
 

 
Saldeo to prosta w obsłudze i przyjazna aplikacja do komunikacji z biurem 
rachunkowym. Ułatwia prowadzenie firmy oraz codzienny przepływ dokumentów. 
 

Dzięki Saldeo otrzymują Państwo: 
 

 bezpłatny program do wystawiania faktur i rachunków 
 
Już nie trzeba tworzyć własnych wzorów faktur czy rachunków, pamiętać ich kolejnych numerów, ani 
wpisywać za każdym razem wszystkich danych od nowa, a tym bardziej płacić za dodatkowy program 
do fakturowania. Saldeo pilnuje, aby dokument był wystawiony bezbłędnie i w ekspresowym tempie. 
Aplikacja umożliwia wystawianie rachunków, faktur VAT, faktur dla nievatowców, korekt, proform, faktur 
zaliczkowych oraz faktur w walutach obcych 

 
 elektroniczne archiwum dokumentów dostępne 24h/dobę.  

 
Saldeo gromadzi dokumenty księgowe i kadrowe– faktury, umowy, wyciągi bankowe. Umożliwia 
tworzenie własnego archiwum dokumentów, tak by zawsze mieć do nich dostęp, nawet po oddaniu 
oryginałów do Biura Rachunkowego. 
Taki komfort to wielka oszczędność czasu. A Państwo mogą spokojnie skupić się na tym, co 
najważniejsze – czyli prowadzeniu własnej firmy i zarabianiu pieniędzy. 
 
W ramach współpracy możliwa jest także opcja generowania elektroniczncyh przelewów dla 
dokumentów kosztowych – to znaczne przyspieszenie zarządzania zobowiązaniami. 

 
 historię rozliczeń księgowych, które są zebrane w przejrzystej i łatwej do 

analizowania tabeli 
 
W aplikacji mają Państwo dostęp do rozliczenia przygotowanego przez Biuro Rachunkowe. W jednym 
miejscu zebrane są informacje na temat podatków, składek ZUS oraz wyniku finansowego. 
Automatycznie wysyłane są maile przypominające o termin płatności. Dodatkowo na podstawie tych 
danych generowane są wykresy, ułatwiające analizę rozwoju firmy. 
 
W oparciu o faktury sprzedażowe i kosztowe Saldeo prezentuje na bieżąco dane dotyczące łącznej 
sumy kosztów i przychodów Państwa Firmy w aktualnym miesiącu. Ułatwia to kontrolę wielkości 
sprzedaży oraz pozwala decydować, kiedy opłaca się np. wystawić fakturę. 

 
 narzędzie do kontroli należności 

 
Dzięki Saldeo w szybki sposób kontrolują Państwo należności od swoich kontrahentów. Od razu 
wiadomo, który zalega z płatnością, a który rozlicza się na bieżąco. Program pilnuje także, które z 
Państwa faktur kosztowych należy zapłacić, a które już zostały zapłacone. 
Saldeo umożliwia także kontrolę płatności podatków oraz ZUS. 

 
 łatwy dostęp do akt swoich pracowników  

 
Saldeo nie tylko tworzy zgrabną listę pracowników, ale również gromadzi wszystkie dokumenty kadrowe 
zebrane i uporządkowane w jednym miejscu. 
Dodatkowo przypomina o zbliżaniu się zakończenia ważności badań lekarskich i szkolenia BHP 
pracowników. 

 
 
 
Saldeo dostępne jest on-line, dzięki czemu można z niego bezpiecznie korzystać z dowolnego 
miejsca na świecie. Wystarczy komputer z dostępem do internetu.  


