
WITAMY 

• Zapraszamy na 20 minutową wideokonferencję, 
na której przedstawimy innowacyjny program 
do odzyskiwania wierzytelności 

 

PLAN SPOTKANIA 

• 20 minutowa prezentacja 

• 20 minutowa dyskusja z Uczestnikami (czat) 

 

 



DLACZEGO POWSTAŁ  
MODUŁ 

 

• Czy znacie Państwo kogoś komu nie zapłacono 
w terminie? 

 

• 87,6% firm w kraju ma problemy z zatorami 
płatniczymi! 

 

 



DLACZEGO POWSTAŁ                              ? 

• Firma Ramzes połączyła siły z portalem dlugi.info, 
aby przeciwdziałać zjawisku zatorów płatniczych 
 

• Mniej zatorów płatniczych – lepsza kondycja 
finansowa firm: 
mniejszy stres i oszczędność czasu 
 

• Zamiast zajmować się windykacją lepiej zarabiać 
pieniądze 

 



CO TO JEST IGD? 

 

• IGD to Internetowa Giełda Długów – portal 
www.dlugi.info 
 

• po integracji IGD z Aplikacją Ramzes nowy 
moduł otrzymał nazwę  

 

 

 

http://www.dlugi.info/


CO TO JEST dlugi.info? 

• dlugi.info jest portalem, na którym każda firma 
może wystawić na sprzedaż niezapłacone faktury. 
Wystawienie wierzytelności na sprzedaż jest 
jedynie   
ZAPROSZENIEM DO NEGOCJACJI HANDLOWYCH 

• Nie ma obowiązku sprzedaży wystawionych 
faktur 

• Decyzja o sprzedaży należy TYLKO do właściciela 
wierzytelności 

 



PARTNERZY STRATEGICZNI 

www.big.pl  

www.polskizwiazekwindykacji.pl  

http://www.big.pl/
http://www.polskizwiazekwindykacji.pl/


SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚĆI 

• Każdy z Państwa może CHCIEĆ sprzedać 
fakturę, weksel, odsetki, nakazy sądowe, 
tytuły egzekucyjne czyli WIERZYTELNOŚCI 
 

• Możecie również chcieć sprzedać faktury 
PRZEDAWNIONE!!! (nawet sprzed 10 lat) 



KTO WIDZI OFERTY  
SPRZEDAŻY poza Internetem? 

Aktualnie wdrożone Moduły IGD:  
 

• Ponad 70 000 firm używających Aplikacje 
 
 

• Kilkaset dużych przedsiębiorstw używających 
systemów dedykowanych  
 
 

• Ponad 100 firm windykacyjnych korzystających z 
oprogramowania firmy  



GDZIE WIDAĆ OFERTY  
SPRZEDAŻY w Internecie? 

Giełdy Partnerskie portalu dlugi.info: 
 

• www.dlugi.biznes-simplex.pl  
• www.dlugi.e-komornik.com  
• www.dlugi.einkaso.pl  
• www.dlugi.espedytor.pl  
• www.dlugi.euleo.pl  
• www.dlugi.kancelariacw.pl  
• www.dlugi.mtmconsulting.com.pl  
• www.dlugi.polskizwiazekwindykacji.pl 
• www.dlugi.przemysldrzewny.pl  

http://www.dlugi.biznes-simplex.pl/
http://www.dlugi.biznes-simplex.pl/
http://www.dlugi.biznes-simplex.pl/
http://www.www.dlugi.e-komornik.com/
http://www.www.dlugi.e-komornik.com/
http://www.www.dlugi.e-komornik.com/
http://www.www.dlugi.einkaso.pl/
http://www.www.dlugi.espedytor.pl/
http://www.dlugi.euleo.pl/
http://www.dlugi.kancelariacw.pl/
http://www.dlugi.mtmconsulting.com.pl/
http://www.dlugi.polskizwiazekwindykacji.pl/
http://www.dlugi.przemysldrzewny.pl/
http://www.dlugi.przemysldrzewny.pl/


MODUŁ 
- podsumowanie 

 

• Korzystanie z dlugi.info możliwe jest 
bezpośrednio w programie Ramzes dzięki 
modułowi Ramzes IGD  
 

• Ramzes IGD to połączenie skutecznej metody 
portalu dlugi.info w odzyskiwaniu 
niezapłaconych wierzytelności z łatwością 
i szybkością obsługi Aplikacji Ramzes 

 



ILE TO KOSZTUJE? 

Rejestracja bezpłatna 

Wystawianie wierzytelności na sprzedaż bezpłatne 

Powiadamianie dłużników przez system mailem  

(listownie w zakresie sprzedającego) 
bezpłatne 

Szukanie dłużników bezpłatne 

Monitorowanie ofert bezpłatne 

Edycja faktur bezpłatna 

Usuwanie z IGD wierzytelności  

przeterminowanych do 2 lat 
bezpłatne 



JEDYNE OPŁATY 

• Usuwanie z IGD wierzytelności 
przeterminowanych powyżej 2 lat  
– opłata wynosi 5% netto wartości brutto 
wierzytelności  
 

• Wysłanie do dłużnika przez system SMS’em  
powiadomienia o wystawieniu jego długu na 
sprzedaż  
– usługa płatna, ale nie obowiązkowa 
 



NAJSKUTECZNIEJSZE  POWIADOMIENIA  
O WYSTAWIENIU DŁUGU NA SPRZEDAŻ 

Koszt powiadomienia dłużnika:  
 

• SMS  0,25 – 0,10gr/ 1 SMS 

       

• e-mail bezpłatne 
 

• pocztą wydruk generowany bezpłatnie     
  (wysyłka we własnym zakresie) 



POBRANIE MODUŁU        

• Należy pobrać aktualizację ze strony 
www.ramzes.pl zawierającą moduł  
Ramzes IGD 
 

• Jeśli macie Państwo włączoną 
autoaktualizację, moduł Ramzes IGD 
zostanie pobrany automatycznie 

 

 

http://www.ramzes.pl/


 

Przechodzimy do programu 

 



AKTYWACJA MODUŁU 
 

Kliknąć w link aktywacyjny  
otrzymany  na podany adres  
e-mailowy 

WAŻNE! należy zapamiętać login  
i hasło do portalu dlugi.info 

! 



USTAWIENIA 

• W Administratorze >>klikamy 
Użytkownicy aplikacji i dajej 
wybieramy  Konfiguracja 
  
 

• W konfiguracji klikamy  
Ustawienie monitoringu IGD 

 

 



USTAWIENIE POZIOMU MONITORINGU 

• Po zaznaczeniu np.  
Monitoruj i informuj 
w momencie wystawiania dokumentu 
rozchodu lub dodawania nowego 
kontrahenta  
wyświetlane są komunikaty  
czy długi kontrahenta są wystawione 
na sprzedaż na IGD 

Są 4 poziomy monitoringu  
NIP-ów kontrahentów, których 
faktury są wystawione na IGD          



MONITORING KONTRAHENTÓW 
- komunikaty   

• Podczas wystawiania 
dokumentu rozchodu 

• Podczas dodawania  
nowego kontrahenta 



ZESTAWIENIE OFERT NA  
PORTALU >> po kliknięciu zobacz więcej 



Wystawianie faktury  
na sprzedaż na IGD 

Wystawianie faktur na 
sprzedaż dostępne jest w 
programach: 

KH 
 
 

PKPiR 
 
 
 

MAGAZYN 
 
 
 

SPRZEDAŻ 



Wystawianie faktury  
na sprzedaż na IGD – wybór pozycji 

• Należy zaznaczyć niezapłaconą fakturę  

• Z Opcji należy wybrać Sprzedaż faktur  



WYSTAWIENIE i AUTORYZACJA  
faktury/wierzytelności na sprzedaż 

WAŻNE! 

– Podaj telefon kom. dłużnika 

– Podaj adres e-mail dłużnika 

– Można ukryć swoje dane na 
IGD jako wierzyciela 

Autoryzacja na IGD: 

– Nazwa użytkownika 
Hasło użytkownika 
(czyli login i hasło) 
które zostały podane podczas 
rejestracji na dlugi.info 

! 

! 



DOŁADOWANIE KONTA SMS 

• Należy sprawdzić konto SMS – 
jeśli puste można je doładować  
Sprawdź SMS 
 

• Wówczas system przeniesie na 
stronę dlugi.info, żeby się 
zalogować 
 
 

• Następnie doładować konto 
poprzez zakup wybranego 
pakietu SMS w Moje konto>> 
Centrum SMS 



USUWANIE FAKTUR Z IGD 

Usuwanie faktur z IGD 
dostępne jest w 
poszczególnych programach z 
zakładki: 
 
Rozliczenia  
>> Sprzedawane faktury  

Na liście dokumentów 
wystawionych na sprzedaż 
zaznaczamy pozycje do 
usunięcia z IGD 
 
Należy potwierdzić USUŃ 



KORZYSTAJ Z 

 

• Pobierz moduł Ramzes IGD 

• Zarejestruj się na dlugi.info 

• Odzyskaj Swoje pieniądze 



 
 
 Dziękuję za uwagę. 

 

Zapraszam do zadawania pytań 

 na czacie. 

 

 

 
 


