
 Wiodąca na rynku, dostępna 24/7 mobilna tech-
nologia synchronizacji, poprawiająca wydajność 
w biurze czy w drodze

 Możliwość współpracy z kolegami z pracy 
w celu szybszego rozwiązywania problemów

 Dostęp do księgowań i rozliczeń personalnych 
poprzez iPhone’a lub iPada

 Najwyższy poziom bezpieczeństwa, poprzez 
szyfrowanie danych, możliwych do usunięcia  
na żądanie

 Pewność, że wszystkie dane są aktualne 
- najnowsze dane zawsze pod ręką

 Możliwość przeglądania najnowszych raportów 
(m.in. raport zysków i strat, nierozliczone transak-
cje, raport rachunkowości zarządczej), które są 
przechowywane w osobistym portalu Klienta

SERWIS IT
 Doradztwo biznesowe

  Księgowość, kadry i płace 
 Sprzedaż i serwis IT

 Doradztwo podatkowe i prawne

INFORMATOR

Państwa firma zawsze pod ręką

e-Service „Mobilny Extranet na iPhone’a i iPada” 
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BEZPIECZNIE ZARZĄDZAJ INFORMACJAMI - GDZIE CHCESZ  

I KIEDY CHCESZ

Oczekiwania się zmieni ły. Obecnie w  biznesie wymagane jest podejmowanie 
szybkich i trafnych decyzji, a do tego potrzebne są najświeższe informacje. W getsix® 
rozumiemy to i  dlatego dostosowujemy potrzeby każdej zainteresowanej strony 
i pomagamy zbilansować je z Państwa f irmą.

JUŻ TERAZ KORZYSTAJ Z MOBILNEGO EXTRANETU getsix® NA iPHONIE 

LUB iPADZIE I BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

Bezpieczne, solidne i łatwe w użyciu rozwiązanie do otwierania, przeglądania i synchronizacji 
Państwa informacji biznesowych na iPhonie lub iPadzie.

e-Usługa „Mobilny Extranet” getsix® na iPhone‘a lub iPada oznacza dla pracowników 
większą wydajność w terenie. Pracownicy Działów Sprzedaży i Księgowości mają możliwość 
szybszego dostępu do danych, łatwiejszej współpracy i szybszego reagowania na wewnętrzne 
potrzeby Państwa firmy. W  getsix® wiemy, że biznes potrzebuje sposobów na zwiększenie 
produktywności, aby wzmocnić bezpieczeństwo Państwa i Państwa pracowników.

Mobilne rozwiązania getsix®

COLLIGO BRIEFCASE 

DLA LEPSZEJ INTEGRACJI 

TECHNOLOGII

 
Kompleksowe szyfrowanie danych 
pomiędzy Państwa urządzeniem, 
a centrum danych getsix®, 
wraz z wprowadzeniem polityki 
użycia haseł.

TERAZ MOŻESZ 

OBSŁUGIWAĆ getsix® 

„MOBILNY EXTRANET” 

ZA POMOCĄ SWOJEGO 

URZĄDZENIA MOBILNEGO

 
Przedstawiamy Państwu 
nasz produkt, który pozwala 
na dostęp do danych 
finansowych i kadrowych 
poprzez Państwa urządzenie 
mobilne. Może on być 
szczególnie przydatny podczas 
podróży służbowych lub na 
spotkaniach, które zapewne są 
Państwa codziennością.

 

Siedziba Klienta

Zarząd i/lub Państwa Dział 
Księgowości

Dział Kontrolingu
Dział Kadr

Zarząd i/lub Państwa Dział 
Sprzedaży

Księgowość i naliczanie 
wynagrodzeń

administracja kadrowa

getsix® „Mobilny Extranet” 
na iPhone’a i iPada

getsix®

Back Office

Extranet
getsix®
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OPINIE O getsix®:
 

„To innowacyjne rozwiązanie 
znacznie poprawiło czas reakcji 
naszego zespołu ds. sprzedaży.”

„Nasi Dyrektorzy są bardzo 
zadowoleni z aplikacji ponieważ 
posiadają informacje, których 
potrzebują, bez względu na to, 
czy pracują online czy offline.“

getsix® ZAPEWNIA SWOIM KLIENTOM E-USŁUGĘ ZWANĄ getsix® 

„CUSTOMER EXTRANET”

Jeżeli korzystacie Państwo z któregoś z naszych rozwiązań dla finansów i rachunkowości, kadr 
i  płac czy dla zarządzania biurem, wówczas my przechowujemy Państwa istotne miesięczne 
dane i/lub raporty (np. rachunek zysków i strat, raporty z rachunkowośći zarządczej, księgowe, 
itp.) w portalu klienta - getsix® „Customer Extranet”.

Nasz „Customer Extranet” jest oparty o technologię Microsoft SharePoint i można mieć do niego 
dostęp za pomocą połączenia internetowego przez całą dobę, korzystając z każdej dostępnej 
przeglądarki. Nasi Klienci mają również możliwość przesyłania plików, które nie są związane 
z naszą usługą wykorzystując nasz portal klienta jako system zarządzania dokumentami.

Mobilne aplikacje Colligo Briefcase, które zdobyły wiele nagród, rozwiązują problem z mobilnością 
SharePointa zapewniając dostęp do Państwa danych za pomocą getsix® „Customer Extranet“ dla 
systemu iOS firmy Apple. Colligo Briefcase dostarcza więcej narzędzi zwiększających wydajność, 
które są dostępne w wersji na iPhone‘a i iPada, z pełnym wsparciem offline, zaawansowanym 
wsparciem metadanych i wiodącymi rozwiązaniami synchronizacji i bezpieczeństwa.

DZIĘKI TEMU ROZWIĄZANIU MOGĄ PAŃSTWO NP. UMOŻLIWIĆ 

SPRZEDAWCOM DOSTĘP DO NAJNOWSZYCH CENNIKÓW ZA 

POŚREDNICTWEM ICH iPHONE‘A LUB iPADA

Aplikacje Colligo Briefcase można zakupić lub pobrać z  App Store firmy Apple na iPhone‘a 
lub iPada. Dostępne są dwie wersje aplikacji: DARMOWA Briefcase Lite for iOS lub Briefcase 
Pro for iOS. W celu uzyskania połączenia z serwerem getsix® „Customer Extranet“ wystarczy 
wersja DARMOWA.

APLIKACJA JEST DOSTĘPNA W  JĘZYKU NIEMIECKIM, ANGIELSKIM, 

FRANCUSKIM I WŁOSKIM

Dlaczego proponujemy
„Mobilny Extranet” getsix®?

KORZYŚCI:

Prosty i  bezpieczny mobilny dostęp do zawartości getsix® „Customer Extranet” za 
pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia (SSL) *
Łatwe przeglądanie Państwa danych finansowych i kadrowych w trakcie podróży
DARMOWA aplikacja Briefcase Lite do ściągnięcia z App Store na Państwa urządzenie
getsix® zapewnia Państwu dostęp do miesięcznych raportów już przy podpisaniu 
umowy standardowej**
Szybkie znajdywanie potrzebnych informacji - edytowanie plików, list i metadanych przy 
użyciu Microsoft Office, nawet przy pracy offline
Szybszy tok pracy w celu zwiększenia produktywności nawet w podróży 
Zawartość dostępna w trybie offline dla łatwiejszego dostępu w podróży

CZYTAJ WIĘCEJ: 

* Więcej informacji 
o połączeniach szyfrowanych 
znajdziecie Państwo w naszym 
Informatorze e-Service 
„Customer Extranet”

** Więcej informacji o raportach 
dostępnych w portalu Klienta 
(Extranet) znajdą Państwo 
w Informatorze e-Service 
„Customer Extranet”
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Jak to działa?

NARZĘDZIE BUSINESS INTELLIGENCE NA iPHONIE I iPADZIE

SPRAWDZAJ DANE W 

getsix® „CUSTOMER 

EXTRANET” 24/7 

Wystarczy, że otworzą Państwo 
aplikację i sprawdzą najnowsze 
raporty finansowe Państwa  
firmy, gdziekolwiek Państwo 
się znajdują.

PROSTY W UŻYCIU

Proste menu ułatwi pracę 
każdemu użytkownikowi.

ŁATWY DOSTĘP DO 

WSZYSTKICH PLIKÓW

 

• Od plików pakietu Office, 
poprzez PDFy, po obrazy 
i e-maile

• Widoki dostosowane do 
Klienta w celu zwiększenia 
wydajności poprzez 
uwidocznienie istotnych 
danych

„Mobilny Extranet“ getsix® w  wersji na iPhone‘a lub iPada dostarcza Państwu wszystkie 
raporty miesięczne przygotowane i umieszczone na serwerze przez nasz Dział Księgowy 
i/lub Dział Kadr/Płac. Dostarczamy Państwu standardowe raporty, ale możemy również 
spersonalizować je zgodnie z Państwa indywidualnymi wymaganiami.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkowymi raportami, istotnymi dla Państwa firmy 
służymy pomocą.

Łatwość dzielenia się plikami stanowi obosieczną broń. Stanowi ona potencjalne zagrożenie 
wycieku informacji wrażliwych dla firmy - często nieumyślnie. getsix® daje Państwa firmie 
możliwość ograniczenia tego, czym można się dzielić na zewnątrz, poprzez wyłączenie 
dostępności danych dla konkretnych użytkowników, zgodnie z Państwa wymaganiami.

„getsix® MIAŁO POZYTYWNY WPŁYW OPERACYJNY NA CAŁY NASZ 

SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI”

PODSTAWOWE FUNKCJE, KTÓRE ZAPEWNIA getsix®:

  Scentralizowana konfiguracja ustawień użytkowników poprzez nasz Dział IT
  Scentralizowana dystrybucja nowych bibliotek dokumentów, gdy jest to wymagane 

dla spersonalizowanego rozwiązania dla Klienta
  Kontrolowany dostęp do treści w getsix® „Customer Extranet“ 
  Elastyczność w kwestii czasu i miejsca w celu synchronizacji danych

Dokumenty

 PPT

 DOC

 PDF

 EML

 JPG

 XLS
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Jak korzystać?

POPRAWA PRODUKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW MOBILNYCH

Co udostępnia getsix® w „Mobilnym Extranecie”, aby użytkownicy byli bardziej efektywni?

SCENARIUSZ DLA UŻYTKOWNIKA BIZNESOWEGO

Przedstawiciel handlowy, który spędza większość czasu w drodze, podróżując między 
wieloma krótkimi spotkaniami odwiedzając potencjalnych/obecnych klientów.

NIE MA POTRZEBY POSIADANIA PRZY SOBIE LAPTOPA

Chcąc przedstawić prezentację sprzedażową, sprawdzić specyfikacje lub otworzyć 
cennik, może skorzystać z iPhone‘a lub iPada, który nie obciąża podczas podróży. Klienci 
i potencjalni klienci wydają się dobrze reagować na prezentacje przygotowane na tego 
rodzaju urządzeniach.

WRAŻLIWE TREŚCI FIRMOWE NA PLATFORMIE SHAREPOINT

Na przykład: narzędzie Business Intelligence, elektroniczne zarządzanie dokumentami, 
skanowanie faktur sprzedażowych, raporty miesięczne, sprawozdania finansowe, 
materiały sprzedażowe i marketingowe są przechowywane za pomocą getsix® „Customer 
Extranet“. Wiele z  tych materiałów to informacje wrażliwe i dlatego są zabezpieczone 
przed wyciekiem do konkurencji. Przy ciągłym publikowaniu nowych informacji, 
wprowadzanie danych może być usprawnione poprzez „workflow“ co oszczędza czas! 
Najważniejsze jest to, aby każdy posiadał najnowsze dane. Ceny i promocje często się 
zmieniają, a pracownicy sprzedaży muszą posiadać aktualne informacje.

PAŃSTWA  

RAPORTY MOGĄ BYĆ: 

• Aktualizowane automatycznie 
lub manualnie zapewniając 
świeżość informacji

• Otwierane w getsix® „Customer 
Extranet” bez przeglądarki 
internetowej,  
z podglądem w celu znalezienia 
właściwego dokumentu

• Zapisywane jako pliki PDF  
na platformie SharePoint

• Umieszczane na serwerze  
z nowymi treściami

• Udostępniane e-mailowo za 
pomocą linków i załączników

• Odnajdywane dzięki 
zaawansowanej wyszukiwarce

PO ZAINSTALOWANIU ŁĄCZĄ SIĘ PAŃSTWO Z getsix® 

„CUSTOMER EXTRANET” ZA POMOCĄ KILKU KLIKNIĘĆ
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Jak korzystać? c.d.

TYPOWY DZIEŃ

• Dzień wypełniony wieloma spotkaniami ze specjalistami i  konsultantami. Pomiędzy 
spotkaniami pozostaje niewiele czasu.

• Spotkania są krótkie, a  rozmówcy szybko się uczą, ciągle przerywając trafnymi 
pytaniami z  prośbami o przedstawienie danych.

• Reakcje muszą być natychmiastowe. Odpowiedź: „Prześlę te informacje później“ nie 
wchodzi w rachubę.

• Dane zmieniają się z dnia na dzień. Przedstawiciele handlowi potrzebują najnowszych 
danych, aby odpowiedzieć na zapytania o usługi i wyposażenie.

• Niektóre spotkania kończą się złożeniem zamówienia lub prośbą o  wycenę. 
Przedstawiciele handlowi muszą dokonywać szybkich zmian, aby wszystkie dane były 
aktualne. Można tworzyć i wypełniać nowe umowy i od razu zatwierdzać je podpisem.

INNI POTENCJALNI UŻYTKOWNICY:

Księgowy - podczas spotkania musi sprawdzić najnowszy rachunek zysków i strat. Dzięki 
„Mobilnemu Extranetowi“ getsix® może to zrobić bezpośrednio na iPhonie lubi iPadzie nie 
wychodząc ze spotkania, nie prosząc innych o dostarczenie tych informacji.

Sprzedawca - pracując w terenie potrzebuje na spotkanie raport o miesięcznych kosztach. 
Korzystając z „Mobilnego Extranetu“ getsix® ma stały dostęp do danych.

Pracownik/Dział Kadr - wymaga bieżącej listy wrażliwych danych o pracownikach oraz 
wszystkich powiązanych kosztów. Wystarczy, że skorzysta z funkcji raportowania getsix®. 

Pracownik/Kierownik Budowy - wystąpił problem w  terenie i  wymagana jest pilna 
reakcja. Wysłałeś zdjęcia używająć  „Mobilnego Extranetu“ getsix®  do portalu getsix® 

„Customer Extranet“ za pomocą iPhone‘a lub iPada, powiadomienia zostaną wysłane 
automatycznie do odpowiedznich osób, co umożliwi wyciągniecie szybkich i dokłądnych 
wniosków dla klienta.

Manager - standardowo wydrukowałby miesięczne sprawozdanie, aby je zabrać na 
spotkanie. Teraz, korzystając z „Mobilnego Extranetu“ getsix® na iPhonie lub iPadzie, może 
wyeliminować papierowe formularze i robić wszystko prościej.
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Prosimy o kontakt z nami, w celu przedstawienia Państwu spersonalizowanej oferty na 
usługę „Mobilnego Extranetu“ getsix® 

OFFICE@GETSIX.PL

Otrzymają Państwo szczegółowe informacje o tym, jak się połączyć przechodząc przez 
prosty proces instalacyjny. Całość nie powinna zająć Państwu więcej niż 5 minut.

KRÓTKO MÓWIĄC: „PAŃSTWA FIRMA ZAWSZE POD RĘKĄ!”

WYSTARCZY ZAPYTAĆ 

O PRÓBNĄ INSTALACJĘ

E-mail: office@getsix.pl

1. INSTALACJA

Dla iPhone‘a lub iPada:
• Proszę otworzyć naszą 

stronę lub zeskanować kod
• Proszę pobrać aplikację
• Proszę zainstalować 

aplikację na urządzeniu

2. TEST APLIKACJI

Po zainstalowaniu proszę 
zalogować się do getsix® 

„Customer Extranet“ i odnaleźć 
standardowe, gotowe do 
użycia raporty.

W przypadku, gdy nie są 
Państwo jeszcze naszymi 
klientami, prosimy skorzystać 
z wersji testowej.

login: guest_pl
hasło: guest_pl

Jak dostać?

Jak uruchomić?

APLIKACJĘ COLLIGO BRIEFCASE MOŻNA POBRAĆ Z  ‘APP STORE’, 

WERSJA LITE JEST DARMOWA.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie dostawcy aplikacji: www.colligo.com 
lub bezpośrednio w aplikacji: http://getsix.eu/resources/various-informations/usefull-software/

Proszę wejść na stronę:

getsix.eu/resources/various-
informations/usefull-software 

 lub zeskanować  

kod QR:

Proszę kliknąć na logo 

 aplikacji, aby ją zainstalować
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  getsix.eu
  polska-ksiegowosc.pl

Partnerstwo / KompetencjeCzłonkostwa Certyfikaty

linkedin.com/company/getsix

facebook.com/getsix

twitter.com/getsix_Group

  Wrocław
ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Tel.: +48 71 388 13 00 
Fax: +48 71 388 13 10
Claus Frank
Monika Martynkiewcz-Frank
E-mail: wroclaw@getsix.pl

  Poznań
ul. Wyspiańskiego 43
60-751 Poznań
Tel.: +48 61 668 34 00 
Fax: +48 61 668 34 10 
Roy Heynlein
E-mail: poznan@getsix.pl

  Warszawa
Sky Office Center
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 336 77 00
Fax: +48 22 336 77 10
Ortwin-Uwe Jentsch
E-mail: warszawa@getsix.pl

  Szczecin
ul. Panieńska 17 
70-535 Szczecin
Tel.: +48 91 351 86 00
Fax: +48 91 351 86 10
Roy Heynlein
E-mail: szczecin@getsix.pl

  getsix Consulting
Sky Office Center
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 336 77 07
Fax: +48 22 336 77 10
E-mail: warszawa@getsix-consulting.pl

  Berlin - Representative Office
Pariser Platz 4a
D-10117 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 30 208 481 200 
Fax: +49 30 208 481 210
E-mail: berlin@getsix.de


