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Oferta współpracy. 

 

Firma Ramzes - producent programów dla przesiębiorstw kieruje do Państwa propozycję współpracy 

handlowej. Otwarci na wszelkie formy wzajemnego wsparcia marketingowo-handlowego, proponujemy Państwu 

kilka typów współpracy.  

 

1. Odsprzedaż bez umowy. 

Zapewniamy: 

• niezobowiązującą formę współpracy – bez konieczności podpisywania mowy 

• atrakcyjny rabat – 20% 

• odsprzedaż programów pudełkowych z grupy Aplikacji Ramzes w wersjach podstawowych. 

Oczekujemy:  

• wskazania licencjobiorcy przy składaniu zamówienia, 

• zachowania aktualnego cennika detalicznego programów, 

• aktywnej sprzedaży. 

2. Punkt Handlowy (sprzedaż “z półki”). 

Zapewniamy: 

• atrakcyjny system prowizyjny (rabat - 25%, rosnący proporcjonalnie do ilości sprzedanych produktów do 40%), 

• odsprzedaż programów pudełkowych z grupy Aplikacji Ramzes w wersjach podstawowych,  

• atrakcyjne warunki płatności – płatność za towar uiszczana jest po jego sprzedaży (rozliczenia miesięczne).  

• dostarczanie wszelkiego typu materiałów reklamowych (stojaki, ulotki, wersje bezpłatne 60-dniowe itp.). 

Oczekujemy:  

• posiadania własnego punktu handlowego,  

• zachowania aktualnego cennika detalicznego programów, 

• aktywnej sprzedaży. 

3. Partner Handlowy (sprzedaż indywidualna). 

Zapewniamy: 

• atrakcyjny system prowizyjny (rabat - 25%, rosnący proporcjonalnie do ilości sprzedanych produktów do 40%), 

• atrakcyjne warunki płatności – do 21 dni, 

• odsprzedaż wszystkich – w tym licencyjnych i pakietowych produktów naszej firmy, 
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• dostarczanie wszelkiego typu materiałów reklamowych (stojaki, ulotki, wersje bezpłatne 60-dniowe itp.). 

• zakup oprogramowania na własny użytek do 75% taniej, 

Oczekujemy: 

• aktywnej sprzedaży,  

• zachowania aktualnego cennika detalicznego programów. 

4. Partner Techniczny. 

Zapewniamy: 

• certyfikowane upoważnienie do świadczenia podstawowych usług serwisowych, 

• utrzymanie uprawnień Partnera Handlowego, 

• odsprzedaż rocznych upgrade’ów, 

• brak ingerencji w cennik wykonywanych usług serwisowych,  

Oczekujemy: 

• przebycia certyfikowanych szkoleń, 

• rzetelnego i solidnego wykonywania usług serwisowych świadczonych z wykorzystaniem nabytych podczas 

szkoleń umiejętności. 

 

W ramach każdej współpracy zapewniamy: 

� dostarczanie materiałów reklamowych,  

� publikowanie danych teleadresowych wraz z posiadanymi uprawnieniami na www.ramzes.pl  

i wszelkich materiałach reklamowych i informacyjnych, 

� darmowe szkolenia handlowe dotyczące naszej oferty. 

 
W przypadku jakichkolwiek niejasności, uprzejmie proszę o kontakt.  

 

Z poważaniem, 

       Ewa Kadys-Braumberger 

       kierownik działu handlowego 

Ramzes Sp. z o.o. 

tel.: 022 335  99 60 

e-mail: partner@ramzes.pl 
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Kilka słów o firmie Ramzes i jej produktach 
 

Firma Ramzes Sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania, wspomagającego 

zarządzanie dla małych i średnich firm o różnym profilu działalności. Są wśród nich biura rachunkowe, 

przedsiębiorstwa indywidualne, jednostki budżetowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  

 

Oferowana przez nas Aplikacja Ramzes – zintegrowany system dla MSP – zapewnia obsługę magazynu i 

sprzedaży, finansów i księgowości oraz kadr i płac.  Nasze długoletnie doświadczenie w branży software’owej 

pozwoliło nam skrupulatnie zdefiniować wymagania klienta i przełożyć je na funkcjonalność programów. Dzięki temu 

nasze produkty cieszą się dużym uznaniem wśród stałych klientów z całego kraju, regularnie zaopatrujących się w 

najnowsze wersje oprogramowania. Nasze produkty cenione są z uwagi na ich prostą i intuicyjną obsługę przy 

jednoczesnym zachowaniu bogatej funkcjonalności. Wyróżnia je także atrakcyjna cena oraz wyjątkowe warunki 

opieki posprzedażnej (darmowy hot line do 18 miesięcy po zakupie, darmowe upgrade’y do 18 miesięcy po zakupie, 

tani i wygodny sposób uaktualniania systemu). 

 

Nasze produkty oraz usługi są cenione nie tylko przez naszych Klientów, ale także przez opiniotwórcze instytucje. 

 

 

 

Tytuł: "Najlepszy program komputerowy wspomagający zarządzanie małym 

i średnim przedsiębiorstwem, 2008" z wyboru użytkowników w ramach 

konkursu Aplikacja Roku przeprowadzonego przez firmę Microsoft® dla 

Aplikacji Ramzes. 

 

Medal Europejski dla usługi: „kompleksowe wsparcie technologiczno-

powdrożeniowe”  

oraz dla produktu: "Aplikacja RAMZES - program dla firm" przyznane przez 

Komitet Integracji Europejskiej oraz BCC. 
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Rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obejmującą program 

RAMZES – Księgi Handlowe w wersji 01.25.01 oraz Ramzes – Amortyzacja 

w wersji 05.28.06. 

 

 

Rekomendację Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców 

Podatkowych w Polsce dla Aplikacji – RAMZES. 

 

Jesteśmy firmą rzetelną i dynamiczną, naszym celem jest tworzenie oprogramowania najwyższej jakości, w 

pełni spełniającego wymagania użytkowników. Oferujemy rozbudowany pakiet opieki posprzedażnej oraz szereg 

usług zapewniających terminowe i wygodne zaopatrywanie klientów w upgrade’y programów. Organizujemy 

profesjonalne certyfikowane szkolenia, dostarczając naszym klientom wyczerpującą wiedzę na temat obsługi 

komputera i naszych aplikacji. 
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2. Cennik programów z grupy Aplikacji – RAMZES ważny na dzień 18.12.2009 r. 
 
Informacje o zmianie cennika publikowane są na stronie www.ramzes.pl 
Ceny dotyczą wersji podstawowych. 
Cennik wersji rozszerzonych oraz pakietów (zakupów wielomodułowych): 
www.ramzes.pl lub tel.: 022 335 99 60. 
 

 PROGRAM CENA w PLN 

Cena detaliczna dla klienta 
końcowego 

 
 

Program 

 
 

Wersja 
netto brutto 

Ramzes - Magazyn 
1 zakład, 

1 użytkownik 
250 305 

Zamówienia do Magazynu nd 550 671 

Ramzes – Magazyn PLUS 
1 zakład, 

1 użytkownik 640 781 

Ramzes – Magazyn BIZNES 
1 zakład, 

1 użytkownik 750 915 

Ramzes – Faktura 
1 zakład, 

1 użytkownik 
40 49 

Zamówienia do Faktury nd 150 183 

Ramzes – Faktura PLUS 
1 zakład, 

1 użytkownik 150 183 

Ramzes – Produkcja 
1 zakład, 

1 użytkownik 
300 366 

Ramzes - Księgi Handlowe 
1 zakład, 

1 użytkownik 
900 976 

Rejestrator do Ramzes - KH 
1 zakład, 

1 użytkownik 600 732 

Ramzes - PKPiR 
1 zakład, 

1 użytkownik 160 195 

e-Ramzes (e-deklaracje) 
1 zakład, 

1 użytkownik 
89 109 

Rejestrator do Ramzes - PKPiR 
1 zakład, 

1 użytkownik 120 147 

Ramzes – Ryczałt 
1 zakład, 

1 użytkownik 120 146 

Ramzes - Amortyzacja 
1 zakład, 

1 użytkownik 
260 317 

Ramzes – Płace i Kadry 
1 zakład, 

1 użytkownik, 
20 pracowników w kartotece 

650 756 

Ramzes – SuperAdmin nd 300 366 
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3. Wzór Umowy Partnerskiej. 
 

 

UMOWA  PARTNERSKA nr ...... 

zawarta  w dniu  .....................   

pomiędzy firmą RAMZES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  Al. Jerozolimskie 214, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem  KRS: 000007963 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez :  

 

Grażyna Sroczyńska – Prezes Zarządu 

Arkadiusz Przybylski – Wiceprezes Zarządu   

zwaną w dalszej części umowy RAMZESEM, 

 

a firmą 

Nazwa:   ……………………………………………………………………………………………………….. 

Osoba kontaktowa: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:            ……………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Adres kor.:        ………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP:                 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. :     ………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail:  …………………………………………………………………………………………………………………. 

www:            ……………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy PARTNEREM. 

  

§1 

1. PARTNER zobowiązuje się na warunkach niniejszej umowy nabywać we własnym imieniu i na własny rachunek 

towary oferowane przez RAMZESA w celu ich dalszej odsprzedaży osobom fizycznym bądź firmom zwanym 

dalej Nabywcami, które złożą ofertę nabycia towaru w skutek działania PARTNERA. 

2. Przez Nabywcę rozumiemy osobę fizyczną lub prawną, potencjalnie zainteresowaną zakupem oprogramowania 

będącego własnością RAMZESA, która już w chwili podpisania zamówienia staje się klientem RAMZESA, co 

przez RAMZESA zostaje potwierdzone w momencie wystawienia licencji. 

3. Do obowiązków PARTNERA, należy dołożenie wszelkich starań w celu prowadzenia aktywnej sprzedaży 

programów RAMZES. Ponadto, PARTNER zobowiązany jest przed zdobyciem zamówienia i doprowadzeniem 
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do finalnej sprzedaży, zapoznać Nabywcę z cechami oferowanych produktów, towarów i usług, warunkami ich 

nabycia oraz do bezpłatnego udostępniania wersji demonstracyjnych (60-dniowych) programów będących 

przedmiotem oferty. PARTNER jest również zobowiązany do udzielania Nabywcy kompetentnych informacji na 

temat całej opieki posprzedażnej oferowanej przez RAMZESA.  Wszelkie udzielane przez PARTNERA 

informacje muszą być oparte wyłącznie na materiałach dostarczanych przez Centralę RAMZESA bądź 

informacjach uzyskanych bezpośrednio w Centrali RAMZESA. 

 

§2 

1. SPRZEDAŻ „Z PÓŁKI” 

a) Strony ustalają, że PARTNER na podstawie każdorazowego zamówienia otrzymywać będzie programy na 

tzw. półkę, które charakteryzować się będą tym, iż każdy program umieszczony w oryginalnym, 

odpowiednio wyposażonym i zalaminowanym pudełku podlega bezpośredniej sprzedaży. Obowiązkiem 

PARTNERA jest poinformowanie Klienta po nabyciu przedmiotowego oprogramowania, o konieczności 

przekazania danych do RAMZES w celu wygenerowania imiennej Licencji. Formularz, na którym należy 

przekazać dane do Licencji znajdować się będzie zawsze w pudełku z programem.  

2. INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA NABYWCY 

a) W sytuacji indywidualnego zamówienia NABYWCY zainteresowanego zakupem programu(ów) RAMZES, 

Partner uprawniony jest też do składania w jego imieniu indywidualnego zamówienia na PROGRAM(Y) do 

centrali RAMZES. Takie zamówienie zostanie przekazane do RAMZES w ciągu 24H od daty otrzymania 

zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

b) Po uprzednim otrzymaniu zamówienia Nabywcy dostarczonego przez PARTNERA, RAMZES prześle pod 

adresem PARTNERA programy wraz z licencjami użytkowania wystawionymi na Nabywcę oraz wszelkimi 

innymi opisami eksploatacyjnymi uznanymi za niezbędne przez RAMZESA. PARTNER zobowiązany jest 

niezwłocznie przekazać otrzymane wyżej materiały Nabywcy wskazanemu w realizowanym zamówieniu. 

c) Dopuszcza się inną, ale uzgodnioną pisemnie pomiędzy PARTNEREM i RAMZESEM formę przekazania 

wygenerowanych programów.   

 

§3 

1. Wraz z dostarczonymi PARTNEROWI przez RAMZESA materiałami, będącymi rezultatem realizowanego przez 

RAMZESA zamówienia PARTNERA, RAMZES dostarczy PARTNEROWI wystawioną fakturę VAT na kwotę 

stanowiącą wartość zamówionego programu (programów) pomniejszoną o rabat przysługujący PARTNEROWI. 

2. PARTNER upoważnia RAMZESA do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
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3. Zapłata RAMZESOWI kwoty określonej w punkcie 1 następuje w terminie określonym w załączniku nr 2. 

4. PARTNER sprzedaje oprogramowanie zgodnie z ustaleniami §1 pkt 4. 

5. Wysokość rabatu określona jest w załączniku nr 2. 

6. RAMZES dopuszcza możliwość nabywania przez PARTNERA jego produktów od dystrybutorów innych niż 

RAMZES. Przy czym transakcje takie nie są brane pod uwagę przy naliczeniu rabatów oraz wydłużonych 

terminów płatności określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

7. Zakupiony przez PARTNERA towar nie podlega zwrotowi.  

Istnieje możliwość wymiany towaru, na jego odpowiednik w przypadku zdezaktualizowania się wersji 

instalacyjnych znajdujących się w pudełku, uszkodzenia opakowania produktu lub innych przyczyn 

uniemożliwiających sprzedaż produktu NABYWCY. Jeżeli wspomniana sytuacji wynika z winy PARTNERA 

ponosi on koszty dostawy i odbioru przesyłki od RAMZESA. 

 

§4 

1. RAMZES zobowiązuje się udostępnić PARTNEROWI wersje demonstracyjne (60-dniowe) swych produktów oraz 

materiały reklamowe i promocyjne. PARTNER zobowiązuje się otrzymane materiały rozpowszechniać na 

obszarze swego działania. 

2. RAMZES zobowiązuje się uczestniczyć w działaniach reklamowo-promocyjnych podejmowanych przez 

PARTNERA na warunkach ustalonych każdorazowo w odrębnym porozumieniem. 

3. Tytuł Partnera Handlowego nadawany jest imiennie ze wskazaniem PARTNERA. PARTNER jest zobowiązany 

do skierowania na szkolenie wszystkie osoby, które z tytułu jego działalności, będą realizowały zapisy niniejszej 

umowy. Osoby, o których mowa wyżej wskazane są przez Partnera w pkt. 1 §10 niniejszej umowy. 

PARTNER zobowiązany jest do wykazania szczególnej dbałości o powierzone zleceniobiorcy certyfikaty.  

Szczegółowe zasady udzielania i odnawiania certyfikatów Partnera Handlowego znajdują się w załączniku nr 3 

do niniejszej umowy.   

 

§5 

1. Świadczenie usług wdrożeniowo - serwisowych w imieniu RAMZESA wymaga odbycia szkolenia na Partnera 

Technicznego firmy Ramzes Sp. z o.o. oraz uzyskania certyfikatu poświadczającego nabyte umiejętności. 

2. Warunki uzyskania certyfikatu Partnera Technicznego stanowią załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

 

§6 

1. RAMZES zastrzega sobie prawo zmiany załączników do niniejszej umowy. 
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2. RAMZES zobowiązuje się do poinformowania PARTNERA o ich zmianie z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

 

§7 

1. PARTNER zobowiązuje się do dbania o dobre imię RAMZESA oraz godne reprezentowanie jego interesów. 

2. PARTNER zobowiązuje nie wykorzystywać w żadnym zakresie produktów, towarów i form usług oferowanych i 

świadczonych przez RAMZES do stworzenia własnej oferty handlowej. Przez własną ofertę handlową rozumie 

się produkty, towary i usługi, które będzie on oferował jako produkty, towary i usługi swojego autorstwa. 

W przypadku niewywiązania się ze zobowiązania określonego w niniejszym przepisie RAMZES ma prawo żądać 

od PARTNERA zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł. 

 

§8 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony. 

2. Rozwiązanie umowy następuje: 

1) na mocy porozumienia stron; 

2) za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia; 

3) w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez którąkolwiek za stron warunków niniejszej umowy. 

 

§9 

1. Zarówno w trakcie, jak i po rozwiązaniu niniejszej umowy, PARTNER zobowiązany jest do zachowania 

szczególnej dbałości o bezpieczeństwo powierzonych informacji w jakich posiadanie wejdzie w trakcie trwania 

niniejszej umowy i wykorzystywania ich jedynie do celów wywiązania się z warunków niniejszej umowy. 

PARTNER zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych Klientów RAMZESA oraz informacji 

dotyczących zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa RAMZESA, a po rozwiązaniu umowy do 

niewykorzystywania ich w innych działalności  prowadzonej przez PARTNERA.  

2. W trakcie trwania umowy oraz w okresie dwóch lat po jej rozwiązaniu PARTNERA zobowiązuje się do 

nienakłaniania klientów RAMZESA i innych osób fizycznych i prawnych mających jakikolwiek związek z 

RAMZESEM do rezygnacji z programów RAMZESA na rzecz produktów konkurencyjnych.  

3. PARTNER oświadcza, iż w momencie podpisania niniejszej umowy nie jest producentem oprogramowania, wpis 

do ewidencji działalności gospodarczych  (lub KRS) nie przewiduje tego typu działalności, nie rozpoczął żadnych 

prac w tym kierunku, jak również PARTNER w swoich planach krótko i długo metrażowych nie planuje produkcji 

oprogramowania. 

§10 
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1. PARTNER wskazuje następujące osoby, jako odpowiedzialne za prowadzenie marki RAMZES: 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

Partner wskazuje następujące osoby, jako uprawnione do składania zamówień w imieniu PARTNERA: 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

W przypadku jakichkolwiek zamian personalnych w tym zakresie, PARTNER zobowiązuje się do poinformowania 

o tym fakcie RAMZESA w terminie do 5 dni od dnia zaistniałych zmian w celu dokonania odpowiednich korekt w 

niniejszej umowie. 

Ponadto PARTNER umożliwi przeszkolenie nowych pracowników z zakresu funkcjonalności i zasad sprzedaży 

programów RAMZESA. 

2. Dla usprawnienia kontaktu pomiędzy RAMZESEM a PARTNEREM strony ustalają, że wszelkie niezbędne 

informacje potrzebne PARTNEROWI do realizowania zapisów niniejszej umowy będą wysyłane pod adresem e-

mail: .............................. lub pocztowym do korespondencji:  

………………………………………………………........................................................................................................

, RAMZES zastrzega sobie możliwość wyboru jednej ze wskazanych dróg, a PARTNER zobowiązany jest do 

przekazywania wszelkich istotnych informacji na dane jak poniżej:  

tel. 022 335 99 60, e-mail; partner@ramzes.pl; faks: 022 335 99 73  

adres: Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa. 

 

§11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§12 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

RAMZES           PARTNER 
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Załącznik nr 1              
Formularz zamówienia: 

I. Dane Zamawiającego: 

Nr umowy handlowej            ................................................................................................ 

Firma zamawiająca               ................................................................................................ 

NIP                                        ................................................................................................ 

Adres siedziby                       ................................................................................................ 

Adres dostawy zamówienia  ................................................................................................ 

Tel.                                         ................................. e-mail: …................................................ 

II. Dane FIRMY/OSOBY, na którą ma być wystawiona licencja 

Imię i nazwisko                   ................................................................................................                                                                                                                                

Pełna nazwa firmy               ................................................................................................                                                                                                                                     

NIP                                      ................................................................................................ 

Adres siedziby firmy            ................................................................................................ 

                                            ................................................................................................ 

Tel.                                        ................................. e-mail: …................................................ 

Osoba kontaktowa               ................................................................................................   

 

II.  Program 

 

wersja 

nazwa programu grupa programu *) ilość 
ilość zakładów 

ilość 

użytkowników 

/ stanowisk w 

sieci 

ilość 

stanowisk 

poza siecią 

      

      

      

      

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uwagi:    

 

 

.................................               .............. ..................................         ............................................................... 

data zamówienia                             pieczęć firmy                     imię i nazwisko osoby zamawiającej 
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Załącznik nr 2 
 
Wysokość prowizji oraz termin płatności obowiązujący Partnerów: 
 
 

Ilość zakupionych 
programów *) 

Wysokość rabatu 
(%) 

Termin płatności 

do 9 25 7 dni 

10-29 30 14 dni 

=> 30 40 21 dni 
 
 
*) Ilość zakupionych programów liczona jest od dnia podpisania umowy. W przypadku braku zamówień 

oprogramowania ze strony Partnera Handlowego przez pół roku, firma Ramzes zastrzega sobie możliwość cofnięcia 

Partnerowi wypracowanego poziomu prowizji i terminu płatności. O tym fakcie Partner zostanie powiadomiony 

pisemnie.  

Jednocześnie firma Ramzes zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rabatu niezależnie od obrotów Partnera. 
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Załącznik nr 3 
 
Zasady uzyskania i posiadania certyfikatu Partnera Handlowego: 
 

1.  Status certyfikatu Partnera Handlowego zależy od obrotu wypracowanego przez Partnera, według 
poniższych zasad: 
 

roczny obrót *) 

status Partnera wartość sprzedaży 
**) 

lub 
ilość 

sprzedanych 
programów 

profity 
budżet 
market. 

***) 

BRĄZOWY 
Partner Handlowy 

do 11 999 lub do 119 

- darmowe materiały reklamowe, 
- darmowe szkolenia handlowe, 
- publikacja danych 
teleadresowych w materiałach 
informacyjnych.  

4% 

SREBRNY 
Partner Handlowy 

12 000 – 23 999 lub 120 – 239 

- darmowe materiały reklamowe, 
- darmowe szkolenia handlowe, 
- publikacja danych 
teleadresowych w materiałach 
informacyjnych, 
- 50% rabatu na szkolenia 
związane z certyfikatem  
Partnera Technicznego. 

4% 

ZŁOTY 
Partner Handlowy od 24 000 lub od 240 

- darmowe materiały reklamowe, 
- darmowe szkolenia handlowe, 
- wyróżnienie danych 
teleadresowych na materiałach, 
- darmowy udział w szkoleniach 
na Partnera Technicznego. 

4% 

 
*) Do obrotu wlicza się ogólną sprzedaż programów firmy RAMZES bez względu na miejsce zakupu towaru. 
 
**) Przez wartość sprzedaży rozumie się łączną wartość netto uzyskaną przez PARTNERA ze sprzedaży produktów 
RAMZES do klienta końcowego. 
 
***) Budżet marketingowy wyliczany jest od rocznego obrotu netto, rozumianego jako wartość sprzedaży do klienta 
końcowego. Przeznaczony jest do sfinansowania przedsięwzięć marketingowych proponowanych przez Partnera, 
typu: reklama prasowa, imprezy promocyjne, gadżety reklamowe itp. 
Budżet rozliczany jest w systemie rocznym, a termin jego wykorzystania wyznaczany będzie każdorazowo przez 
producenta. Niewykorzystanym budżetem producent dysponuje według własnego uznania. 
Producent zastrzega sobie możliwość rozliczenia budżetu marketingowego w trakcie roku. 
 
2. Certyfikat Partnera Handlowego udzielany jest na rok kalendarzowy, w oparciu o obrót wypracowany w roku 

poprzednim.  
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Istnieje jednakże możliwość podniesienia statusu Partnera wcześniej w przypadku wypracowania rocznego 
pułapu sprzedaży przed jego końcem. 
W sytuacji niskich obrotów spowodowanych podpisaniem umowy w II połowie roku, nadanie certyfikatu 
rozpatrywane jest indywidualnie. 

 
3. Certyfikat nadawany jest imiennie ze wskazaniem PARTNERA. Uwzględnia on osoby, które przebyły 

szkolenia handlowe organizowane przez producenta i prowadzą sprzedaż marki Ramzes. 
W sytuacjach wszelkich zmian personalnych mających wpływ na wydane certyfikaty, PARTNER jest 
zobowiązany do  poinformowania o zaistniałych zmianach i dostarczenia oryginału certyfikatu do Centrali 
RAMZESA w ciągu 5 dni od dnia zaistniałych zmian, w celu jego wymiany i aktualizacji personalnej. 
 

4. Warunkiem przedłużenia certyfikatu na kolejny rok kalendarzowy o statusie co najmniej równym 
zeszłorocznemu jest: 

� wypracowanie oczekiwanego obrotu w minionym roku, 
� uczestnictwo w szkoleniu autoryzacyjnym organizowanym przez producenta. 

 

5.  RAMZES może zmniejszyć status certyfikatu lub cofnąć certyfikat Partnerowi w przypadku: 

� naruszenia przez PARTNERA zapisów niniejszej umowy, 
� odnotowania przez RAMZES zasadnych skarg podważających umiejętność sprzedaży produktu, 
� absencji szkoleniu autoryzacyjnym. 
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Załącznik nr 4 
 
Zasady uzyskania i posiadania certyfikatu Partnera Technicznego: 
 
 
a. PARTNER nabywa prawo do uzyskania certyfikatu Partnera Technicznego po upływie sześciu 

miesięcy od momentu podpisania niniejszej umowy. 
 
b. Szkolenie oraz egzamin warunkujące otrzymanie certyfikatu Partnera Technicznego 

przeprowadzane są w siedzibie RAMZES – Warszawa, Al. Jerozolimskie 214 w terminie zaproponowanym 
przez RAMZES. 

 
c. Certyfikat nadawany jest imiennie ze wskazaniem PARTNERA na rok kalendarzowy. PARTNER jest 

zobowiązany do skierowania na szkolenie wszystkie osoby, które będą świadczyły usługi określone w pkt. 7 
niniejszego załącznika. PARTNER zobowiązany jest do wykazania szczególnej dbałości o powierzone 
zleceniobiorcy certyfikaty. W sytuacjach wszelkich zmian personalnych mających wpływ na wydane certyfikaty 
PARTNER jest zobowiązany do poinformowania o zaistniałych zmianach i umożliwienia przeszkolenia 
pracownika/ów w celu zachowania ważności certyfikatu.  
Warunkiem przedłużenia certyfikatu na kolejny rok kalendarzowy jest uczestnictwo w szkoleniu i egzaminie 
autoryzacyjnym organizowanym przez producenta. 
 

d. Koszt szkolenia pierwszego oraz egzaminu to: linia WINDOWS – 400 zł netto, linia DOS – 500 zł 
netto. Powyższy koszt uwzględnia uczestnictwo dwóch osoby.  

 
e. Z opłat za certyfikujące szkolenie i egzamin zwolnieni są Partnerzy posiadający aktualny certyfikat 

ZŁOTEGO Partnera Handlowego oraz Partnerzy, którzy do momentu szkolenia wypracowali obrót pozwalający 
przewidzieć uzykanie przez nich certyfikatu ZŁOTEGO Partnera Handlowego w przyszłym roku. 

 
f. PARTNER zobowiązuje się do zapewnienia uczestnictwa pracowników świadczących usługi 

wynikające z certyfikatu Partnera Technicznego w szkoleniach uzupełniających. Warunkiem zachowania 
ważności certyfikatu jest udział co najmniej jendnej osoby wskazanej na certyfikacie Partnera Technicznego w 
szkoleniu autoryzacyjnym. 
Termin i miejsce szkoleń ustalane będą każdorazowo. 

 
g. Aktualny certyfikat Partnera Technicznego upoważnia do świadczenia podstawowych usług 

serwisowych. Są to:  
• instalacja, konfiguracja i rejestracja programów, 
• wprowadzenie upgrade’ów, 
• odsprzedaży rocznych upgrade’ów, 
• wprowadzanie zmiany nagłówka, poszerzenie uprawnień, 
• eksport i import danych, tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa, 
• przeprowadzanie certyfikowanych przez RAMZES szkoleń z obsługi programów dla klientów 

końcowych (uprawnienie opcjonalne; zgodę – poświadczoną wpisem na certyfikacie – wydaje 
RAMZES w oparciu o indywidualne umiejętności Partnera). 
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h. RAMZES zapewnia PARTNEROWI swobodę w określeniu opłat za świadczone usługi wskazane w 
pkt. 7 niniejszego załącznika. Przy czym pobierane przez PARTNERA opłaty będą precyzyjnie określone i 
przedstawione RAMZESOWI do wglądu.  

 
i. PARTNER zobowiązuje się do przeprowadzenia u wskazanego przez RAMZES Klienta, 

zainteresowanego zakupem programu RAMZES, nieodpłatnej analizy przedwdrożeniowej i/lub prezentacji 
funkcjonalności programu, którym zainteresowany jest potencjalny Nabywca. 

 
10. RAMZES zastrzega sobie prawo do odebrania certyfikatu Partnerowi Technicznemu w przypadku: 

• naruszenia przez PARTNERA zapisów niniejszej umowy, 
• odnotowania przez RAMZES zasadnych skarg podważających jakość świadczonych przez 

PARTNERA usług, 
• absencji na szkoleniu autoryzacyjnym i/lub negatywnego wyniku egzaminu autoryzacyjnego. 
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4. Opis produktów. 
 
 

Ramzes to najwyższej jakości zintegrowany system wspomagający zarządzanie małych i średnich przedsiębiorstw.  

Stworzony został z myślą o dynamicznych, nowoczesnych firmach. Funkcjonujący na platformie Windows posiada 

przyjazny interfejs oraz intuicyjną obsługę. Te elementy oraz możliwość obsługi programu wyłącznie za pomocą 

skrótów klawiszowych pozwalają na szybką rejestrację dokumentów w systemie. Możliwość eksportu zestawień i 

raportów do arkuszy kalkulacyjnych umożliwia dowolną analizę danych. Rozbudowana opcja pomocy usprawnia 

poruszanie się i operacje na każdym etapie pracy. Składa się ze ściśle współpracujących ze sobą modułów 

odpowiadających za pracę wszystkich działów firmy. Łączność pomiędzy modułami czyni pracę łatwą i efektywną, 

zaś niezawodność i bezpieczeństwo komfortową. Pozwala na to m.in. bogaty system definiowania praw 

użytkowników oraz system automatycznego tworzenia backupów. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii 

obsługi relacyjnych baz danych, koszty związane z eksploatacją systemu są minimalne. Powstały z myślą o naszych 

klientach system pozwala dostosować program do potrzeb nawet najbardziej wymagającego użytkownika. 

Aplikacja Ramzes działa na platformie Windows, jest systemem sieciowym umożliwiającym obsługę wielu firm przez 

wielu użytkowników. 

 

Minimalne wymagania sprzętowe: 

- Komputer z Procesorem Pentium 133 MHz 

- Pamięć operacyjna -  64 MB RAM 

- Napęd CD-ROM 

- System Operacyjny – Microsoft Windows 98 SE, 2000, ME, XP, Vista, Windows 7 

-   Karta graficzna – VGA 800x600 

-   Drukarka – pracująca w systemie Microsoft Windows 
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Ramzes-Magazyn służy do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz sprzedaży we wszystkich rodzajach 

przedsiębiorstw. Jest programem sieciowym funkcjonującym na platformie Windows. Może być wykorzystywany do 

pełnej obsługi magazynu lub wyłącznie jako moduł do wystawiania faktur. Ramzes-Magazyn jest w pełni 

zintegrowany z programami finansowo-księgowymi firmy Ramzes. 

 

System posiada rekomendację Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych. 

 

Podstawowe funkcje programu: 

- pełna obsługa magazynu:  

� obsługa metody FIFO lub LIFO,  
� obsługa dokumentów magazynowych: PZ, WZ, MM, RW,  
� inwentaryzacja, bilans otwarcia (IN, BO),  
� wielomagazynowość,  
� współpraca z klawiaturowym czytnikiem kodów kreskowych;  

- pełna obsługa sprzedaży:  

� tworzenie i wydruk dokumentów handlowych: faktura VAT, korygująca, faktura RR, walutowa, 
zaliczkowa, wewnętrzna, marża,  

� możliwość wystawienia faktury zbiorczej – do kilku dokumentów WZ,  
� generowanie dokumentów cyklicznych,  
� obsługa maski numeru wszystkich typów dokumentów (indywidualny wzór numeru); możliwość wyboru 

numeracji miesięcznej lub rocznej (przy rozpoczęciu pracy z programem lub na przełomie roku 
kalendarzowego),  

� tworzenie systemu cenników, rabatów i upustów przypisanych grupie kontrahentów lub towarów,  
� obsługa drukarek fiskalnych: Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, Posnet – THERMAL, Posnet TEMO, 

Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Emar – duo pro, Emar Printo 57 T, OPTIMUS IC VIVO, INNOVA 
Profit, INNOVA Market; druk paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych,  

� wydruk poleceń przelewu do faktur sprzedażowych,  
� deklaracja INTRASTAT (wywóz/przywóz);  

- pełna obsługa kasy:  

� tworzenie dokumentów KP, KW, raportów kasowych,  
� automatyczny wydruk dokumentów kasowych do faktur gotówkowych;  

- całkowita kontrola należności:  

� rozliczenie dokumentów w oparciu o kasę i bank,  
� generowanie wezwań do zapłaty wraz z odsetkami,  
� przeglądanie i wydruk list nierozliczonych faktur;  
� wydruk polecenia przelewu do faktur zakupowych,  
� rejestracja przelewów obcych oraz ewidencjonowanie wpłat i wypłat bankowych;  

- możliwość tworzenia szeregu raportów i zestawień: rejestr sprzedaży i zakupu, raport kasowy, raporty 
magazynowe; możliwość filtrowania żądanych zestawień według dat, kontrahentów, typów dokumentów, 
magazynów i towarów; eksport zestawień do arkuszy kalkulacyjnych;  
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- ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes;  

- możliwość poszerzenia uprawnień o funkcję Zamówień, umożliwiającą ewidencję zamówień złotówkowych oraz 
walutowych od dostawców i odbiorców;  

- brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów, cenników, magazynów oraz 
wystawianych dokumentów.  

 

Istnieje możliwość poszerzenia funkcjonalności programu Ramzes-Magazyn o Zamówienia.  

Funkcja Zamówień umożliwia prowadzenie ewidencji zamówień złotówkowych oraz walutowych.  

Zamówienia te powiązane są z odpowiadającymi im typami dokumentów magazynowych / handlowych 

(złotówkowych bądź walutowych). 
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Ramzes-Magazyn PLUS służy do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz sprzedaży we wszystkich rodzajach 

przedsiębiorstw. Jest programem sieciowym funkcjonującym na platformie Windows. Może być wykorzystywany do 

pełnej obsługi magazynu lub wyłącznie jako moduł do wystawiania faktur. Ramzes-Magazyn jest w pełni 

zintegrowany z programami finansowo-księgowymi firmy Ramzes. 

 

Podstawowe funkcje programu: 

- pełna obsługa magazynu:  

� obsługa metody FIFO lub LIFO,  
� obsługa dokumentów magazynowych: PZ, WZ, MM, RW,  
� inwentaryzacja, bilans otwarcia (IN, BO),  
� wielomagazynowość,  
� współpraca z klawiaturowym czytnikiem kodów kreskowych;  

- pełna obsługa sprzedaży:  

� tworzenie i wydruk dokumentów handlowych: faktura VAT, korygująca, faktura RR, walutowa, 
zaliczkowa, wewnętrzna, marża,  

� możliwość wystawienia faktury zbiorczej – do kilku dokumentów WZ,  
� generowanie dokumentów cyklicznych,  
� obsługa maski numeru wszystkich typów dokumentów (indywidualny wzór numeru); możliwość wyboru 

numeracji miesięcznej lub rocznej (przy rozpoczęciu pracy z programem lub na przełomie roku 
kalendarzowego),  

� tworzenie systemu cenników, rabatów i upustów przypisanych grupie kontrahentów lub towarów,  
� obsługa drukarek fiskalnych: Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, Posnet – THERMAL, Posnet TEMO, 

Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Emar – duo pro, Emar Printo 57 T, OPTIMUS IC VIVO, INNOVA 
Profit, INNOVA Market; druk paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych,  

� wydruk poleceń przelewu do faktur sprzedażowych,  
� deklaracja INTRASTAT (wywóz/przywóz);  

- pełna obsługa kasy:  

� tworzenie dokumentów KP, KW, raportów kasowych,  
� automatyczny wydruk dokumentów kasowych do faktur gotówkowych;  

- całkowita kontrola należności:  

� rozliczenie dokumentów w oparciu o kasę i bank,  
� generowanie wezwań do zapłaty wraz z odsetkami,  
� przeglądanie i wydruk list nierozliczonych faktur;  
� wydruk polecenia przelewu do faktur zakupowych,  
� rejestracja przelewów obcych oraz ewidencjonowanie wpłat i wypłat bankowych;  

- obsługa zamówień: prowadzenie ewidencji zamówień złotówkowych oraz walutowych od odbiorców i do 
dostawców w powiązaniu z odpowiadającymi im typami dokumentów magazynowych / handlowych 
(złotówkowych bądź walutowych), generowanie pro form; 
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- możliwość tworzenia szeregu raportów i zestawień: rejestr sprzedaży i zakupu, raport kasowy, raporty 
magazynowe; możliwość filtrowania żądanych zestawień według dat, kontrahentów, typów dokumentów, 
magazynów i towarów; eksport zestawień do arkuszy kalkulacyjnych; 

- ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes;  

- możliwość poszerzenia uprawnień o funkcję Zamówień, umożliwiającą ewidencję zamówień złotówkowych oraz 
walutowych od dostawców i odbiorców;  

- brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów, cenników, magazynów oraz 
wystawianych dokumentów.  
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Ramzes-Magazyn BIZNES służy do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz sprzedaży we wszystkich 

rodzajach przedsiębiorstw. Jest programem sieciowym funkcjonującym na platformie Windows. Może być 

wykorzystywany do pełnej obsługi magazynu lub wyłącznie jako moduł do wystawiania faktur. Ramzes-Magazyn jest 

w pełni zintegrowany z programami finansowo-księgowymi firmy Ramzes. W wersji BIZNES poszerzony jest o opcję 

Zamówień oraz moduł Ramzes-Produkcja. 

 

Podstawowe funkcje programu: 

- pełna obsługa magazynu:  

� obsługa metody FIFO lub LIFO,  
� obsługa dokumentów magazynowych: PZ, WZ, MM, RW,  
� inwentaryzacja, bilans otwarcia (IN, BO),  
� wielomagazynowość,  
� współpraca z klawiaturowym czytnikiem kodów kreskowych;  

- pełna obsługa sprzedaży:  

� tworzenie i wydruk dokumentów handlowych: faktura VAT, korygująca, faktura RR, walutowa, 
zaliczkowa, wewnętrzna, marża,  

� możliwość wystawienia faktury zbiorczej – do kilku dokumentów WZ,  
� generowanie dokumentów cyklicznych,  
� obsługa maski numeru wszystkich typów dokumentów (indywidualny wzór numeru); możliwość wyboru 

numeracji miesięcznej lub rocznej (przy rozpoczęciu pracy z programem lub na przełomie roku 
kalendarzowego),  

� tworzenie systemu cenników, rabatów i upustów przypisanych grupie kontrahentów lub towarów,  
� obsługa drukarek fiskalnych: Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, Posnet – THERMAL, Posten TEMO,  

Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Emar – duo pro, Emar Printo 57 T,  OPTIMUS IC VIVO, INNOVA 
Profit, INNOVA Market; druk paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych,  

� wydruk poleceń przelewu do faktur sprzedażowych,  
� deklaracja INTRASTAT (wywóz/przywóz);  

- pełna obsługa kasy:  

� tworzenie dokumentów KP, KW, raportów kasowych,  
� automatyczny wydruk dokumentów kasowych do faktur gotówkowych;  

- całkowita kontrola należności:  

� rozliczenie dokumentów w oparciu o kasę i bank,  
� generowanie wezwań do zapłaty wraz z odsetkami,  
� przeglądanie i wydruk list nierozliczonych faktur;  
� wydruk polecenia przelewu do faktur zakupowych,  
� rejestracja przelewów obcych oraz ewidencjonowanie wpłat i wypłat bankowych;  

- obsługa zamówień: prowadzenie ewidencji zamówień złotówkowych oraz walutowych od odbiorców i do 
dostawców w powiązaniu z odpowiadającymi im typami dokumentów magazynowych / handlowych 
(złotówkowych bądź walutowych), generowanie pro form; 
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- możliwość tworzenia szeregu raportów i zestawień: rejestr sprzedaży i zakupu, raport kasowy, raporty 
magazynowe; możliwość filtrowania żądanych zestawień według dat, kontrahentów, typów dokumentów, 
magazynów i towarów; eksport zestawień do arkuszy kalkulacyjnych; 

- obsługa magazynu produkcyjnego:  

� tworzenie opisów procesów produkcyjnych (receptur określanych w specyfikacji), które są 
przechowywane w tzw. katalogach,  

� wyliczanie kosztów robocizny (stanowisk), sprzętu, innych elementów,  
� obsługa zleceń produkcyjnych zawierających dane o ilości i rodzaju wyrobów do wykonania,  
� kalkulacja ceny produktu na podstawie kosztu materiałów, ew. robocizny i sprzętu,  
� montaż oraz demontaż produktów,  
� planowanie produkcji (lista brakujących materiałów),  
� analiza zleceń produkcyjnych (planowanych, na produkcji, zrealizowanych),  
� analiza kosztów robocizny (stanowisk), zużycia materiałów, sprzętu, innych elementów,  
� przeglądanie stanów magazynowych oraz pełnej historii materiałów i produktów.  

- ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes;  

- możliwość poszerzenia uprawnień o funkcję Zamówień, umożliwiającą ewidencję zamówień złotówkowych oraz 
walutowych od dostawców i odbiorców;  

- brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów, cenników, magazynów oraz 
wystawianych dokumentów.  
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Program Ramzes - Faktura przeznaczony jest do obsługi sprzedaży we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Jest 

programem sieciowym, umożliwiającym prowadzenie jednego zakładu na wielu stanowiskach roboczych. Ramzes-

Faktura jest zintegrowany z programami finansowo-księgowymi firmy Ramzes dla WINDOWS. 

. 

System posiada rekomendację Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych. 

 

Podstawowe funkcje programu: 

- pełna obsługa sprzedaży:  

� tworzenie i wydruk dokumentów handlowych: faktura VAT, korygująca, walutowa, zaliczkowa,  
� obsługa maski numeru wszystkich typów numeru dokumentów (indywidualny wzór numeru); możliwość 

wyboru numeracji miesięcznej lub rocznej (przy rozpoczęciu pracy z programem lub na przełomie roku 
kalendarzowego),  

� tworzenie systemu cenników, rabatów i upustów przypisanych grupie kontrahentów lub towarów,  
� obsługa drukarek fiskalnych: Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, Posnet – THERMAL, Posnet TEMO,  

Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Emar – duo pro, Emar Printo 57 T, OPTIMUS IC VIVO, INNOVA 
Profit, INNOVA Market; druk paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych;  

- pełna obsługa kasy:  

� tworzenie dokumentów KP, KW, raportów kasowych,  
� automatyczny wydruk dokumentów kasowych do faktur gotówkowych,  

- całkowita kontrola należności:  

� rozliczenie dokumentów w oparciu o kasą i bank,  
� generowanie wezwań do zapłaty wraz z odsetkami,  
� przeglądanie i wydruk list nierozliczonych faktur;  

- rejestracja przelewów obcych oraz ewidencjonowanie wpłat i wypłat bankowych;  

- możliwość tworzenia szeregu raportów i zestawień: rejestr sprzedaży, raport kasowy; możliwość filtrowania 
żądanych zestawień według dat, kontrahentów, typów dokumentów i towarów; eksport zestawień do arkuszy 
kalkulacyjnych;  

- ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes;  

- możliwość poszerzenia uprawnień o funkcję Zamówień, umożliwiającą ewidencję zamówień złotówkowych i 
walutowych od odbiorców;  

- brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów oraz wystawianych dokumentów.  
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Istnieje możliwość poszerzenia funkcjonalności programu Ramzes-Faktura o Zamówienia.  

Funkcja Zamówień umożliwia prowadzenie ewidencji zamówień złotówkowych oraz walutowych od odbiorców. 

Powiązana jest z obowiązującymi cennikami oraz tabelami rabatowymi skonfigurowanymi w programie fakturującym.  

Zamówienia stanowiące integralną część Ramzes-Faktury dostępne są w tym programie po nabyciu odpowiednich 

uprawnień. 
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Program Ramzes – Faktura PLUS przeznaczony jest do obsługi sprzedaży we wszystkich rodzajach 

przedsiębiorstw. Jest programem sieciowym, umożliwiającym prowadzenie jednego zakładu na wielu stanowiskach 

roboczych. Ramzes-Faktura jest zintegrowany z programami finansowo-księgowymi firmy Ramzes dla WINDOWS. 

 

Podstawowe funkcje programu: 

- pełna obsługa sprzedaży:  

� tworzenie i wydruk dokumentów handlowych: faktura VAT, korygująca, walutowa, zaliczkowa,  
� obsługa maski numeru wszystkich typów numeru dokumentów (indywidualny wzór numeru); możliwość 

wyboru numeracji miesięcznej lub rocznej (przy rozpoczęciu pracy z programem lub na przełomie roku 
kalendarzowego),  

� tworzenie systemu cenników, rabatów i upustów przypisanych grupie kontrahentów lub towarów,  
� obsługa drukarek fiskalnych: Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, Posnet – THERMAL, Posnet TEMO, 

Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Emar – duo pro, Emar Printo 57 T, OPTIMUS IC VIVO, INNOVA 
Profit, INNOVA Market; druk paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych;  

- pełna obsługa kasy:  

� tworzenie dokumentów KP, KW, raportów kasowych,  
� automatyczny wydruk dokumentów kasowych do faktur gotówkowych,  

- całkowita kontrola należności:  

� rozliczenie dokumentów w oparciu o kasą i bank,  
� generowanie wezwań do zapłaty wraz z odsetkami,  
� przeglądanie i wydruk list nierozliczonych faktur;  

- obsługa zamówień: prowadzenie ewidencji zamówień złotówkowych oraz walutowych od odbiorców w 
powiązaniu z cennikami oraz tabelami rabatowymi skonfigurowanymi w programie fakturującym, generowanie 
pro form; 

- rejestracja przelewów obcych oraz ewidencjonowanie wpłat i wypłat bankowych;  

- możliwość tworzenia szeregu raportów i zestawień: rejestr sprzedaży, raport kasowy; możliwość filtrowania 
żądanych zestawień według dat, kontrahentów, typów dokumentów i towarów; eksport zestawień do arkuszy 
kalkulacyjnych;  

- ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes;  

- możliwość poszerzenia uprawnień o funkcję Zamówień, umożliwiającą ewidencję zamówień złotówkowych i 
walutowych od odbiorców;  

- brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów oraz wystawianych dokumentów.  
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Program Ramzes-Produkcja przeznaczony jest do obsługi tzw. magazynu produkcyjnego. 

Program ściśle współpracuje z programem Ramzes Magazyn w zakresie ewidencji zakupu materiałów i sprzedaży 

produktów, a także przepływu materiałów między magazynem materiałów i magazynem produkcyjnym (dokumenty 

magazynowe MW i MP).  

Z uwagi na powyższą współpracę użytkowanie Produkcji wymaga posiadania aktywnego programu Ramzes-

Magazyn.  

  

 

Podstawowe funkcje programu to:  

- tworzenie opisów procesów produkcyjnych (receptur określanych w specyfikacji), które są przechowywane w 

tzw. katalogach,  

- wyliczanie kosztów robocizny (stanowisk), sprzętu, innych elementów,  

- obsługa zleceń produkcyjnych zawierających dane o ilości i rodzaju wyrobów do wykonania,  

- kalkulacja ceny produktu na podstawie kosztu materiałów, ew. robocizny i sprzętu,  

- montaż oraz demontaż produktów,  

- planowanie produkcji (lista brakujących materiałów),  

- analiza zleceń produkcyjnych (planowanych, na produkcji, zrealizowanych),  

- analiza kosztów robocizny (stanowisk), zużycia materiałów, sprzętu, innych elementów,  

- przeglądanie stanów magazynowych oraz pełnej historii materiałów i produktów. 
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Program Ramzes - Księgi Handlowe służy do prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o 

rachunkowości. Przeznaczony jest do pracy we wszystkich typach przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i 

usługowych oraz jednostek budżetowych. 

Ramzes - Księgi Handlowe funkcjonuje na platformie Windows®, jest programem wielozakładowym, sieciowym 

dopuszczającym pracę wielu użytkowników. Program tworzony w oparciu o opinie użytkowników poprzednich wersji 

aplikacji, spełnia wymagania najbardziej wymagających. 

 

Program umożliwia między innymi: 

- łatwą rejestrację zdarzeń gospodarczych w dziennikach z automatycznym odzwierciedleniem zapisów na 

kontach i w rejestrach VAT,  

- wykorzystanie predefiniowanego planu kont lub dostosowanie go do potrzeb użytkownika, 

- definiowane przez użytkownika własnych typów dokumentów, rejestrów VAT, dzienników tematycznych, wzorów 

księgowań, 

- tworzenie zestawień obrotów i sald oraz obrotów kont, raportów, zestawień i sprawozdań finansowych, 

- sporządzanie i wydruk deklaracji PIT, CIT i VAT, 

- obliczanie i drukowanie deklaracji VAT-UE, VAT-UEK, 

- obsługa rejestrów WDT i WNT, 

- generowanie przez moduł rozrachunków not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzenia sald, 

- prowadzenie kartotek: kontrahentów, pracowników i udziałowców, filii, urzędów skarbowych, banków, stawek 

podatku VAT, kursów walut oraz kartotek własnych definiowanych, 

- sporządzanie sprawozdania F-01, 

- obsługę wszystkich funkcji programu wyłącznie za pomocą klawiatury, 

- szybkie przeglądanie, drukowanie i eksport dokumentów księgowych do arkuszy kalkulacyjnych. 
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Program  Ramzes - Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczony jest do prowadzenia uproszczonej 

księgowości przez podmioty gospodarcze w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie 

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Program funkcjonuje na platformie Windows®, pozwala na 

pracę w sieci i prowadzenie wielu zakładów. 

 

 

Podstawowe funkcje programu to:  

 

- równoległe prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT , 

- programowanie stałych wzorów zdarzeń gospodarczych, 

- obliczanie i drukowanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7), 

- obliczanie i drukowanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-5), 

- drukowanie Księgi według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów, 

- możliwość ewidencji kosztów eksploatacji pojazdów, 

- prowadzenie rozrachunków dokumentów przychodowo-rozchodowych, 

- tworzenie, przeglądanie i drukowanie raportów dotyczących: księgi głównej, pojazdów, wyposażenia, 

przychodów i zestawienia rocznego, 

- wykaz Urzędów Skarbowych z adresami i numerami kont bankowych i wiele towarzyszących kartotek, 

- wbudowane narzędzia służące do konserwacji baz danych, 

 

Ramzes – PKPiR jako część Aplikacji Ramzes współpracuje z innymi programami wchodzącymi w jej skład. 
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Program e-Ramzes (e-deklaracje) służy do usprawnienia pracy w zakresie tworzenia i wysyłania dokumentów 
podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System obsługuje wszystkie trzy                                                     
dostępne na naszym rynku certyfikaty: Certum, Sigillum, Szafir. 

Wszystkie operacje związane z podpisywaniem, wysyłaniem i odbieraniem UPO (Urzędowego Poświadczenia 
Odbioru) są wykonywane z poziomu programu. Nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowego programu do 
składania podpisu. Aby sygnować wybraną deklarację wystarczy ją wskazać oraz zatwierdzić podpis podając kod 
PIN do karty kryptograficznej.  

Zalety programu: 

- pozwala w pełni wykorzystać zalety podpisu elektronicznego,  

- eliminuje konieczność korzystania z dodatkowego oprogramowania podczas podpisywania dokumentu, 

- umożliwia wysłanie podpisanych deklaracji do Urzędu Skarbowego bezpośrednio z Aplikacji Ramzes,  

- pojedyncza aktywacja e-Ramzesa uruchamiania obsługę e-podpisu we wszystkich posiadanych 
modułach Aplikacji Ramzes,  

- intuicyjny i przejrzysty interfejs, prostota obsługi,  

- niewielkie wymagania sprzętowe,  

- atrakcyjna cena.  

Funkcje programu: 
Aktualnie program umożliwia podpisywanie dokumentów związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT):  

- dokumentów związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT):  

� zgłoszenie rejestracyjne VAT-R,  

� deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,  

� deklaracje VAT-UE, VAT-UEK.  

- dokumentów związanych z kadrami i płacami:  

� deklaracje PIT - 4R,  

� deklaracje PIT - 11,  

� deklaracje PIT - 40,  

� deklaracje PIT - 8C, PIT - 8AR,  

� deklaracje ZUS-RMUA.  

Program e-Ramzes funkcjonuje wyłącznie w integracji z modułami Aplikacji Ramzes. Po wykupieniu licencji 
uruchomiona zostaje możliwość składania podpisu elektronicznego we wszystkich posiadanych modułach 
Aplikacji Ramzes.  Uwaga. System nie jest udostępniany w wersji testowej. Aby zapoznać się z zaletami programu, 
prosimy przeczytać instrukcję użytkownika.  



 
 

 

Firma jest członkiem 

 
 

 

  

 

 

Opis produktów 

 
32 

 

Program  Ramzes - Ryczałt przeznaczony jest do prowadzenia uproszczonej księgowości przez podmioty 

gospodarcze w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji 

przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program funkcjonuje na platformie 

Windows®, pozwala na pracę w sieci i prowadzenie wielu zakładów. 

 

Podstawowe funkcje programu to:  

 

- równoległe prowadzenie ewidencji przychodów według stawek: 3%, 5.5%, 8.5%, 17% i 20% a także rejestrów 

VAT. Istnieje również możliwość rejestrowania kwot przychodu opodatkowanych według stawki 10% związanych 

z obrotem nieruchomościami 

- drukowanie Ewidencji Przychodów według nowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów i 

obowiązującego od 1 stycznia 2003 roku, 

- możliwość ewidencji kosztów eksploatacji pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych, 

- obsługa sprzedaży bezrachunkowej „strukturą zakupów”, 

- obsługa najmu w ramach firmy, 

- programowanie stałych wzorów zdarzeń gospodarczych, 

- obliczanie i drukowanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7), 

- obliczanie i drukowanie deklaracji VAT-UE, VAT-UEK, 

- obsługa rejestrów WDT i WNT, 

- obliczanie i drukowanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-28), 

- tworzenie, przeglądanie i drukowanie raportów dotyczących: ewidencji, pojazdów, wyposażenia, przychodów i 

zestawienia rocznego, 

- wykaz Urzędów Skarbowych z adresami i numerami kont bankowych i innych towarzyszących kartotek jak: 

stawki podatku VAT, stopy odsetek, kont itp. 

 
Ramzes – Ryczałt  jako część Aplikacji Ramzes współpracuje z innymi programami wchodzącymi w jej skład.  
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Program Ramzes - Amortyzacja wspomaga rejestrację środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych.  

 

Do podstawowych funkcji i zadań programu należą: 

- prowadzenie kartoteki  środków trwałych i wartości niematerialnych; 

- obsługa amortyzacji metodą: liniową, degresywną z automatycznym przejściem na metodę liniową, jednorazową, 

indywidualną dla środków ulepszanych; 

- zatwierdzanie środka do wyliczania amortyzacji i umorzenia; 

- automatyczne tworzenie i aktualizację rocznego planu amortyzacji; 

- obsługa operacji: jednorazowe lub okresowe umorzenie środka, przeprowadzenie likwidacji, sprzedaż środka, 

zmiana / aktualizacja wartości środka, rejestrowanie historii kolejnych zdarzeń danego środka; 

- prowadzenie dodatkowych kartotek jak: grupy własne, pracownicy, lokalizacje, inne w ramach programu 

Ramzes-Administrator; 

- tworzenie i wydruk raportów: zestawienia rocznego – planu amortyzacji oraz zestawienia zmian wartości 

środków z możliwością filtrowania według kontrahentów, operatorów, grup i lokalizacji; 

- program umożliwia numerację dokumentów od wybranego numeru oraz obsługę historii odpisów 

amortyzacyjnych. 
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Program Ramzes - Płace przeznaczony do rachuby płac oraz zarządzania danymi kadrowymi pracowników. Służy 

do naliczania wynagrodzeń, obowiązkowych rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS oraz tworzenia dokumentacji 

wymaganej przez przepisy.  

System pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb zakładu pracy poprzez zaprogramowanie przez 

użytkownika struktury organizacyjnej, stanowisk, składników płacowych oraz sposobu drukowania dokumentów. 

Umożliwia import danych z poprzedniej wersji programu płacowo-kadrowego firmy Ramzes. 

 

 

Podstawowe funkcje programu:  

funkcje kadrowe:  

- wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej, przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy oraz 

wprowadzanie i edycja danych w ewidencji osobowej;  

- rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia, zapamiętanie pełnej historii zmian danych;  

- ewidencja nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności oraz szczegółowe rozliczanie urlopów 

wypoczynkowych;  

- archiwum pracowników;  

 

funkcje płacowe:  

- obliczanie i dokonywanie wypłat dla pracowników;  

- definiowanie i dowolne określanie składników płacowych;  

- sporządzanie list płac miesięcznie i godzinowo płatnych, sporządzanie dodatkowych list np. automatyczne 

naliczanie ekwiwalentu za urlop; możliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu;  

- wystawianie rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych;  

- wypłacanie i rozliczanie zaliczek;  

- obsługa umów zlecenia i o dzieło oraz przypisanych im rachunków;  

- rozliczanie pracy na akord;  

- rejestracja wynagrodzeń za udział w posiedzeniach zarządu spółki oraz radach nadzorczych;  

- rozliczanie nieobecności na listach płac, uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak 

wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS;  

- ewidencja zasiłków wypłacanych przez ZUS.  
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Wydruki:  

- drukowanie dokumentów związanych z kadrami i płacami - świadectw, umów, kart, zaświadczeń o zarobkach, 

deklaracji podatkowych, poleceń przelewu itp.;  

- zestawienia definiowane przez użytkownika;  

- drukowanie miesięcznych podsumowań list płac, karty wynagrodzeń, kartotek pracowników oraz kart 

zasiłkowych.  

 

Inne możliwości:  

- prowadzenie kartotek województw, gmin, banków, urzędów skarbowych itp.;  

- ograniczanie podstawy składek emerytalno - rentowych;  

- system archiwizacji danych;  

- wprowadzanie danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku;  

- osobne rozliczanie właścicieli oraz wspólników i współpracowników;  

- export danych arkusza Microsoft Excel.  



 
 

 

Firma jest członkiem 

 
 

 

  

 

 

Opis produktów 

 
36 

 

 
 
Program Ramzes-SuperAdmin dedykowany jest dla firm użytkujących programy z grupy Aplikacji Ramzes w wersji 

wielozakładowej i wielostanowiskowej, przede wszystkim dla biur rachunkowych. 

System ma za zadanie usprawnić pracę biura w zakresie zarządzania danymi prowadzonych firm oraz 

uprawnieniami użytkowników. 

Program Ramzes-SuperAdmin funkcjonuje wyłącznie w integracji z modułami Aplikacji Ramzes.  

Program wchodzi w skład specjalnej oferty kierowanej do biur rachunkowych - Pakietu Rzetelność Księgowego.  

  

 

Podstawowe funkcje programu:  

- tworzenie archiwum dla wszystkich lub wybranych firm prowadzonych w modułach Aplikacji Ramzes,  

- odtwarzanie archiwum dla wszystkich lub wybranych firm prowadzonych w modułach Aplikacji Ramzes,  

- usuwanie wszystkich lub wybranych zakładów (firm) prowadzonych w Aplikacji Ramzes,  

- kopiowanie z wybranej firmy do pozostałych zakładów następujących danych (kartotek):  

• kontrahenci,  

• pracownicy i udziałowcy,  

• urzędy, banki,  

• plan kont,  

• wzory księgowania, definicje rejestrów,  

• użytkownicy i uprawnienia.  

- tworzenie wspólnych deklaracji PIT-5 dla udziałowców kilku firm,  

- raportowanie dostępnych archiwów oraz wykonanych deklaracji. 

 


