COMARCH
MOJE BIURO
RACHUNKOWE
Poznaj darmową aplikację do komunikacji
z Biurem Rachunkowym dla mikro i małych firm

Wystawiaj faktury i wysyłaj
je do Biura Rachunkowego
ze smartfona

Dodawaj dokumenty kosztowe
do aplikacji robiąc ich zdjęcie

Zainstaluj mobilne narzędzie,
które pomoże zaoszczędzić
Twój czas

Wystawiaj
do 5 faktur
miesięcznie
za darmo
W aplikacji Comarch MOJE BR masz
możliwość:
Wystawienia do 5 faktur sprzedaży oraz dodania 10 dokumentów kosztowych przez usługę
OCR za darmo
Łatwej migracji do programu
Comarch ERP XT, gdzie przeniesiemy bezpłatnie wszystkie
Twoje dane

Comarch ERP XT
Comarch ERP XT to system do prowadzenia firmy. W programie możesz wystawiać
faktury sprzedaży i zakupu, ale również
prowadzić uproszczoną (KPiR) lub pełną
księgowość. Aplikacja obsługuje również
zarządzenie magazynem oraz możliwość
prowadzenia sprzedaży detalicznej na
urządzeniach mobilnych – POS. Dodatkowo dzięki XT zadbasz o RODO czy skorzystasz ze Split Payment oraz dotrzymasz
obowiązków przedsiębiorcy takich wysyłka JPK_V7.
Więcej informacji o systemie Comarch
ERP XT znajdziesz tutaj >

Zawsze aktualna
informacja
o Twojej firmie
Pulpit aplikacji został zaprojektowany
w taki sposób, aby wystarczył jeden rzut
oka i od razu masz kompletną informację o wartości sprzedaży i kosztów
w danym miesiącu, a także informacje
o bieżących podatkach i opłatach jakie
wyliczy i wyśle Ci Biuro Rachunkowe

Dodawaj faktury
kosztowe wprost
ze zdjęcia
Dodanie faktury nigdy nie było prostsze,
wystarczy, że zrobisz zdjęcie, a dane
z faktury przeniosą się do programu dzięki usłudze Comarch OCR. Możesz wprowadzić 10 dokumentów kosztowych
bezpłatnie. Jeśli jednak będziesz chciał
skorzystać z większego limitu zawsze
możesz poszerzyć swój pakiet OCR.

Dzięki Comarch OCR możliwe jest błyskawicznie wprowadzenie do rejestrów VAT każdej
papierowej faktury – potrzebny będzie tylko skaner lub aparat fotograficzny i połączenie z Internetem. Chmurowa usługa Comarch OCR odczyta i skataloguje kluczowe dane
z faktury. Pozwoli to zaoszczędzić czas poświęcony wcześniej na ich ręczne wprowadzanie, a w przyszłości błyskawicznie wyszukać potrzebne dokumenty.

Szybki dostęp
do Biura
Rachunkowego
dzięki
wbudowanemu
komunikatorowi
Potrzebujesz pomocy? Chcesz o coś
dopytać swoje Biuro Rachunkowe?
Dzięki wbudowanemu komunikatorowi
przyspieszysz obieg informacji i szybciej wyjaśnisz swoje sprawy.

Obejrzyj
nagranie

Pobierz aplikację
Comarch Moje Biuro
Rachunkowe

Wejdź na stronę
Moje Biuro Rachunkowe
mojebr.pl

KONTAKT
Odwiedź www.mojebr.pl
aby dowiedzieć się więcej
o możliwościach aplikacji
Moje Biuro Rachunkowe

COMARCH
Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła 39 a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000057567.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości.

info@comarch.com

www.comarch.pl

