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1. Odczyt dokumentów Pakiet na Start – Wersja 

Online 
 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 miesiąc) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 miesiąc) 

do 10 użytkowników 250,00 zł 250,00 zł 

od 11 do 15 użytkowników 375,00 zł 375,00 zł 

od 16 do 20 użytkowników 440,00 zł 440,00 zł 

od 21 do 30 użytkowników 600,00 zł 600,00 zł 

od 31 do 50 użytkowników 900,00 zł 900,00 zł 

od 51 użytkowników +15 zł / m-c / za użytkownika +15 zł / m-c / za użytkownika 

 

Dodatkowe strony Wysokość opłaty netto 

1000 stron 300,00 zł 

 

 Wysokość opłaty netto 

Odczyt pozycji towarowych + 30% opłaty  

 

Pakiet obejmuje: 

● odnawialny limit miesięczny odczytu stron faktur – 500, 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie na serwerach BrainSHARE Konta SaldeoSMART, 

● archiwizacja dokumentów przez okres Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, max przez okres 5 lat, 

● dodawanie dokumentów księgowych Firmy pod określony miesiąc i rok kalendarzowy, 

● przeglądanie załączonych dokumentów Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● przeglądanie i import listy kontrahentów, 

● kategoryzację i wymiarowanie dokumentów, 

● eksport danych z faktur do programu księgowego używanego przez Firmę, 

● podgląd faktur w programie księgowym, 

● załączanie i podgląd dokumentów przeznaczonych do odczytywania za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART faktur, 

● przeglądanie raportów agregujących informacje z faktur, 

● odczytywanie wyciągów bankowych w formacie PDF, 
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2. Odczyt dokumentów Pakiet na Start – Wersja 

Lokalna 
 

SaldeoSMART – Pakiet Odczytywanie Dokumentów w wersji lokalnej to program do 

odczytywania papierowych i elektronicznych faktur z opcją importu do programu 

księgowego, instalowany na serwerach własnych Firmy. 
 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 rok) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 rok) 

10 użytkowników 13 800,00 zł 20% opłaty pierwszego zakupu 

od 11 użytkowników 
+ 250,00 zł / za każdego kolejnego 

użytkownika 

20% opłaty pierwszego zakupu za 

każdego dodatkowego Użytkownika 

 

 Wysokość opłaty netto 

Odczyt pozycji towarowych + 30% opłaty  

 

Pakiet obejmuje: 

● odnawialny limit miesięczny odczytu stron faktur – 5 000, 

● Aktualizacje Systemu w ciągu pierwszym 12 miesięcy (realizowane max. 4 razy), 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● dodawanie dokumentów księgowych Firmy pod określony miesiąc i rok kalendarzowy, 

● przeglądanie załączonych dokumentów Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● przeglądanie i import listy kontrahentów, 

● kategoryzację i wymiarowanie dokumentów, 

● eksport danych z faktur do programu księgowego używanego przez Firmę, 

● podgląd faktur w programie księgowym, 

● załączanie i podgląd dokumentów przeznaczonych do odczytywania za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT, 

● dostęp do aplikacji SaldeoAGENT (do pracy terminalowej), 

● komunikacja po API, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART faktur, 

● przeglądanie raportów agregujących informacje z faktur, 

● odczytywanie wyciągów bankowych w formacie PDF, 

● dostęp do angielskiej wersji aplikacji. 

 

W celu rozwoju Systemu SaldeoSMART oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia jego awarii firma Brainshare IT sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany i aktualizacje Systemu SaldeoSMART - 

ok. 4 razy w roku. Przerwy te będą się odbywały w miarę możliwości w godzinach popołudniowych (pomiędzy godziną 17 i 20) i przeciętnie 

trwają ok. 15 min. 
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3. Odczyt dokumentów – Wersja Serwerowa 
 

SaldeoSMART – Pakiet Odczytywanie Dokumentów w wersji serwerowej to program do 

odczytywania papierowych i elektronicznych faktur z opcją importu do programu 

księgowego, instalowany na dedykowanym serwerze. 
 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 rok) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 rok) 

10 użytkowników 22 790,00 zł 20% opłaty pierwszego zakupu 

od 11 użytkowników 
+ 250,00 zł / za każdego kolejnego 

użytkownika 

20% opłaty pierwszego zakupu za 

każdego dodatkowego Użytkownika 

 

 Wysokość opłaty netto 

Odczyt pozycji towarowych + 30% opłaty  

 

Pakiet obejmuje: 

● odnawialny limit miesięczny odczytu stron faktur – 5 000, 

● Aktualizacje Systemu w ciągu pierwszym 12 miesięcy (realizowane max. 4 razy), 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● dodawanie dokumentów księgowych Firmy pod określony miesiąc i rok kalendarzowy, 

● przeglądanie załączonych dokumentów Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● przeglądanie i import listy kontrahentów, 

● kategoryzację i wymiarowanie dokumentów, 

● eksport danych z faktur do programu księgowego używanego przez Firmę, 

● podgląd faktur w programie księgowym, 

● załączanie i podgląd dokumentów przeznaczonych do odczytywania za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT, 

● dostęp do aplikacji SaldeoAGENT (do pracy terminalowej), 

● komunikacja po API, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART faktur, 

● przeglądanie raportów agregujących informacje z faktur, 

● odczytywanie wyciągów bankowych w formacie PDF, 

● dostęp do angielskiej wersji aplikacji. 

 

W celu rozwoju Systemu SaldeoSMART oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia jego awarii firma Brainshare IT sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany i aktualizacje Systemu SaldeoSMART - 

ok. 4 razy w roku. Przerwy te będą się odbywały w miarę możliwości w godzinach popołudniowych (pomiędzy godziną 17 i 20) i przeciętnie 

trwają ok. 15 min. 
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4. Odczyt dokumentów Pakiet Korporacyjny – 

Wersja Online  
 

Dla firm zależnych kapitałowo 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 miesiąc) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 miesiąc) 

do 10 użytkowników 375,00 zł 375,00 zł 

od 11 do 15 użytkowników 560,00 zł 560,00 zł 

od 16 do 20 użytkowników 660,00 zł 660,00 zł 

od 21 do 30 użytkowników 900,00 zł 900,00 zł 

od 31 do 50 użytkowników 1 350,00 zł 1 350,00 zł 

od 51 użytkowników +25 zł / m-c / za użytkownika +25 zł / m-c / za użytkownika 

 

Dodatkowe strony Wysokość opłaty netto 

1000 stron 300,00 zł 

 

 Wysokość opłaty netto 

Odczyt pozycji towarowych + 30% opłaty  

 

Pakiet obejmuje: 

● odnawialny limit miesięczny odczytu stron faktur – 1000, 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie na serwerach BrainSHARE Konta SaldeoSMART, 

● archiwizacja dokumentów przez okres obowiązywania Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, 

maksymalnie przez okres 5 lat, 

● dodawanie dokumentów księgowych Firmy pod określony miesiąc i rok kalendarzowy, 

● przeglądanie załączonych dokumentów Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● przeglądanie i import listy kontrahentów, 

● kategoryzację i wymiarowanie dokumentów, 

● eksport danych z faktur do programu księgowego używanego przez Firmę, 

● podgląd faktur w programie księgowym, 

● załączanie i podgląd dokumentów przeznaczonych do odczytywania za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART faktur, 

● przeglądanie raportów agregujących informacje z faktur, 

● odczytywanie wyciągów bankowych w formacie PDF, 
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5. Obieg dokumentów Pakiet Profesjonalny – 

Wersja Online 
 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 miesiąc) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 miesiąc) 

do 10 użytkowników 450,00 zł 450,00 zł 

od 11 do 15 użytkowników 675,00 zł 675,00 zł 

od 16 do 20 użytkowników 800,00 zł 800,00 zł 

od 21 do 30 użytkowników 1 050,00 zł 1 050,00 zł 

od 31 do 50 użytkowników 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

od 51 użytkowników +25 zł / m-c / za użytkownika +25 zł / m-c / za użytkownika 

 

Dodatkowe strony Wysokość opłaty netto 

1000 stron 300,00 zł 
 

 Wysokość opłaty netto 

Odczyt pozycji towarowych + 30% opłaty  

 

Pakiet obejmuje: 

● odnawialny limit miesięczny odczytu stron faktur – 1000, 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie na serwerach BrainSHARE Konta SaldeoSMART, 

● archiwizacja dokumentów przez okres obowiązywania Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, 

● dodawanie dokumentów księgowych Firmy pod określony miesiąc i rok kalendarzowy, 

● przeglądanie załączonych dokumentów Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● tworzenie własnych typów dokumentów w ramach typów dostępnych na Koncie SaldeoSMART, 

● tworzenie grup użytkowników i nadawanie im uprawnień, 

● konfigurowanie obiegów dokumentów dla utworzonych typów zgodnie z zasadami na Koncie SaldeoSMART, 

● przeglądanie historii zmian dokonanych na dokumentach załączonych do Konta SaldeoSMART, 

● dodawanie załączników i wiązanie pomiędzy sobą dokumentów dodanych do Konta SaldeoSMART, 

● przeglądanie i import listy kontrahentów, 

● kategoryzację i wymiarowanie dokumentów, 

● eksport danych z faktur do programu księgowego oraz podgląd faktur w programie księgowym, 

● załączanie i podgląd dokumentów przeznaczonych do odczytywania za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART faktur, 

● odczytywanie wyciągów bankowych w formacie PDF,. 
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6. Obieg dokumentów Pakiet Profesjonalny – 

Wersja Lokalna 
 

SaldeoSMART – Pakiet Obieg Dokumentów w wersji lokalnej to program do tworzenia 

indywidualnych obiegów dokumentów wraz z odczytywaniem papierowych i elektronicznych 

faktur oraz opcją importu do programu księgowego, instalowany na serwerach własnych. 

 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 rok) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 rok) 

20 użytkowników 19 500,00 zł 20% opłaty pierwszego zakupu 

od 21 użytkowników 
+ 300,00 zł / za każdego  

kolejnego użytkownika 

20% opłaty pierwszego zakupu za 

każdego dodatkowego Użytkownika 
 

 Wysokość opłaty netto 

Odczyt pozycji towarowych + 30% opłaty  

 

Pakiet obejmuje: 

● odnawialny limit miesięczny odczytu stron faktur – 10 000, 

● Aktualizacje Systemu w ciągu pierwszym 12 miesięcy (realizowane max. 4 razy), 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● dodawanie dokumentów księgowych Firmy pod określony miesiąc i rok kalendarzowy, 

● przeglądanie załączonych dokumentów Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● tworzenie własnych typów dokumentów w ramach typów dostępnych w Systemie SaldeoSMART, 

● tworzenie grup użytkowników i nadawanie im uprawnień, 

● konfigurowanie obiegów dokumentów dla utworzonych typów zgodnie z zasadami konfiguracji 

● przeglądanie Historii zmian dokonanych na dokumentach załączonych do Systemu SaldeoSMART, 

● dodawanie załączników i wiązanie pomiędzy sobą dokumentów dodanych do Systemu SaldeoSMART, 

● przeglądanie i import listy kontrahentów, 

● kategoryzację i wymiarowanie dokumentów, 

● eksport danych z faktur do programu księgowego używanego przez Firmę, 

● podgląd faktur w programie księgowym, 

● załączanie i podgląd dokumentów przeznaczonych do odczytywania za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT, 

● komunikacja po API, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART faktur, 

● odczytywanie wyciągów bankowych w formacie PDF, 

 

W celu rozwoju Systemu SaldeoSMART oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia jego awarii firma Brainshare IT sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany i aktualizacje Systemu SaldeoSMART - 

ok. 4 razy w roku. Przerwy te będą się odbywały w miarę możliwości w godzinach popołudniowych (pomiędzy 17 i 20) i przeciętnie trwają 

ok. 15 min. 
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7. Obieg dokumentów Pakiet Korporacyjny – 

Wersja Online 

Dla firm zależnych kapitałowo 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 miesiąc) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 miesiąc) 

do 10 użytkowników 675,00 zł 675,00 zł 

od 11 do 15 użytkowników 1 015,00 zł 1 015,00 zł 

od 16 do 20 użytkowników 1 200,00 zł 1 200,00 zł 

od 21 do 30 użytkowników 1 575,00 zł 1 575,00 zł 

od 31 do 50 użytkowników 2 250,00 zł 2 250,00 zł 

od 51 użytkowników +35 zł / m-c / za użytkownika +35 zł / m-c / za użytkownika 
 

Dodatkowe strony Wysokość opłaty netto 

1000 stron 300,00 zł 

 

 Wysokość opłaty netto 

Odczyt pozycji towarowych + 30% opłaty  

 

Pakiet obejmuje: 

● odnawialny limit miesięczny odczytu stron faktur – 2000, 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie na serwerach BrainSHARE Konta SaldeoSMART, 

● archiwizacja dokumentów przez okres obowiązywania Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, 

● dodawanie dokumentów księgowych Firmy pod określony miesiąc i rok kalendarzowy, 

● przeglądanie załączonych dokumentów Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● tworzenie własnych typów dokumentów w ramach typów dostępnych na Koncie SaldeoSMART, 

● tworzenie grup użytkowników i nadawanie im uprawnień, 

● konfigurowanie obiegów dokumentów zgodnie z zasadami konfiguracji dostępnymi na Koncie Saldeo, 

● przeglądanie historii zmian dokonanych na dokumentach załączonych do Konta SaldeoSMART, 

● dodawanie załączników i wiązanie pomiędzy sobą dokumentów dodanych do Konta SaldeoSMART, 

● przeglądanie i import listy kontrahentów, 

● kategoryzację i wymiarowanie dokumentów, 

● eksport danych z faktur do programu księgowego oraz podgląd faktur w programie księgowym, 

● załączanie i podgląd dokumentów przeznaczonych do odczytywania za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART faktur, 

● odczytywanie wyciągów bankowych w formacie PDF, 
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8. Obieg dokumentów Pakiet Korporacyjny – 

Wersja Lokalna 
 

SaldeoSMART dla Firm – Pakiet „Korporacyjny” to nowoczesna aplikacja do 

elektronicznego archiwum dokumentów wyposażona w inteligentny system odczytywania 

danych ze skanów faktur, ich obieg i import faktur do programu księgowego, zainstalowany 

na serwerach własnych Firmy. 
 
Dla firm zależnych kapitałowo 

 

 Wysokość opłaty netto 

Ilość stron do odczytu 

Dla 30 Użytkowników 

Pierwsza aktywacja 

(1 rok) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 rok) 

100 000 stron 29 500,00 zł 20% opłaty pierwszego zakupu 

250 000 stron 39 500,00 zł 20% opłaty pierwszego zakupu 

 

 Wysokość opłaty netto 

Dodatkowi użytkownicy 

powyżej 30 

Pierwsza aktywacja 

(1 rok) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 rok) 

Przy wersji 100 000 stron 
+ 300,00 / za każdego kolejnego 

Użytkownika 

20% opłaty pierwszego zakupu za 

każdego dodatkowego Użytkownika 

Przy wersji 250 000 stron 
+ 280,00 / za każdego kolejnego 

Użytkownika 

20% opłaty pierwszego zakupu za 

każdego dodatkowego Użytkownika 

 

Dodatkowe strony Wysokość opłaty netto 

100 000 stron 6 000,00 zł 

250 000 stron 12 500,00 zł 

 

 Wysokość opłaty netto 

Odczyt pozycji towarowych + 30% opłaty  
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Pakiet obejmuje: 

● rozpoznanie zadeklarowanej ilości stron faktur, 

● Aktualizacje Systemu w ciągu pierwszym 12 miesięcy (realizowane max. 4 razy), 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● możliwość udostępniania Systemu SaldeoSMART zgodnie z dokumentem Warunki Korzystania z Systemu 

   SaldeoSMART, 

● dodawanie dokumentów księgowych Firmy pod określony miesiąc i rok kalendarzowy, 

● przeglądanie załączonych dokumentów Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● tworzenie własnych typów dokumentów w ramach typów dostępnych w Systemie SaldeoSMART, 

● tworzenie grup użytkowników i nadawanie im uprawnień, 

● konfigurowanie obiegów dokumentów dla utworzonych typów zgodnie z zasadami konfiguracji dostępnymi w 

   Systemie SaldeoSMART, 

● przeglądanie historii zmian dokonanych na dokumentach załączonych do Systemu SaldeoSMART, 

● dodawanie załączników i wiązanie pomiędzy sobą dokumentów dodanych do Systemu SaldeoSMART, 

● przeglądanie i import listy kontrahentów, 

● kategoryzację i wymiarowanie dokumentów, 

● eksport danych z faktur do programu księgowego używanego przez Firmę, 

● podgląd faktur w programie księgowym, 

● załączanie i podgląd dokumentów przeznaczonych do odczytywania za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT, 

● dostęp do aplikacji SaldeoAGENT (do pracy terminalowej), 

● komunikacja po API, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART faktur, 

● przeglądanie raportów agregujących informacje z faktur, 

● odczytywanie wyciągów bankowych w formacie PDF, 

● dostęp do angielskiej wersji aplikacji. 

 

W celu rozwoju Systemu SaldeoSMART oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia jego awarii firma Brainshare IT sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany i aktualizacje Systemu SaldeoSMART - 

ok. 4 razy w roku. Przerwy te będą się odbywały w miarę możliwości w godzinach popołudniowych (pomiędzy godziną 17 i 20) i przeciętnie 

trwają ok. 15 min. 
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9. Panel Pracownika (Zaliczki Pracownicze) – 

Wersja Online 
 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 miesiąc) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 miesiąc) 

do 10 użytkowników 50,00 zł 50,00 zł 

od 11 do 20 użytkowników 80,00 zł 80,00 zł 

od 21 do 50 użytkowników 150,00 zł 150,00 zł 

od 51 do 100 użytkowników 225,00 zł 225,00 zł 

od 101 do 250 użytkowników 450,00 zł 450,00 zł 

od 251 użytkowników 600,00 zł 600,00 zł 

 

Firmy, które posiadają zakupiony dowolny inny Pakiet SaldeoSMART w wersji online mogą zakupić 

Panel Pracownika – Zaliczki pracownicze w wersji online z rabatem 50% 

 
 

Pakiet obejmuje: 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez danego pracownika lub przez uprawnionych Użytkowników, 

● przeglądanie zaliczek i wydatków własnych oraz posiadanych Podwładnych, 

● możliwość akceptacji zaliczek i wydatków przez uprawnionych Przełożonych, 

● tworzenie rozliczeń zaliczek i wydatków przez uprawnionych Użytkowników, 

● generowanie rozliczeń do PDF, 

● automatyczne aktualizacje, 

● tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie na serwerach BrainSHARE Konta SaldeoSMART, 

● archiwizacja dokumentów przez okres obowiązywania Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, 

● dostęp do angielskiej wersji aplikacji. 
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10. Panel Pracownika (Zaliczki Pracownicze) 

– Wersja Lokalna 
 

SaldeoSMART – Pakiet Panel Pracownika – Zaliczki Pracownicze to program do 

zarządzania i rozliczania zaliczek oraz dokonanych wydatków, instalowany na serwerach 

własnych Firmy. 

 
 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 miesiąc) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 miesiąc) 

100 użytkowników 6 000,00 zł 
20% opłaty pierwszego zakupu za 

każdego dodatkowego Użytkownika 

od 101 użytkowników 9 000,00 zł 
20% opłaty pierwszego zakupu za 

każdego dodatkowego Użytkownika 

 

Firmy, które posiadają zakupiony dowolny inny Pakiet SaldeoSMART w wersji lokalnej mogą zakupić 

Panel Pracownika – Zaliczki pracownicze w wersji lokalnej z rabatem 50%. 

 

 

Pakiet obejmuje: 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez danego pracownika lub przez uprawnionych Użytkowników, 

● przeglądanie zaliczek i wydatków własnych oraz posiadanych Podwładnych, 

● możliwość akceptacji zaliczek i wydatków przez uprawnionych Przełożonych, 

● tworzenie rozliczeń zaliczek i wydatków przez uprawnionych Użytkowników, 

● generowanie rozliczeń do PDF, 

● Aktualizacje Systemu w ciągu pierwszym 12 miesięcy (realizowane max. 4 razy), 

● dostęp do angielskiej wersji aplikacji. 

 

 

 

W celu rozwoju Systemu SaldeoSMART oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia jego awarii firma Brainshare IT sp. z 

o.o. z siedzibą w Krakowie przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany i 

aktualizacje Systemu SaldeoSMART - ok. 4 razy w roku. Przerwy te będą się odbywały w miarę możliwości w godzinach 

popołudniowych (pomiędzy godziną 17 i 20) i przeciętnie trwają ok. 15 min. 
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11. Panel Pracownika (Zaliczki Pracownicze) 

Pakiet Korporacyjny – Wersja Online  
 

Dla firm zależnych kapitałowo 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 miesiąc) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 miesiąc) 

do 10 użytkowników 75,00 zł 75,00 zł 

od 11 do 20 użytkowników 120,00 zł 120,00 zł 

od 21 do 50 użytkowników 225,00 zł 225,00 zł 

od 51 do 100 użytkowników 335,00 zł 335,00 zł 

od 101 do 250 użytkowników 675,00 zł 675,00 zł 

od 251 użytkowników 900,00 zł 900,00 zł 

 

Firmy, które posiadają zakupiony dowolny inny Pakiet SaldeoSMART w wersji online mogą zakupić 

Panel Pracownika – Zaliczki pracownicze w wersji online z rabatem 50%. 

 

 

Pakiet obejmuje: 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez danego pracownika lub przez uprawnionych Użytkowników, 

● przeglądanie zaliczek i wydatków własnych oraz posiadanych Podwładnych, 

● możliwość akceptacji zaliczek i wydatków przez uprawnionych Przełożonych, 

● tworzenie rozliczeń zaliczek i wydatków przez uprawnionych Użytkowników, 

● generowanie rozliczeń do PDF, 

● automatyczne aktualizacje, 

● tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie na serwerach BrainSHARE Konta SaldeoSMART, 

● archiwizacja dokumentów przez okres obowiązywania Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, 

● dostęp do angielskiej wersji aplikacji. 
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12. Panel Pracownika (Zaliczki Pracownicze) 

Pakiet Korporacyjny – Wersja Lokalna  
 

SaldeoSMART – Pakiet Panel Pracownika – Zaliczki Pracownicze to program do 

zarządzania i rozliczania zaliczek oraz dokonanych wydatków, instalowany na serwerach 

własnych Firmy. 

 
Dla firm zależnych kapitałowo 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 miesiąc) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 miesiąc) 

100 użytkowników 9 000,00 zł 
20% opłaty pierwszego zakupu za 

każdego dodatkowego Użytkownika 

od 101 użytkowników 13 500,00 zł 
20% opłaty pierwszego zakupu za 

każdego dodatkowego Użytkownika 

 

Firmy, które posiadają zakupiony dowolny inny Pakiet SaldeoSMART w wersji lokalnej mogą zakupić 

Panel Pracownika – Zaliczki pracownicze w wersji lokalnej z rabatem 50%. 

 

Pakiet obejmuje: 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez danego pracownika lub przez uprawnionych Użytkowników, 

● przeglądanie zaliczek i wydatków własnych oraz posiadanych Podwładnych, 

● możliwość akceptacji zaliczek i wydatków przez uprawnionych Przełożonych, 

● tworzenie rozliczeń zaliczek i wydatków przez uprawnionych Użytkowników, 

● generowanie rozliczeń do PDF, 

● Aktualizacje Systemu w ciągu pierwszym 12 miesięcy (realizowane max. 4 razy), 

● dostęp do angielskiej wersji aplikacji. 

 

 

W celu rozwoju Systemu SaldeoSMART oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia jego awarii firma Brainshare IT sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany i aktualizacje Systemu SaldeoSMART - 

ok. 4 razy w roku. Przerwy te będą się odbywały w miarę możliwości w godzinach popołudniowych (pomiędzy godziną 17 i 20) i przeciętnie 

trwają ok. 15 min. 
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13. Moja Firma – Wersja Online 
 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 miesiąc) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 miesiąc) 

do 3 użytkowników 199,00 zł 199,00 zł 

od 4 do 10 użytkowników 399,00 zł 399,00 zł 

od 11 użytkowników + 30 zł / rok / za użytkownika + 30 zł / rok / za użytkownika 

 
Pakiet obejmuje: 

● dodawanie dokumentów pod określony miesiąc i rok kalendarzowy (do 1GB przestrzeni dyskowej), 

● odnawialny limit miesięczny odczytu stron faktur - 20 , 

● przeglądanie załączonych dokumentów i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART faktur, 

● archiwizacja dokumentów przez okres obowiązywania Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, 

    maksymalnie przez okres 5 lat, 

● wystawianie dostępnych w ramach funkcjonalności Konta SaldeoSMART rodzajów faktur 

● przeglądanie wystawionych faktur Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● wyszukiwanie faktur według dostępnych w wyszukiwarce kryteriów, 

● kontrola płatności wystawionych faktur lub rachunków, 

● wysyłanie wiadomości email do kontrahentów o zaległościach w płatności faktur według wbudowanego 

    wzorca, 

● tworzenie i przeglądanie listy kontrahentów, 

● tworzenie i przeglądanie listy towarów / usług, 

● wystawianie dostępnych w ramach funkcjonalności Konta SaldeoSMART rodzajów dokumentów kasowych, 

● przeglądanie, wyszukiwanie i pobieranie wystawionych dokumentów kasowych, 

● tworzenie i przeglądanie listy pracowników Firmy (e-teczki), 

● dodawanie i przeglądanie dokumentów kadrowych Firmy (e-teczki), 

● przeglądanie rozliczenia bieżącego dotyczącego wystawionych faktur oraz załączonych dokumentów, 

● tworzenia Kont Użytkowników zgodnie z zadeklarowaną ilością, 

● automatyczne aktualizacje, 

● tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie na serwerach BrainSHARE Konta SaldeoSMART, 

● dostęp do angielskiej wersji aplikacji. 
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14. Moja Firma Plus – Wersja Online 
 

Pakiet dla jednej firmy lub firm zależnych kapitałowo 

 Wysokość opłaty netto 

Liczba Użytkowników 
Pierwsza aktywacja 

(1 miesiąc) 

Przedłużenie aktywacji 

(1 miesiąc) 

do 10 użytkowników 139,00 zł 139,00 zł 

od 11 do 20 użytkowników 249,00 zł 249,00 zł 

od 21 do 30 użytkowników 319,00 zł 319,00 zł 

od 31 użytkowników + 10 zł / za użytkownika + 10 zł / za użytkownika 

 
 

 

Pakiet obejmuje: 

● odnawialny limit miesięczny odczytu stron - 100 (brak możliwości dokupienia dodatkowych stron miesięcznie 

● dodawanie dokumentów księgowych Firmy pod określony miesiąc i rok kalendarzowy, 

● przeglądanie załączonych dokumentów Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● przeglądanie i import listy kontrahentów, 

● kategoryzację i wymiarowanie dokumentów, 

● podgląd faktur w programie księgowym, 

● odczytywanie wyciągów bankowych w formacie PDF 

● eksport danych z faktur do programu księgowego używanego przez Firmę, 

● załączanie i podgląd dokumentów przeznaczonych do odczytywania za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART faktur, 

● archiwizacja dokumentów przez okres obowiązywania Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, 

    maksymalnie przez okres 5 lat, 

● wystawianie dostępnych w ramach funkcjonalności Konta SaldeoSMART rodzajów faktur 

● przeglądanie wystawionych faktur Firmy i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● wyszukiwanie faktur według dostępnych w wyszukiwarce kryteriów, 

● kontrola płatności wystawionych faktur lub rachunków, 

● wysyłanie email do kontrahentów o zaległościach w płatności faktur według wbudowanego wzorca, 

● tworzenie i przeglądanie listy towarów / usług, 

● wystawianie dostępnych w ramach funkcjonalności Konta SaldeoSMART rodzajów dokumentów kasowych, 

● przeglądanie, wyszukiwanie i pobieranie wystawionych dokumentów kasowych, 

● tworzenie i przeglądanie listy pracowników oraz dodawanie i dokumentów kadrowych Firmy (e-teczki), 

● przeglądanie rozliczenia bieżącego dotyczącego wystawionych faktur oraz załączonych dokumentów, 

● tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie na serwerach BrainSHARE Konta SaldeoSMART, 
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15. Panel Kontrahenta – Wersja Online  
 

Pakiet dostępny wyłącznie dla jednej Firmy. 

Pakiet ten jest Bezpłatny. 

Pakiet obejmuje: 

● dostęp do aplikacji w ramach 1 użytkownika systemu, 

● d odawanie do 20 dokumentów księgowych Firmy miesięcznie, 

● odnawialny limit odczytu (OCR) 5 stron faktur miesięcznie, 

● generowanie elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do Konta SaldeoSMART 

faktur, 

● przeglądanie załączonych dokumentów i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP, 

● wystawianie do 5 faktur miesięcznie w ramach rodzajów faktur sprzedaży dostępnych w funkcjonalności 

SaldeoSMART, 

● przeglądanie wystawionych faktur sprzedaży i ich pobieranie do PDF, Excel, ZIP, 

● tworzenie i przeglądanie listy kontrahentów, 

● tworzenie i przeglądanie listy towarów, 

● przeglądanie rozliczenia bieżącego dotyczącego wystawionych faktur oraz załączonych dokumentów, 

● automatyczne aktualizacje, 

● tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie na serwerach BrainSHARE Konta SaldeoSMART, 

● archiwizacja dokumentów przez okres obowiązywania Umowy dostępu do Konta SaldeoSMART, 

maksymalnie 

przez okres 5 lat, 

● dostęp do angielskiej wersji aplikacji. 

 

Pakiet NIE obejmuje: 

● dostępu do API, 

● usług wsparcia telekonsultanta SaldeoSMART, 

● usług wdrożeniowych. 

 

 

Brak aktywności na Koncie przez okres 12 miesięcy powoduje bezpowrotne 

usunięcie Konta i zgromadzonych na nim danych! 


