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Nowy wymiar fakturowania.  
 

Jeżeli szukasz prostego programu do fakturowania o wyjątkowo łatwej 

obsłudze, charakteryzującego się ponadprzeciętna ergonomią, jesteś 

nastawiony na innowacyjnośd i komfort pracy to trafiłeś we właściwe miejsce!  

iFaktury24 to nowoczesna aplikacja, udostępniana Klientom poprzez przeglądarkę internetową. 

Rozwiązanie dedykowane jest mikro i małym firmom poszukującym nowoczesnej i bezpiecznej 

aplikacji do wystawiania dokumentów sprzedażowych online, a także biurom rachunkowym chcącym 

przyspieszyd obsługę swojego klienta. Program wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim 

zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi technologicznych.  

Dostępność. 

iFaktury24 jako usługa dostępna z poziomu 

przeglądarki internetowej pozwala zaoszczędzid czas i 

pieniądze związane z zakupem licencji do innych 

programów. W każdym miejscu, o każdej porze, z 

dowolnego komputera możemy wystawid dokumenty 

handlowe i wysyład je drogą elektroniczną do biura 

rachunkowego – wystarczy tylko się zalogowad na 

stronie www.ifaktury24.pl 

 

 

Nowoczesny i przyjazny interfejs 

użytkownika. 

Przejrzyste okna, intuicyjne zakładanie 

kartotek, wystawianie dokumentów oraz 

duże możliwości modyfikacji wyglądu to 

tylko niektóre zalety aplikacji. Pracę 

najlepiej zacząd od spersonalizowania 

profilu. Zakładka „skonfiguruj system” to 

miejsce gdzie, wpiszesz dane teleadresowe 

firmy widniejące na fakturze oraz 

wybierzesz tło aplikacji (możliwośd 

wczytania swojego pliku graficznego). 

http://www.ifaktury24.pl/
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Podstawowe elementy                 

i funkcjonalności. 

Dodaj kontrahenta – w zakładce 

„Kontrahenci” możesz dodawad, 

edytowad, usuwad, filtrowad listę 

kontrahentów, zobaczyd, którzy 

kontrahenci mają wobec Ciebie 

zaległości finansowe oraz wybrad widok 

listy kontrahentów - tabelaryczny 

widok listy lub graficzny widok 

wizytówek. 

 

Dodaj produkt – w zakładce „Produkty” 

możesz dodawad, edytowad, usuwad 

oraz filtrowad produkty. Podobnie jak 

w przypadku widoku kontrahentów tak 

i tutaj dostępne są dwa rodzaje 

widoków listy produktów: graficzny 

widok kart lub tabelaryczny widok listy.  

 

Wystaw fakturę sprzedaży - w zakładce 

"Faktury sprzedaży" możesz dodawad, 

edytowad, usuwad oraz filtrowad faktury, które następnie są możliwe do wydrukowania do pliku pdf 

(oryginał oraz kopia). Wystawienie faktury możliwe jest od cen netto oraz od cen brutto oraz korekty 

do każdej z nich. 
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Wystaw rachunek - w zakładce "Rachunki" możesz dodawad, edytowad, usuwad oraz filtrowad 

rachunki, a także wydrukowad rachunki do pliku pdf (oryginał oraz kopia).  

Znajdź swojego Księgowego – funkcja umożliwiająca znalezienie Biura Rachunkowego na stronach 

iKsięgowośd24 oraz późniejszego przesyłania faktur przez Internet. 

 

Wyraź swoją opinię - w zakładce 

"Twoja opinia" klient może wyrazid 

swoje zdanie na temat 

funkcjonalności aplikacji oraz 

zasugerowad potrzebne funkcje. 

 

 

 

Integracja z platformą iKsięgowośd24 

 

 

Integracja z iKsięgowość24 - funkcja umożliwiająca szybkie i bezpłatne znalezienie profesjonalnego 

biura rachunkowego oraz późniejsze wysyłanie do niego dokumentów handlowych drogą 

elektroniczną. Wysyłanie dokumentów do wybranego biura jest w pełni zautomatyzowane i trwa 

zaledwie kilka sekund. Biura rachunkowe dostępne w iKsięgowośd24 Premium to sprawdzone 

podmioty oferujące obsługę księgową oraz kadrowo-płacową.  

 

 

 

http://www.iksiegowosc24.pl/BiuraRachunkowe.aspx
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Korzyści dla Klienta 

Niepodważalnymi zaletami programu to ponadprzeciętna ergonomia i prostota obsługi oraz 

przyjazny i nowoczesny interfejs użytkownika. Klient bardzo szybko może wystawid potrzebne 

dokumenty handlowe on-line oraz bezpiecznie komunikowad się z biurem rachunkowym. Dzięki 

dostępowi w modelu 24/7/365 korzystanie z programu jest możliwe praktycznie wszędzie, gdzie jest 

Internet. 

 

Załóż darmowe konto:               www.iFaktury24.pl 

Poznaj iKsięgowośd24:      www.iKsięgowośd24.pl 

Warunki korzystania:  Regulamin iFaktury24.pl 

                                        Skontaktuj się z nami:     kontakt@ifaktury24.pl

 

http://www.ifaktury24.pl/
http://iksiegowosc24.pl/i-Faktury-24(22).aspx
http://iksiegowosc24.pl/Dane/Regulamin_uslugi_ifaktury24.pdf
mailto:kontakt@ifaktury24.pl

