
 

              

Grupa Krotoski to największy autoryzowany polski dealer samochodów marki 
Volkswagen, Skoda, Audi oraz Porsche, prowadzący działalność na terenie 
centralnej i południowej Polski. Salony należące do grupy Krotoski zlokalizowane są 
w Łodzi, Warszawie, Wolicy i Nadarzynie koło Warszawy, oraz w Częstochowie. Do 

dyspozycji klientów pozostaje kadra wysoko wykwalifikowanych fachowców, 

oferująca doradztwo w zakresie zakupu samochodów, części, ale również naprawę 

i serwisowanie samochodów. Renomę firmy potwierdzają liczne nagrody 

i wyróżnienia zdobyte na przestrzeni ostatnich lat m.in. wyróżnienie nadane 

przez Volkswagen Group Polska za najlepszą sprzedaż w Polsce samochodów 
Volkswagen i Audi. 
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 AKCEPTACJA FAKTUR KOSZTOWYCH 
Krotoski znajduje się w czołówce dealerów 

samochodów w Polsce. Firma nieustannie się rozwija 
i zdobywa zaufanie Klientów w całym kraju. Nic dziwnego, 
jako że Grupa Krotoski zatrudnia pracowników 

z ogromną wiedzą, pasją i zaangażowaniem. To oni 

są paliwem, które napędza przedsiębiorstwo do działania. 

Z tego też względu Grupa Krotoski przykłada ogromną 
wagę nie tylko do jakości oferowanych usług 
i zadowolenia Klientów, ale również do komfortu 
pracy. Jak wiadomo, zadowolony pracownik to wydajny 

pracownik.  

Rosnące grono Klientów to oznaka zaufania, która 
ogromnie cieszy Grupę Krotoski. Wiąże się to jednak z dużą 
ilością pracy — od kompleksowej obsługi klientów i opieki 
serwisowej pojazdów, aż po rejestrację i akceptację faktur, 
czy sporządzanie umów. Zadania te są satysfakcjonujące, 
ale również absorbujące i niejednokrotnie czasochłonne. 
Z tego też względu, postanowiono poszukać rozwiązania, 
które usprawniłoby najbardziej problematyczne procesy 
biznesowe przedsiębiorstwa. Idealnym rozwiązaniem 
okazał się system Plus Workflow firmy Suncode, 

w którym odzwierciedlony został proces akceptacji 

faktur kosztowych. 

Ponadto system został zintegrowany 

z wykorzystywanym w Grupie Krotoski systemem Sage 

Symfonia.  

AKCEPTACJA FAKTUR KOSZTOWYCH 

Głównym celem projektu wdrożeniowego było uruchomienie 
w przedsiębiorstwie systemu informatycznego klasy 

Workflow, który pozwoli na automatyzację procesów 

biznesowych, podczas której dokumenty i zadania będą 
przekazywane do kolejnych pracowników, zgodnie z ustaloną 
ścieżką postępowania. Rozwiązanie to pozwala na 
błyskawiczną realizacje procesu, jak również 
terminowy obieg dokumentów, jako że akceptacja faktur 
kosztowych przedsiębiorstwa odbywa się w sposób 
zautomatyzowany. 

Rejestracja faktury to pierwszy krok, który wykonywany 
jest przez pracownika działu administracji. Zobowiązany jest 
on do wypełnienia formularza rejestracji, czyli wypełnienia 
pól formatki z takimi informacjami jak np. data wystawienia 
faktury, numer faktury, czy kwota netto i brutto. 

Po zarejestrowaniu dokumentu, system automatycznie 

przekazuje go do osoby odpowiedzialnej za jej opis 

merytoryczny. Na etapie tym, użytkownik sprawdza 
poprawność wpisanych danych oraz dokonuje jej dekretacji. 
Tak opisana faktura trafia do przełożonego, który 
weryfikuje fakturę pod względem formalnym oraz 
rachunkowym. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek 
błędu, faktura może zostać cofnięta do poprzedniego etapu 
w procesie. Jeżeli wszystkie dane uzupełnione są poprawnie, 
faktura zostaje przekazana na ostatni etap, którym jest 
akceptacja księgowa. Na tym etapie, pracownik działu 
księgowości ma za zadanie zapoznać się z informacjami 
dotyczącymi faktury, zweryfikować poprawność dokonanej 

dekretacji, a następnie określić jej status płatności. 

Wszystkie zadania w procesie akceptacji faktur kosztowych 

przesyłane są automatycznie przez system Plus 

Workflow, zgodnie z ustaloną podczas analizy 
przedwdrożeniowej hierarchią. Ponadto zadania oczekujące 
na wykonanie są widoczne dla użytkowników po zalogowaniu 
do systemu na ich spersonalizowanym, zgodnie z nadanymi 

uprawnieniami, pulpicie użytkownika. 

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, Grupa Krotoski 

osiągnęła wiele korzyści. Nie tylko zoptymalizowała 

i zautomatyzowała proces obsługi faktur kosztowych, 

ale również wyeliminowała możliwość uszkodzenia 

bądź zagubienia dokumentów, czy pojawienia się 
tzw. błędu ludzkiego.  

Aktualnie z systemu Plus Workflow korzysta 

około 200 użytkowników. Firma przetwarza 
w nim do 2 000 faktur kosztowych miesięcznie. 


