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Fragment wywiadu Pana Wojciecha
Grzybka, Prezesa Zarz¹du
HEUTHES Sp. z o.o. dla Bank 9/2007
Jaka jest historia powstania i rozwoju
firmy HEUTHES?
- Firma HEUTHES powsta³a w 1989 r. od
pocz¹tku rozwijaj¹c systemy informatyczne przeznaczone dla bankowoœci. Pierwsze wa¿ne
wdro¿enie mia³o miejsce w 1990 r., kiedy to HEUTHES
wdro¿y³ system obs³ugi kont osobistych w ponad dwustu
oddzia³ach banków PBK SA, BDK SA i PBG SA. Obecnie
wszystkie wchodz¹ w sk³ad PEKAO SA. Kolejna wa¿na
data to 1992 r. i rozpoczêcie wdro¿enia w tych bankach
systemu GRYFBANK stanowi¹cego zestaw szeregu
zintegrowanych modu³ów obejmuj¹cych wszystkie obszary
dzia³alnoœci banków. Warto zauwa¿yæ, ¿e najnowsza 11
wersja tego systemu pracuje i jest rozwijana w banku
PEKAO SA. Kolejne lata to rozwój oferty i powstanie
nowych rozwi¹zañ z których najwa¿niejsze to GRYFCARD,
do pe³nej obs³ugi on-line i off-line kart bankowych oraz
MULTICENTAUR, integruj¹cy wiele systemów bankowych i
s³u¿¹cy do wymiany miêdzyoddzia³owej, miêdzysystemowej i miêdzynarodowej (SWIFT) oraz obs³uguj¹cy
szeroki zakres funkcji dla Corporate Bankingu. Kolejna
wa¿na data to 2000 r. i wprowadzenie do oferty rozwi¹zañ
dla nowego segmentu odbiorców czyli przedsiêbiorstw z
sektora MSP. Produktem przeznaczonym dla tej grupy jest
rozwi¹zanie klasy ERP, system ISOF.
Jakie s¹ cechy charakterystyczne produktów Pañskiej
firmy?
- Przede wszystkim nasze systemy powstaj¹ w oparciu o
w³asne, wysokozaawansowane technologie informatyczne, których stworzyliœmy ju¿ kilkanaœcie. Najwa¿niejsze z nich to: HDB, KOBADIBUS, CLIENT-WEBSERVER oraz INFOSTRADA BANKOWA. Nazwy dwóch
ostatnich s¹ zastrze¿onymi znakami handlowymi.
Wszystkie one powstaj¹ w naszym dziale badañ i rozwoju.
Dziêki nim dzia³ produkcji ma u³atwione zadanie tworzenia
bezpiecznych i wydajnych systemów bankowych
pracuj¹cych w sieci rozproszonej.
Proszê powiedzieæ o przysz³oœci Pañskiej firmy i
kierunku rozwoju oferowanych rozwi¹zañ.
- Nasza wspó³praca z kontrahentami bankowymi liczy ju¿
18 lat. Od pocz¹tku nasze systemy budujemy z wizj¹ ich
rozwoju na najbli¿sze 20 lat i nie schodzimy z tej drogi
skuszeni pokus¹ ³atwych ale krótkotrwa³ych dochodów.
Takie podejœcie zapewnia, ¿e nasze systemy zawsze
zawieraj¹ najnowsze rozwi¹zania i technologie czêsto
wyprzedzaj¹ce te powszechnie stosowane w danym
czasie. Dziêki takiemu podejœciu do budowy systemów
oraz dziêki ci¹g³emu ich doskonaleniu nasze rozwi¹zania w
znikomym stopniu podlegaj¹ procesowi „starzenia siê”.
Obecnie g³ówny nacisk badawczo-rozwojowy k³adziemy na
wprowadzanie nowoczesnych rozwi¹zañ kryptograficznych, podpisu cyfrowego oraz integracji systemów
telefonicznych, które staj¹ siê czêœci¹ aplikacji.
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ISOF na platformie Java
Sukcesem zakoñczy³y siê badania i rozwój nowego
transkompilatora jêzyka HDB do jêzyka Java. Zmiany
dotycz¹ zarówno sposobu transkrypcji jêzyka HDB, jak i
serwera aplikacyjnego o tej samej nazwie. Dziêki temu,
rozwi¹zania firmy HEUTHES (systemy bankowe MCINTRA i GRYFCARD/WWW oraz system ISOF dla MSP)
oparte o technologiê Client-Web-Server bed¹ mog³y byæ
bardziej wydajne. Pierwsze testy na rzeczywistych danych
wskazuj¹, ¿e aplikacje silnie wykorzystuj¹ce moc
obliczeniow¹ procesora pracuj¹ w nowej technologii
dwukrotnie szybciej. Ró¿nica w aplikacjach intensywnie
korzystaj¹cych z bazy danych nie jest ju¿ tak spektakularna,
ale 15% wzrost to wynik nie do pogardzenia.
HEUTHES prowadzi obecnie testy na pilota¿owych
instalacjach rzeczywistych. Firma planuje zast¹pienie do
koñca bie¿¹cego roku w systemie ISOF dotychczasowego
kompilatora nowym, co bêdzie oznacza³o dla klientów
wzrost wydajnoœci. Dodatkowo HEUTHES dokona
uaktualnienia bazy danych do nowej wersji co zgodnie z
przeprowadzonymi testami prze³o¿y siê na kolejny 25%
wzrost wydajnoœci.

SLA dla ISOF
Firma HEUTHES zamierza wprowadziæ dla klientów trybu
ASP systemu ISOF kontrakty SLA (ang. Service Level
Agreement). Oznaczaj¹ one w praktyce zobowi¹zanie firmy
HEUTHES do œwiadczenia ustalonego poziomu us³ug.
Obecnie trwaj¹ intensywne prace nad rozbudowaniem
ISOF o pomiar czasów realizacji istotnych zdarzeñ w
systemie, np. wystawiania faktur czy dokumentów
magazynowych. Klienci bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zawarcia
indywidualnych kontraktów z ustalonymi parametrami
statystycznymi czasów realizacji poszczególnych funkcji. W
przypadku ich niedotrzymania uzyskaj¹ rekompensatê
finansow¹.
HEUTHES przewiduje, ¿e kontrakty SLA bêd¹ szczególnie
popularne wœród du¿ych firm, którym zale¿y na
zagwarantowaniu odpowiedniej wydajnoœci pracy z
systemem. Œwiadczenie tak wysokiego poziomu us³ug
umo¿liwi³o firmie HEUTHES wprowadzenie Klastra
OMEGA, autorskiego rozwi¹zania, które w innowacyjny
sposób zapewnia przenikanie siê serwerów wirtualnych i
fizycznych.
Obecnie HEUTHES umo¿liwia klientom ci¹g³y dostêp do
systemu na poziomie 99,2% czasu w godzinach 6–22.
Teraz, obok uzyskanej ju¿ nieprzerwanej dostêpnoœci,
kontrakty SLA zapewni¹ klientom gwarantowan¹ wydajnoœæ
systemu. Po wdro¿eniu nowego rozwi¹zania wszystkie
firmy bêd¹ mog³y sprawdziæ indywidualne parametry
czasów realizacji poszczególnych funkcji w specjalnym
raporcie ISOF-SLA, bez wzglêdu na to czy bêd¹
posiadaczami kontraktów SLA.

Drugi etap Klastra OMEGA
Dziêki wdro¿onej ju¿ architekturze
systemu serwerów wirtualnych
po³¹czonych w klaster, HEUTHES
uzyska³ znacz¹cy, 100% wzrost
wydajnoœci oraz zwiêkszenie
niezawodnoœci systemu.
Obecnie ca³e rozwi¹zanie przejdzie
dodatkow¹ parametryzacjê oraz szereg uaktualnieñ. W
najbli¿szym czasie zostanie dodatkowo dokonany upgrade
bazy danych co przyniesie dalszy 25% wzrost wydajnoœci.

Zmieniony zostanie równie¿ system replikacji na bardziej
nowoczesny, oparty o wykorzystanie logów logicznych bazy
danych. Koniec prac zaplanowano na IV kw. 2007 r. wraz z
wprowadzeniem nowej wersji systemu ISOF.
„Wdro¿enie klastra by³o zaplanowane kilka lat temu, a
decyzjê o realizacji planu przyspieszy³a zwiêkszaj¹ca siê
corocznie liczba firm pracuj¹cych z ISOF. Przek³ada siê to w
praktyce na codzienn¹ pracê z systemem ju¿ tysiêcy
u¿ytkowników, g³ównie z firm o rozproszonej strukturze” –
mówi p. Wojciech Grzybek, Prezes Zarz¹du HEUTHES Sp.
z o.o.

HEUTHES w rankingu TOP 200 2007
W najnowszym, presti¿owym rankingu bran¿y teleinformatycznej TOP 200 przygotowywanym corocznie przez
koncern IDG firma HEUTHES zosta³a ujêta w 3 klasyfikacjach zajmuj¹c:
• 36 miejsce na liœcie 116 najwiêkszych firm sprzedaj¹cych oprogramowanie w³asne,
• 50 miejsce wœród 71 najwiêkszych
firm osi¹gaj¹cych przychody z obs³ugi sektora bankowo-finansowego,
• 229 miejsce spoœród 308 najwiêkszych firm informatycznych dzia³aj¹cych w Polsce.
Szczegó³owe zestawienia przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na
polskim rynku IT w ró¿nych kategoriach powsta³y na
podstawie danych finansowych za 2006 rok.
„We wszystkich tegorocznych zestawieniach firma
HEUTHES wspiê³a siê o kilka pozycji w górê w porównaniu
z rokiem ubieg³ym. Tak dobre wyniki by³y mo¿liwe dziêki
zakoñczonemu sukcesem wdro¿eniu szeregu produktów w
bankach oraz wzrostowi sprzeda¿y systemu do obs³ugi firm
ISOF” – powiedzia³ p. Wojciech Grzybek, Prezes Zarz¹du
HEUTHES Sp. z o.o.

ISOF w katalogu ONZ
Dwa rozwi¹zania firmy HEUTHES
zosta³y zaindeksowane w œwiatowym katalogu rozwi¹zañ dla
spo³eczeñstwa informacyjnego
prowadzonym przez Miêdzynarodow¹ Uniê Telekomunikacyjn¹
(ITU), agendê ONZ. Chodzi o
system ISOF (Project ID:
1175758951) oraz program szkoleñ e-learningowych ISOF
dla Uczelni (Project ID: 1175759102).
Warto zauwa¿yæ, ¿e w katalogu obok inicjatyw rz¹dowych
realizowanych przez poszczególne ministerstwa, znalaz³y
siê projekty prowadzone przez firmy komercyjne. Wœród
nich, z terenu Polski ujêto m.in. rozwi¹zania firm HEUTHES
Sp. z o.o. oraz Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
ISOF dla Uczelni jest to ogólnopolski program dla szkó³
wy¿szych przygotowany przez firmê HEUTHES Sp. z o.o. –
producenta systemu ISOF. Za³o¿eniem programu jest
nauka modelowania i zarz¹dzania procesami biznesowymi
przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP/CRM. Uczelnie które ju¿ uczestnicz¹ w
programie to:
• Politechnika Œl¹ska,
• Uniwersytet Szczeciñski,
• Politechnika £ódzka,
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• Wy¿sza Szko³a Biznesu w Gorzowie Wlkp,
• Wy¿sza Szko³a Humanitas w Sosnowcu.
Czêœci¹ programu ISOF dla Uczelni jest system szkoleñ
elektronicznych na platformie e-learningowej Akademia
ISOF. W chwili obecnej na platformie znajduj¹ siê cztery
kursy (ERP, CRM, FK i DMS). W ka¿dym z nich jest
dostêpny zestaw quizów, po rozwi¹zaniu których mo¿na
uzyskaæ imienny certyfikat Akademii ISOF potwierdzaj¹cy
dobr¹ znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z systemami
ERP/CRM.

DMS PRO w ISOF
Firma HEUTHES wraz z
kolejn¹ wersj¹ 8.4 systemu
ISOF udostêpni nowy
modu³ DMS PRO, bêd¹cy
rozszerzeniem dotychczasowego rozwi¹zania do
zarz¹dzania dokumentami
elektronicznymi. Nowe
rozwi¹zanie umo¿liwia
wyszukiwanie ca³otekstowe w dokumentach DMS. Pozwala
to na odnalezienie wyst¹pienia s³ów kluczowych w
zawartoœci plików tekstowych, emailach, zintegrowanej
skrzynce wiadomoœci, plikach PDF, RTF, TXT, HTML,
dokumentach pakietów biurowych Open Office i Microsoft
Office oraz informacjach rozszerzonych plików graficznych
formatów TIFF i JPG.
Wyszukiwanie ca³otekstowe jest mo¿liwe zarówno w trybie
wyszukiwania prostego jak i z³o¿onego wersji DMS PRO.
Aby uruchomiæ now¹ funkcjonalnoœæ wystarczy zaznaczyæ
opcjê szukania "w zawartoœci". Na liœcie znalezionych
dokumentów wyœwietlany jest dodatkowo ranking trafnoœci
dokumentów zawieraj¹cych poszukiwane s³owa.
Wszyscy u¿ytkownicy systemu mog¹ wybraæ pracê w
jednej z dwóch wersji: podstawowym DMS lub DMS PRO.
Dotychczasowi u¿ytkownicy, przy wyborze wersji DMS
PRO, musz¹ przejœæ proces indeksacji dokumentów
zapisanych w module. Odbywa siê to sukcesywnie w miarê
dostêpnoœci wolnych mocy obliczeniowych serwerów
systemu ISOF. Dokumenty nowych u¿ytkowników, którzy
od razu wybior¹ DMS PRO, s¹ indeksowane natychmiast
po wprowadzeniu do DMS.
System jest zaopatrzony w rozbudowany panel
administracyjny, który umo¿liwia zarz¹dzanie procesem
indeksacji, wykrywanie nieprawid³owoœci, ustanawianie
przetwarzania wsadowego, itp.

ISOF nagrodzony znakiem QI 2007
System ISOF zosta³ nagrodzony
znakiem Quality International
2007 w konkursie Forum Jakoœci
Quality International. Konkurs
zosta³ zorganizowany pod
patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Klubu Polskie Forum
ISO oraz Forum Biznesu Gazety
Prawnej.
W konkursie bra³o udzia³ 230 firm. HEUTHES wraz z
systemem ISOF zosta³ finalist¹ w kategorii QI PRODUCT –
produkt najwy¿szej jakoœci. Celem konkursu by³o
promowanie produktów i us³ug polskiego rynku o
najwy¿szych parametrach jakoœciowych, wskazywanie

zdrowych, uczciwych i rzetelnych zasad konkurencyjnoœci
oraz uhonorowanie producentów i us³ugodawców
dbaj¹cych o jakoœæ i bezpieczeñstwo swoich wyrobów i
us³ug oraz o bezpieczeñstwo œrodowiska.

Wysoka pozycja HEUTHES w rankingach
Ceniony na rynku Miesiêcznik Finansowy BANK
opublikowa³ Raport specjalny Najlepsze firmy informatyczne
2007 dla sektora finansowego. Firma HEUHTES ujêta
zosta³a we wszystkich zestawieniach zajmuj¹c wysokie
pozycje:
• 9 miejsce w zestawieniu ogólnym rankingu firm
informatycznych pracuj¹cych na potrzeby sektora
finansowego,
• 9 miejsce w rankingu efektywnoœci,
• 10 miejsce w rankingu pozycji firm w sektorze
finansowym,
• 22 miejsce w rankingu potencja³u rozwojowego.

Nowa wersja systemu MULICENTAUR
Firma HEUTHES zakoñczy³a prace nad now¹ wersj¹ 4.2
systemu MULICENTAUR. Obecnie sk³ada siê on z 15
g³ównych modu³ów. Umo¿liwia integracjê m.in. Systemu
G³ównego, Systemu Ksiêgi G³ównej kont rozrachunkowych,
Centrum Rozliczeñ i Reklamacji, Systemu Kartowego,
Home-Bankingu oraz ERP na zapleczu banku. Integruje
równie¿ systemy otoczenia bankowego, np. ELIXIR,
EUROELIXIR, SORBNET, SORBNET EURO, SWIFT,
LORO/NOSTRO, tworz¹c g³ówny „hub informacyjny” przez
który wszelkie systemy w banku wymieniaj¹ transakcje i
który poœredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego
klientem.
Najnowsza wersja znacznie rozszerza mo¿liwoœci systemu.
Najwiêksze zmiany objê³y modu³y MC-SWIFT, MCLoro/Nostro i MC-INTRA. Dziêki wykorzystaniu autorskiej
technologii CLIENT-WEB-SERVER mo¿liwy jest m.in.
dostêp poprzez przegl¹darkê internetow¹ do informacji w
sieci rozleg³ej banku, a tak¿e w bankach zrzeszonych np.
spó³dzielczych.
System jest rozwijany od ponad 10 lat i spotka³ siê z
przychylnym przyjêciem œrodowiska bankowego. Na
szerok¹ skalê jest od 1996 r. stosowany w banku PEKAO
SA (UniCredit Group). Aktualnie koñczy siê wdro¿enie w
Zrzeszeniu Mazowieckiego Banku Regionalnego SA, które
prowadzi dzia³alnoœæ w ponad 400 placówkach.

Mapa myœli w ISOF
Firma HEUTHES zintegrowa³a bezp³atny program
FreeMind do edycji mapy
myœli (ang. Mind Map) z
modu³em DMS w systemie
ISOF. Modu³ zarz¹dzania
dokumentami elektronicznymi rozpoznaje typ plików
tego programu i umo¿liwia
wykorzystywanie ich w DMS. Wspó³dzia³anie to znacznie
rozszerza funkcjonalnoœæ techniki map wiedzy i u³atwia
pracê grupow¹ poprzez wprowadzenie zarz¹dzania
przep³ywem pracy (obiegów), wersjonowania i zaawansowanego wyszukiwania.
Mapa myœli zastosowana w ISOF mo¿e byæ wykorzystana
przez u¿ytkowników systemu do:
• tworzenia specyfikacji wymagañ,
• planowania rozwoju posiadanych funkcjonalnoœci,
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• planowania parametryzacji systemu,
• analizy dzia³añ jednostek organizacyjnych.
Oprócz powy¿szych dzia³añ zwi¹zanych z prac¹ w ISOF
nowe rozwi¹zanie mo¿e byæ wykorzystywane do:
• wizualizacji nowych koncepcji,
• systematyzowania wiedzy,
• planowania, projektowania, analizowania i raportowania,
• wsparcia ofertowania, sprzeda¿y i prezentacji,
• tworzenia notatek i prowadzenia burz mózgów.
Mapy myœli odzwierciedlaj¹ w promienistej strukturze nasz
sposób myœlenia zapewniaj¹c b³yskawiczne kojarzenie i
modyfikacje wzajemnych zale¿noœci informacji, danych i
koncepcji. Do ich utworzenia wykorzystuje siê teksty, kolory,
grafiki i symbole w celu opisu faktów, problemów i skojarzeñ.

czterowarstwowej, która sk³ada siê z:
• przegl¹darki WWW z obs³ug¹ DHTML, JavaScript,
XML, XSL, CSS jako terminala,
• serwera WWW,
• serwera aplikacyjnego HDB,
• serwera bazy danych SQL.
Programy napisane w jêzyku HDB, po skompilowaniu ich
do postaci klas jêzyka Java na wszystkich platformach
wspieraj¹cych tê technologiê lub do kodu natywnego (w
przypadku Linux/i386 i MS Windows), s¹ wykonywane
przez serwer aplikacyjny HDB. HDB pozwala na tworzenie
aplikacji wspó³pracuj¹cych z dowoln¹, relacyjn¹ baz¹
danych (np. PostgreSQL, IBM DB2, MS SQL Server, IBM
Informix, Oracle) i pracuj¹cych na wielu platformach
sprzêtowych.

EDI w ISOF
Zalet¹ stosowania elektronicznych wersji map myœli jest ich
szybkie tworzenie oraz bezproblemowe rozszerzanie.
Dziêki tym cechom oraz systematycznej pracy z plikiem
mapy mo¿liwe jest zbudowanie w krótkim czasie z³o¿onego,
graficzno-tekstowego opisu problemu z uwzglêdnieniem
du¿ego stopnia wnikliwoœci.

CLIENT-WEB-SERVER na platformie ECLIPSE
Firma HEUTHES przenios³a swoje narzêdzia do rozwoju
aplikacji w œrodowisku CLIENT-WEB-SERVER, w którym
aplikacje pisane s¹ w jêzyku HDB, do powszechnie
uznawanego standardu w dziedzinie zintegrowanego
tworzenia aplikacji ECLIPSE.
Dziêki w³asnym wtyczkom rozszerzaj¹cym ECLIPSE
mo¿liwe jest dla jêzyka HDB, skryptów HTML, CSS i
Javascript:
• komfortowe tworzenie aplikacji z mo¿liwoœci¹
podpowiadania sk³adni procedur wbudowanych jak i
tych stworzonych przez programistê,
• kolorowanie sk³adni jêzyków,
• wyœwietlenie widoku struktury edytowanego pliku,
• przegl¹danie logu zdarzeñ serwera HDB.
W kolejnych krokach HEUTHES zintegruje ze
œrodowiskiem ECLIPSE interpreter w³asnego jêzyka HDB i
debugger, co spowoduje dalszy wzrost komfortu pracy,
szybkoœci tworzenia aplikacji i jakoœci tworzenia kodu
wynikowego.
HEUTHES poprzez przejœcie do œrodowiska ECLIPSE chce
uczyniæ jêzyk Java wiod¹cym jêzykiem do którego bêdzie
transkompilowany jêzyk HDB (dotychczas wiod¹cym by³
Pascal). Jêzyk HDB, rozwijany przez HEUTHES od 1996 r.,
jest podstaw¹ tworzenia systemu do obs³ugi firm ISOF oraz
systemów bankowych MULICENTAUR do obs³ugi
transakcji bankowych i GRYFCARD do obs³ugi kart
bankowych.
HEUTHES rozwa¿a wprowadzenie sprzeda¿y technologii
CLIENT-WEB-SERVER i HDB jako produktów
umo¿liwiaj¹cych ³atwe i szybkie pisanie aplikacji o du¿ej
wydajnoœci pracuj¹cych w œrodowisku rozproszonym.
CLIENT-WEB-SERVER jest zbudowany w architekturze

W firmie HEUTHES trwaj¹ intensywne prace nad
wprowadzeniem w systemie ISOF standardu EDI (ang.
Electronic Data Interchange) oznaczaj¹cy w bezpoœrednim
t³umaczeniu Elektroniczn¹ Wymianê Danych. Elektroniczna
wymiana dokumentów zostanie wprowadzona w
dominuj¹cym obecnie standardzie UN/EDIFACT (ang.
Electronic Data Interchange For Administration, Commerce,
and Transport). System EDI znany na œwiecie od blisko
trzydziestu lat jest obecnie szeroko stosowany w Polsce w
du¿ych sieciach handlowych. Wprowadzenie obs³ugi EDI
do ISOF umo¿liwi firmom z sektora MSP wspó³pracê z t¹
grup¹ kontrahentów.
EDI umo¿liwia szybk¹ i tani¹, elektroniczn¹ wymianê
informacji pomiêdzy firmami wypieraj¹c dotychczasowy
system oparty na dokumentach papierowych. Ma na celu
zlikwidowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz
przyspieszenie i zwiêkszenie dok³adnoœci przep³ywu
informacji dziêki po³¹czeniu systemów komputerowych w
firmach uczestnicz¹cych w wymianie.
Nowy standard zostanie wprowadzony w systemie ISOF
pocz¹tkowo w elektronicznej obs³udze faktur sprzeda¿owych i zakupowych. Stopniowo zostan¹ do niego
w³¹czone wszystkie dokumenty elektroniczne z
poszczególnych modu³ów systemu.

System ERP za 2 PLN dziennie
Firma HEUTHES opublikowa³a raport
porównawczy kosztów wynajêcia systemu
ISOF w trybie ASP oraz licencji innych
rozwi¹zañ dostêpnych na rynku.
W zestawieniu ujêto koszty dodatkowe
zwi¹zane z wykorzystaniem systemów, które nale¿y mieæ
na uwadze wdra¿aj¹c system czy te¿ obliczaj¹c TCO (ang.
Total Cost of Ownership), tj. koszty serwerów, systemów
operacyjnych, baz danych, us³ug, energii elektrycznej, jak
równie¿ aktualizacji wersji.
Z zestawienia wynika, ¿e op³ata dzienna za u¿ytkowanie
systemu ISOF w ma³ej firmie wynosi tylko 2,13 PLN za
jednego pracownika. Oprócz tego œrednie oszczêdnoœci
osi¹gane na przestrzeni piêciu lat pracy z systemem ISOF
wynosz¹ ponad 34 tys. PLN.

