Soneta sp. z o.o.
Producent oprogramowania
enova365

Poznaj nas
Firmę tworzą specjaliści projektujący oprogramowanie od
ponad 20 lat. Spółkę założyły trzy osoby w 2002 roku: Robert
Czuła, Marcin Spiechowicz i Marcin Wojas. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, wiedzy eksperckiej oraz kompetentnej obsłudze, firma odniosła sukces rynkowy. Soneta
posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku oprogramowania, jest cenionym partnerem biznesowym, a także pewnym pracodawcą.

Nasze cele
Misją firmy Soneta jest dostarczanie oprogramowania, które sprawia,
że nasi Partnerzy i Klienci osiągają najwyższą satysfakcję w wykorzystaniu
technologii informacyjnych, niezbędną by osiągnąć sukces biznesowy.
Jesteśmy nie tylko producentem oprogramowania, ale również doradcą biznesowym. Prowadzimy naszych Partnerów i Klientów w kierunku
nowych rozwiązań technologicznych, pokazując im konkretne korzyści
biznesowe.
Stawiamy na partnerstwo, zarówno w strategii biznesowej (sieć Autoryzowanych Partnerów), jak i w relacji z Klientami, Pracownikami i współpracownikami w biznesie.

Najważniejsze dla nas było
skonstruowanie systemu, który
spełniając najwyższe normy
branżowe tj. bezpieczeństwo biznesowe, stabilność producenta
oraz szybką reakcję na zmiany
w przepisach - jednocześnie będzie zawierał w sobie potencjał
rozwojowy i ułatwiał codzienną
pracę przedsiębiorcom.
			
			
Robert Czuła,
prezes zarządu
Soneta sp. z o.o.

Nasza historia
2002 r.
Ponad 1000 Klientów.

2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.

Prawie 6500 klientów, enova w pierwszej
10-ce dostawców systemów ERP/CRM
w Polsce wg Computerworld TOP200.

2010 r.
2011 r.
2012 r.

Ponad 7500 klientów, uruchomienie
enova na platformie Microsoft Azure

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.

Soneta w liczbach

Ponad 9,5 tys. Klientów

Niemal 950 nowych
Klientów w 2015 roku

23% wzrost sprzedaży nowych licencji
w 2015 roku

230 Autoryzowanych
Partnerów enova365
na terenie całej Polski

Osiągnięcia i nagrody
Firma Soneta regularnie wyróżniana jest w plebiscytach, konkursach oraz
raportach. Już w 2011 roku w opublikowanym przez Computerworld raporcie polskiego rynku teleinformatycznego TOP200, firma Soneta uplasowała się w pierwszej 10. dostawców systemów ERP w Polsce! Otrzymaliśmy
Diament Forbes 2012 i 2016, status Solidnej Firmy w 2011 r. oraz Jakość
i Innowację Roku 2011 i Jakość Roku 2014. W 2013 r. Soneta odebrała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej od D&B Poland. W 2014 r. uzyskała tytuł
Rzetelnej Firmy oraz została wyróżniona w plebiscycie „Równo-Ważni”
organizowanym przez TVP. W 2016 roku firma została również wyróżniona
Gazelą Biznesu za 2015 rok.

Soneta jest Złotym Partnerem Microsoft, od którego w 2014 roku otrzymała wyróżnienie Partnera Roku w kategorii Aplikacje. Spółka została doceniona za udostępnienie całości systemu enova365 w chmurze Microsoft
Azure, wykonanie interfejsu enova365 na Windows 8.1 oraz na urządzenia
mobilne, takie jak tablet czy telefon komórkowy.

Nasze projekty
Zespół marketingowy aktywnie działa na rzecz promocji enova365, realizując strategię marketingową firmy Soneta nakierowaną na rozpoznawalność marki oraz projekty specjalne angażujące środowiska biznesowe.

Księgowi Przyszłości

Biznes Trendy

Projekt „Księgowi Przyszłości” powstał w odpowiedzi na nowe regulacje prawne, a jego
celem jest zmiana postrzegania stereotypu
księgowego, promocja wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań IT oraz budowa sieci
współpracy pomiędzy różnymi organizacjami
ustanawiającymi standardy księgowości w Polsce. W ramach projektu realizujemy ogólnopolski konkurs dla księgowych, konferencje,
debaty oraz tworzymy portal branżowy.

Akademia Biznes Trendy 2015 to program rozwoju
kompetencji menadżerskich, który realizowaliśmy
wspólnie z Microsoft i Intel. Projekt miał na celu
przygotowanie kadry zarządzającej na zmiany rozwojowe i technologiczne oraz wskazanie, jak, dzięki
nowoczesnym narzędziom IT, firmy mogą odnosić
sukcesy biznesowe.

Dowiedz się więcej: www.ksiegowiprzyszlosci.pl

Dowiedz się więcej: www.biznestrendy.eu

System ERP enova365
Swoim Klientom Soneta oferuje system enova365 - oprogramowanie
dla firm. Doświadczony zespół projektowo-programistyczny gwarantuje
doskonałą jakość i szybki rozwój funkcjonalności, a współpraca z konsultantami merytorycznymi wywodzącymi się z grona aktualnych, bądź
potencjalnych użytkowników aplikacji pozwala nam wychodzić naprzeciw
potrzebom i oczekiwaniom Klientów. System ERP enova365 to jedyny
multiinterfejsowy system w Polsce, który na poziomie bazy danych, logiki
biznesowej pozostaje taki sam. Użytkownik może wybrać sposób korzystania z systemu według swoich preferencji decydując się na interfejs:
okienkowy, przeglądarkowy lub dotykowy.
Skalowalny i mobilny system ERP enova365 jest gotowy na przyjęcie nowych modeli biznesowych. To przyszłościowe rozwiązanie, które pozwala nie tylko
działać szybko i sprawnie, ale dzięki możliwości pracy w chmurze i wersji enova365 multi, również mobilnie i społecznościowo. Nasza aplikacja uwalnia
nowoczesny biznes z przestarzałych komputerów i systemów zablokowanych standardami działania ukształtowanymi w przeszłości. enova365 to już nie
tylko program na biurku księgowej czy zdalne wystawianie faktur, ale integracja wszystkich pracowników i kontrahentów ﬁrmy w jednym systemie.
Jadwiga Wojtas, dyrektor produkcji i rozwoju systemu enova365

Zaufali nam:
Mimo Wszystko Fundacja Anny Dymnej
„System enova365 pomaga nam wywiązać się z ustawowych obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, które nakłada na nas status organizacji pożytku
publicznego. W każdej chwili możemy liczyć na błyskawiczną pomoc ze strony ﬁrmy Soneta
w obliczu zmieniających się przepisów”.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
„enova365 umożliwia nam sprawną realizację zadań oraz profesjonalną obsługę naszych
pracowników i Klientów.”

Komputronik
„Wybór programu enova365 na potrzeby sieci sprzedaży umożliwił zwiększenie wydajności
przetwarzania danych oraz dostosowanie systemu ich importu i eksportu pomiędzy centralą
a salonami franczyzowymi (cennik 130 tys. pozycji oraz import faktur zakupowych).”

oraz
• Akademia Muzyczna w Krakowie
• Alior Bank
• Arcadis
• Axel Springer
• Chiquita

• Consultronix
• Delikatesy Piotr i Paweł
• Doral
• Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno”
• Gerlach S.A
• Grupa Hoteli WAM
• Małopolski Urząd Wojewódzki

• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• PolskiBus.com
• Soraya
• Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
• Wydawnictwo Znak
• Yves Rocher

Soneta Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków
tel. +48 12 349 28 00, e-mail: info@enova.pl, www.enova.pl
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