Dlaczego ILUO?







Przedsięwzięciem kierują osoby, które mają ponad 20 lat doświadczeń w tworzeniu oprogramowania dla
małego i średniego biznesu
Oprogramowanie ILUO zostało stworzone z myślą o komforcie użytkowników i maksymalnych
korzyściach dla Przedsiębiorców
Nowe technologie powodują, że to co kiedyś było niemożliwe stało się dziś oczywiste
Dzięki elastyczności i wariantowości oraz elementom wdrożeniowym Twoja firma może swobodnie
„rosnąć” wybierając wyższe warianty oprogramowania
Partnerzy ILUO mogą „dopasować” oprogramowanie do Twoich potrzeb
Oprogramowanie jest atrakcyjne cenowo - sprzedaż odbywa się w modelu PrePaid, w którym "doładowujesz"
swoje konto kiedy chcesz. Nie ma bariery wejścia w nowoczesne rozwiązanie.

Rozwiązania dla firm




dla mikro firm
dla małych firm
dla średnich firm

Dla mikro firm
Dla najmniejszych (często jednoosobowych) firm
polecamy wersje startowe naszych produktów.
Umożliwiają one prowadzenie działalności w
najbardziej podstawowym zakresie obejmującym
prowadzenie sprzedaży i/lub magazynu i są bardzo
przystępne cenowo.
Cechy tych wersji to:
 praca na jednym stanowisku
 bardzo korzystny stosunek możliwości do ceny
 łatwa możliwość przejścia na wyższe wersje
produktów ILUO
Polecane produkty:
 ILUO Faktura START
 ILUO Biznes START

Dla małych firm
W tej sekcji polecamy nasze rozwiązania dla małych
firm, które korzystają z większej ilości stanowisk pracy
niż jedno i pracują w sieci komputerowej, bądź
korzystają z wersji internetowych naszych produktów.
Wersje polecanych systemów ILUO są nieco bardziej
rozbudowane niż wersje startowe natomiast cena za
stanowisko jest nadal bardzo przystępna.
Cechy tych wersji to:
 możliwa jednoczesna praca na kilku
stanowiskach
 wbudowany zestaw najbardziej potrzebnych
funkcji w małej firmie
 korzystny stosunek możliwości do ceny
 łatwa możliwość przejścia na wyższe wersje
produktów ILUO
 eksport danych do wybranych systemów
księgowych i współpraca z firmowym systemem
ILUO Finanse*
Polecane produkty:
 ILUO Faktura KOMFORT
 ILUO Biznes KOMFORT
*) system dostępny w 2012 roku

Dla średnich firm
Kolejna grupa rozwiązań jest dedykowana dla firm
średnich i dużych, które korzystają z większej ilości
stanowisk pracy pracując w sieci komputerowej, bądź
korzystają z wersji internetowych naszych
produktów. Są to najbardziej rozbudowane wersje
naszych programów pozwalające w pewnym zakresie
na dostosowanie do potrzeb firmy. Dostosowanie jest
realizowane na etapie wdrożenia i jest wykonywane na
ogół przez Partnera ILUO. W szczególnych
przypadkach istnieją możliwości stworzenia modułów
dedykowanych do konkretnego rozwiązania i
specyficznych potrzeb odbiorcy przez producenta.
Cechy tych wersji to:
 możliwa jednoczesna praca na wielu
stanowiskach
 najbardziej rozbudowany zestaw funkcji
 korzystny stosunek możliwości do ceny
 potencjalna możliwość dostosowania do
specyficznych wymagań użytkownika na etapie
wdrożenia
 eksport danych do uznanych systemów
finansowo-księgowych i współpraca z firmowym
systemem ILUO Finanse*




Polecane produkty:
ILUO Biznes PREMIUM
ILUO Biznes ULTIMA
*) system dostępny w 2012 roku

Rośnij z ILUO
Dzięki zaprojektowaniu systemu w sposób zapewniający możliwość jego rozbudowy i modyfikacji jesteśmy w
stanie pokryć szeroki zakres potrzeb użytkowników. Dostarczamy systemy w różnych wariantach, dostosowanych
do różnej wielkości przedsiębiorstwa. Warianty bardziej rozbudowane mają udostępnione elementy
funkcjonalności wdrożeniowej, pozwalającej na modyfikację istniejącej lub tworzenie całkowicie nowej
funkcjonalności. Duża ilość wariantów produktu oraz dostępność elementów wdrożeniowych powoduje, że nasze
rozwiązania zapełniają lukę między systemami dla MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) a drogimi systemami
ERP. Ta cecha powoduje, że firma może swobodnie rozwijać się z naszym oprogramowaniem i nie będzie
zmuszona do zakupu kosztownych rozwiązań ERP.

ILUO Faktura

Oprogramowanie ILUO Faktura przeznaczone jest dla firm handlowych i usługowych nie prowadzących gospodarki
magazynowej. Oprogramowanie pozwala (w zależności od wariantu) na obsługę takich procesów jak:



Ewidencja kontrahentów



Ewidencja towarów i usług



Wystawianie faktur sprzedaży, zaliczkowych, wewnątrzunijnych, walutowych



Obsługa dokumentów kasowych (KP,KW)



Rozrachunki z kontrahentami



Współpraca z drukarkami fiskalnymi

Porgram pozwala w dowolnym momencie przejść na wyższy wariant oraz na oprogramowanie zawierające elementy gospodarki
magazynowej czyli ILUO Biznes.
Program do faktur - wybrane, innowacyjne cechy aplikacji ILUO Faktura



Inteligentna, globalna wyszukiwarka poleceń i danych (FindMe) – pozwala na szybki dostęp do poleceń systemu (np.
„wystaw fakturę”) oraz danych w nim zgromadzonych (np. wyszukaj fakturę „FV9564”)



Funkcja autouzupełniania pól (FillMe) - szybkie wypełnianie formularzy



Możliwość pracy z wieloma dokumentami jednocześnie



Optymalna praca z ekranami o różnej rozdzielczości – zmiana wielkości czcionek



Obsługa pracy wielomonitorowej



Współpraca z różnymi systemami księgowymi – możesz łatwo dopasować się do potrzeb np. biura rachunkowego



Oznaczanie dowolnych informacji zgromadzonych w systemie (TagMe)



Ustawianie kompozycji interfejsu użytkownika („Skórki”)



Wielojęzykowość



Wielozadaniowość – optymalne wykorzystanie procesorów wielordzeniowych

Wymagania sprzętowe



Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego oraz technologii .NET Framework w wersji 3.5



Komputer z procesorem dwurdzeniowym z częstotliwością taktowania 1,5 GHz



Minimum 1GB pamięci RAM (zalecane 2 GB lub więcej)



System operacyjny Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008



Minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji klienckiej i około 2 GB dla serwerowej



Napęd CD-ROM (tylko przy instalacji programu z CD)



Serwer baz danych Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2



Karta graficzna XGA (1024x768)



Mysz



Drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków)

Program jest dostępny w dwóch wariantach:



ILUO Faktura START



ILUO Faktura KOMFORT

Tabela prezentuje zakres funkcjonalny każdego z wariantów:

Funkcjonalność
Faktury VAT
Faktury korygujące

ILUO Faktura
START
KOMFORT
+
+
+
+
+

Faktury VAT marża
Faktury wewnątrzunijne

+
+

Faktury walutowe
Faktury Pro Forma

+

Paragony zwykłe

+

Paragony fiskalne
Kartoteka towarów i usług

+
+

Kartoteka kontrahentów

+

+
+
+
+
+
+

Katalog osób kontaktowych
Obsługa kasy

+
+

Uproszczone rozliczenia z kontrahentami
Zestawienia sprzedaży
Eksport danych do systemów księgowych

+
+

Konwertery danych z systemów innych producentów

+

+
+
++
+

Praca wielostanowiskowa
+

wariant
podstawowy

++

wariant
rozbudowany
wariant w sprzedaży
wariant dostępny w 2012 roku

Cennik
Cennik produktów przedstawiono w tabeli. Licencja użytkowania programu jest czasowa. Za licencję użytkowania programów
ILUO pobierana jest opłata z góry. System płatności działa na zasadzie „doładowania” konta. Użytkownik wpłaca dowolną
kwotę, natomiast system w zależności od wariantu programu ILUO i liczby używanych stanowisk wylicza okres aktywności
licencji.
Cena licencji na jedno stanowisko:
Cena*

Koszt miesięczny

ILUO Faktura START

100,-

8,-

ILUO Faktura KOMFORT**

150,-

12,50

Wariant

* Cena licencji rocznej. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)
** Wariant dostępny wkrótce

ILUO BIZNES

ILUO Biznes to nowoczesne oprogramowanie wspierające działalność małego i średniego przedsiębiorstwa w takich aspektach
jak:



zarządzanie sprzedażą i zakupem



zarządzanie zamówieniami



wsparcie handlu internetowego



zarządzanie magazynami



zarządzanie relacjami z klientami i pracownikami



wsparcie procesów produkcyjnych (kompletacja)



archiwizacja wszystkich dokumentów firmy



współpraca z różnymi systemami finansowo-księgowymi dostępnymi na rynku oraz z firmowym systemem ILUO
Finanse, który będzie dostępny w sprzedaży w 2012 roku



automatyczna konwersja danych ze starszych programów



i wiele innych (biblioteka modułów dodatkowych)

ILUO Biznes to narzędzie ułatwiające zarządzanie firmą, z którym można zintegrować dowolny program księgowy*. Polecamy
nasz system ILUO Finanse. Oprogramowanie ILUO Biznes dostępne jest w kilku standardowych wariantach, aby optymalnie
dostosować możliwości programu do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy. Wariant ILUO Biznes ULTIMA udostępniający pełnię
możliwości wdrożeniowych pozwala na perfekcyjne dostosowanie do potrzeb firmy.
*) Lista programów dostępna w zakładce warianty
Wybrane, innowacyjne cechy aplikacji ILUO Biznes



Wiele trybów pracy - pojedynczy komputer, sieć lokalna, praca przez internet (chmura) z trybem OFFLINE



Inteligentna, globalna wyszukiwarka poleceń i danych (FindMe) – pozwala na szybki dostęp do poleceń systemu
(np. „wystaw fakturę”) oraz danych w nim zgromadzonych (np. wyszukaj fakturę „FV9564”)



Funkcja autouzupełniania pól (FillMe) - szybkie wypełnianie formularzy



Możliwość pracy z wieloma dokumentami jednocześnie



Optymalna praca z ekranami o różnej rozdzielczości – zmiana wielkości czcionek



Obsługa pracy wielomonitorowej



Współpraca z różnymi systemami księgowymi – możesz łatwo dopasować się do potrzeb np. biura rachunkowego



Oznaczanie dowolnych informacji zgromadzonych w systemie (TagMe)



Ustawianie kompozycji interfejsu użytkownika („Skórki”)



Biblioteka dodatkowych modułów



Możliwość definiowania własnych raportów (PREMIUM, ULTIMA)



Innowacyjny moduł uprawnień użytkowników - kastomizacja stanowisk (PREMIUM, ULTIMA)



ILUO API (Application Programming Interface) pozwalający na łatwą wymianę danych (integrację) z innymi systemami



Moduł wdrożeniowy (ULTIMA) – pozwala na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika na etapie wdrożenia
(interfejs, wydruki, funkcje dodatkowe)



Wielojęzykowość



Wielozadaniowość – optymalne wykorzystanie procesorów wielordzeniowych

Wymagania sprzętowe



Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego oraz technologii .NET Framework w wersji 3.5



Komputer z procesorem dwurdzeniowym z częstotliwością taktowania 1,5 GHz



Minimum 1GB pamięci RAM (zalecane 2 GB lub więcej)



System operacyjny Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008



Minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji klienckiej i około 2 GB dla serwerowej



Napęd CD-ROM (tylko przy instalacji programu z CD)



Serwer baz danych Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2



Karta graficzna XGA (1024x768)



Mysz



Drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków)

Lista drukarek fiskalnych współpracujących z ILUO Biznes



Elzab Mera



Elzab Mera E



Elzab Mera EFV 2.01



Elzab Omega I i II generacji



Elzab FP-600A



FAREX Topaz



INNOVA PROFIT EJ



Novitus Delio Prime E



Posnet Thermal FV EJ 1.01 (protokół Posnet)



Posnet Thermal HS FV EJ 1.01 (protokół Posnet)



Posnet Temo HS FV EJ 1.01 (protokół Posnet)



Posnet Thermal FV EJ 1.02 (protokół Posnet)



Posnet Thermal HS FV 1.02 (protokół Posnet)



Posnet Thermal FV 3.02 (protokół Posnet)



Posnet Thermal FV 3.03 (protokół Posnet)



Posnet temo 1.01
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Tryby pracy ILUO Biznes
Tryb 1 - Na pojedynczym komputerze
Komputer stacjonarny, laptop z zainstalowanym systemem
operacyjnym Winows XP, Vista, 7, 8.
Dla poprawnego działania wymaga zainstalowania bazy
danych Microsoft SQL Express 2005, 2008, 2012. Na
komputerze instalujemy oprogramowanie ILUO Biznes oraz
silnik bazy danych Microsoft SQL Express.
Tryb 2 - W sieci lokalnej
Tradycyjna konfiguracja wielostanowiskowa z zainstalowanym
na serwerze (wydzielonym komputerze) silnikiem bazy danych
(Microsoft SQL Server w wariancie Express, Standard lub
Enterprise). Na stanowiskach roboczych (końcówkach)
zainstalowana jest aplikacja ILUO Biznes składająca się z
warstwy klienckiej oraz modułu logiki biznesowej (LB).
Połączenie między serwerem bazy danych a stanowiskami
roboczymi jest realizowane w oparciu o sieć lokalną. Ta
konfiguracja zalecana jest przy liczbie stanowisk od 2 do 10 a
więc w większości typowych zastosowań oprogramowania
ILUO Biznes pracującego lokalnie. Przy większej liczbie
stanowisk zalecamy skorzystanie z trybu pracy opisanego w
punkcie 3. Ze względu na przeniesienie logiki biznesowej
"bliżej" serwera bazodanowego oraz dodanie elementu
skalowalności ta architektura powinna być znacznie
wydajniejsza.
Tryb 3 - Z wykorzystaniem ‘Serwera Aplikacji’ czyli w tzw.
“chmurze własnej”
Chmura własna składa się z komputera (serwera), na którym
instalujemy oprogramowanie bazodanowe (Microsoft SQL
Server w wariancie Express, Standard, Enterprise) oraz
komputera (lub wielu komputerów - serwerów) na którym
instalujemy Logikę Biznesową oprogramowania ILUO
“ubraną” w usługę Windows “Serwer Aplikacji”, która jest
udostępniona na zewnątrz. Serwery Aplikacji można mnożyć,
co zapewnia dużą skalowalność oprogramowania ILUO
Biznes. Możemy zwiększać wydajność zwielokrotniając liczbę
Serwerów Aplikacji. Dostęp do usługi może odbywać się
poprzez sieć lokalną (np. WiFi) lub za pośrednictwem
internetu.
UWAGA: Oprogramowanie zainstalowane na końcówce
obsługuje tzw. tryb OFFLINE pozwalający na pracę bez
dostępu do internetu (awaria internetu). Program przełącza się
między bazą w “chmurze” a bazą lokalną. Można wystawiać
zamówienia, faktury sprzedaży, paragony. Można dopisywać
dane do kartotek (m. in. towarów i kontrahentów). Po
przywróceniu dostępu do internetu dane z bazy lokalnej
zostaną przeniesione do chmury. Bazy lokalna i chmurowa
synchronizują kartoteki przyrostowo.

Tryb 4 - Praca w Microsoft Windows Azure
Jest to analogiczny tryb pracy jak opisano w punkcie 3
z tym, że rolę serwera bazy danych, serwera aplikacji
pełni oprogramowanie zainstalowane na platformie
Windows Azure. Rolę silnika bazy danych odgrywa
SQL Azure. Ta konfiguracja nie wymaga jakichkolwiek
kosztów startowych związanych z zakupem serwerów
i dodatkowego oprogramowania (np. serwera bazy
danych). Skalowalność aplikacji pracującej w tym
trybie jest nieograniczona. Chmura Microsoft daje też
możliwość automatycznego tworzenie kopii
zapasowych, które na życzenie użytkownika z
odpowiednimi uprawnieniami można zawsze
przenieść na komputer lokalny. Ponieważ bazy
danych SQL i SQL Azure są ze sobą kompatybilne
istnieje możliwość zmiany trybu pracy z lokalnej na
chmurę i odwrotnie. Przy pracy na platformie Windows
Azure dostępny jest oczywiście tryb OFFLINE,
rozwiązujący potencjalne problemy z przerwą w
dostępie do internetu.

Warianty programu ILUO Biznes
Aby optymalnie dostosować rozwiązanie do potrzeb Twojej firmy opracowaliśmy kilka wariantów funkcjonalnych i cenowych
naszego produktu ILUO Biznes:

 ILUO Biznes START
 ILUO Biznes KOMFORT
 ILUO Biznes PREMIUM
 ILUO Biznes ULTIMA
Tabela prezentuje zakres funkcjonalny każdego z wariantów:

Funkcjonalność
Katalog kontrahentów
Prosty katalog towarów, usług, produktów
Rozbudowany katalog towarów, usług, produktów
Obsługa zamówień od odbiorców
Obsługa zamówień do dostawców
Rozbudowany moduł obsługi zamówień od odbiorców i
do dostawców
Ewidencja faktur zakupu, korekt zakupu
Wystawianie faktur VAT, paragonów fiskalnych, korekt
sprzedaży
Inne dokumenty zakupu (np.umowy kupna-sprzedaży),
faktury VAT marża, komis, faktury RR (fundusze
promocji
Automatyczna kontrola faktur zaliczkowych zakupu i
sprzedaży

START
+
+
+

ILUO Biznes
KOMFORT
PREMIUM
+
+
+
+
+

ULTIMA
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Faktury wewnątrzunijne (WNT, WDT), eksportowe

+

+

Dokumenty Tax Free

+

+

Rozdzielnik dodatkowych kosztów nabycia
Wielowalutowość
Obsługa wielu magazynów
Wystawianie dokumentów magazynowych (PZ, WZ,
RW, PW)
Przesunięcia międzymagazynowe MM (MW, MP)
Moduł kompletacji/de kompletacji (zlecenia
produkcyjne)
Obsługa jednej kasy (wystawianie KP, KW)
Obsługa dowolnej liczby kas (wystawianie KP, KW)

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Moduł rejestracji zapłat (bank)
Pełna obsługa operacji bankowych (wiele kont)
Rozliczenie płatności kartą płatniczą
Moduł rozrachunków z kontrahentami, pracownikami,
urzędami, terminarz płatności
Współpraca z kolektorami danych, wagami
elektronicznymi i innymi urządzeniami peryferyjnymi
Podstawowe zestawienia (zakupu, sprzedaży, rejestry
kasowe i bankowe)
Rozszerzony moduł zestawień (grafika, analizy w tabeli
przestawnej)
Moduł pozwalający na dołączanie własnych zestawień
Prosty eksport danych do platformy księgowej
Rozbudowany moduł eksportu do systemów FK
(Symfonia Finanse*, WF-FaKir**, WF-KaPeR**, RAKS
Księga Handlowa***, Rewizor, Rachmistrz****)
Prosty moduł uprawnień użytkowników
Rozbudowany moduł uprawnień użytkowników
Obsługa opakowań kaucjonowanych
Prosty moduł ewidencji pracowników
Zawiera CRM Start (prosty moduł do zarządzania
relacjami z klientami)
Biblioteka załączników (skanowanie i archiwizacja
dokumentów firmy, zdjęcia produktów, inne)
Moduł wdrożeniowy (dostęp do funkcji deweloperskich)
Biblioteka modułów dodatkowych
Konwertery danych z Optima*****, Subiekt****, WF-Mag
(DOS, WIN)**, WF-Fakturka**

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

++

++

+

++

++

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
wkrótce
+

+
+
wkrótce
+

wkrótce

wkrótce

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Praca wielostanowiskowa
Praca w chmurze (Windows Azure)
Wielojęzykowowść (interfejs)
+
wariant podstawowy
++
wariant rozbudowany
*) Symfonia Finanse to zastrzeżony znak towarowy firmy Sage Sp. z o.o.

**) WF-Fakturka, WF-FaKir, WF-KaPeR, WF-Mag to zastrzeżone znaki towarowe firmy Asseco Business Solutions SA
***) RAKS Księga Handlowa to zastrzeżony znak towarowy firmy Raks Sp. z o.o.
****) Subiekt, Rewizor, Rachmistrz to zastrzeżone znaki towarowe firmy Insert SA
*****) Optima o zastrzeżony znak towarowy firmy COMARCH SA

Cennik
Cennik produktów przedstawiono w tabeli. Licencja użytkowania programu jest czasowa. Za licencję użytkowania
programów ILUO pobierana jest opłata z góry. System płatności działa na zasadzie „doładowania” konta.
Użytkownik wpłaca dowolną kwotę, natomiast system w zależności od wariantu programu ILUO i liczby
używanych stanowisk wylicza okres aktywności licencji.
Co zyskujesz dzięki naszemu modelowi sprzedaży?






Płacisz znacznie mniej niż w modelu licencji dożywotniej - brak bariery wejścia w zaawansowane
rozwiązanie.
Ty decydujesz, kiedy chcesz doładować konto i na jaką kwotę. Kontrolujesz koszty.
Masz możliwość zmiany konfiguracji - wariantu (START, KOMFORT, PREMIUM) i/lub liczby stanowisk - w
dowolnym momencie. Rozwiązujesz problem dostosowania systemu informatycznego do sezonowości
sprzedaży.Optymalizujesz koszty - niższa konfiguracja, niższa opłata.
Zawsze masz prawo do najnowszej wersji programu. Brak jakichkolwiek kosztów ukrytych (np.
aktualizacje przy zmianach przepisów).

Cena licencji na jedno stanowisko:

Cena*

Koszt miesięczny

ILUO Biznes START

180,-

15,-

ILUO Biznes KOMFORT

350,-

29,-

ILUO Biznes PREMIUM

550,-

46,-

ILUO Biznes ULTIMA

Tel.

Wariant

* Cena licencji rocznej. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)

Opłaty za dostęp do konta w chmurze Microsoft (Windows Azure) są całkowicie niezależne od opłat za licencję
programu. Dotyczą tylko tych użytkowników, którzy chcą pracować w chmurze przy wykorzystaniu połączenia
internetowego. Praca w chmurze daje dostęp do danych w dowolnym miejscu przez 24 godziny na dobę.
Użytkownik nie ponosi kosztów inwestycji w serwery, oprogramowanie i administrację. Ceny za użytkowanie
chmury kształtują się następująco:

Wariant

Cena**

do 3 stanowisk

90,-

75,- Promocja!

każde następne stanowisko

25,-

20,- Promocja!

** Cena netto za 1 miesiąc.
W celu udostępnienia konta w chmurze prosimy o kontakt z ILUO. Ceny zostały skalkulowane w oparciu o
średnie, miesięczne zużycie zasobów Microsoft Azure przy stosunkowo intensywnym korzystaniu z usługi. W
wyjątkowych sytuacjach może jednak okazać się, że rzeczywiste wykorzystanie usługi będzie przekraczało
zaproponowane przez nas wartości. Zastrzegamy sobie w tym przypadku prawo do renegocjacji ceny.

Więcej informacji pod nr tel. 25 787 36 89 lub

