakiecie. Wybrane funkcje przedstawione w niniejszej broszurze 

wymagają dodatkowych modułów lub usług online IN-Software udostępnianych za dodatkową 
opłatą. 
Szczegóły na temat naszej oferty przedstawi konsultant systemu IN-Software - bezpłatnie i 
niezobowiązująco. Możesz je także pobrać ze strony www.in-software.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem błędów i zmian. 
Copyright IN-Software Polska Sp. z o.o.
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