
Dzień Dobry, 

W WELL DONE sp. z o.o. wierzymy że nowoczesne metody zarządzania oparte na 
metodologii LEAN MANAGEMENT pozwalają na sprawne funkcjonowanie nie tylko 
dużych korporacji dysponujących „wielkimi budżetami”. Działamy, aby wyposażyć 10 tys. 
polskich organizacji w kompletne, skonfigurowane narzędzie zapewniające systemową 
minimalizację strat. 

Nasza aplikacja Bricksis.com została zaprojektowana przez księgowego z blisko 20 
letnim doświadczeniem biznesowym. Początkowo stworzona   na potrzeby własnego 
biura rachunkowego, niewiele później zaczęła wspierać pracę kolejnych. 

W Bricksis.com skupiamy się obecnie na branży księgowej, ale narzędzie może być z 
powodzeniem wdrażane również w innych przedsiębiorstwach. 

DOBRZE ZAPROJEKTOWANY I ZARZĄDZANY PROCES
JEDNOCZY LUDZI WOKÓŁ ISTOTNYCH IDEII.



JAK BRICKSIS.COM WSPIERA PRACĘ KSIĘGOWEGO?

Do dyspozycji naszego klienta oddajemy skonfigurowaną tablicę, na której umieszczeni 
są wszyscy klienci i zadania, które dla danego klienta są do wykonania w konkretnej 
przestrzeni czasowej (np. miesiąc obrachunkowy). 

W zależności od potrzeb lub rodzaju klienta, tablica może być podzielona na różne 
projekty, jednak to zależy od wyboru danego Biura. W zależności od wielkości Biura i 
sposobu zorganizowania w nim zadań, księgowy może pracować z tablicą samodzielnie, 
tylko z wybranymi członkami zespołu lub z wszystkimi pracownikami w firmie. 

Jednym słowem, Biuro określa swoje potrzeby a my tak dostosowujemy system aby 
spełnił on najbardziej indywidualne oczekiwania. Klienci zdefiniowani w tabeli są min. z 
adresu mailowego, więc po realizacji zadania np. sporządzeniu listy płac bądź rozliczenia 
podatkowego, jednym kliknięciem można nie tylko oznaczyć dane zadanie jako wykonane, 
ale również poinformować klienta o jego wykonaniu w postaci spersonalizowanej 
wiadomości mailowej, w której treści zawarte są wszystkie interesujące klienta informacje.

To co ważne, klient Biura nie musi się nigdzie logować, zakładać żadnego panelu. Jeśli 
dotychczas otrzymywał od Biura wiadomości mailowe np. „z ZUSem” lub wynikami 
podatkowymi dzieje się tak nadal, z tą różnicą że Biuro nie musi poświęcać już czasu na 
pisanie comiesięczne wiadomości dla każdego klienta. 

Jednocześnie tablica stanowi czytelny drogowskaz nie tylko dla księgowego (mówi, jakie 
prace są jeszcze do wykonania), ale również dla właściciela Biura (pokazuje, co i w jaki 
sposób zostało wykonane). 

Nasza tablica (projekt lub projekty) „odlicza czas” do zamknięcia wszystkich aktywności, 
co znacząco poprawia motywację zespołu do wykonania zadań i realizacji celu. To, co 
najważniejsze po wykonaniu całości, właściciel Biura jednym kliknięciem, może powielić 
tablicę na kolejny okres obrachunkowy. Ta zaś precyzyjnie „pamięta” wszystko to, co 
było poprzednio dlatego bez zbędnej straty czasu można przystąpić do realizacji zadań 
w kolejnym cyklu.

JEŻELI ZATEM REPREZENTUJESZ BIURO, KTÓRE:

• nie chce już pisać comiesięcznie maili z „ZUSem i podatkami”;
• nie chce tracić czasu na narady na temat tego, co jest jeszcze jest do zrobienia;
• nie chce oznaczać na kartkach lub w arkuszu kalkulacyjnym wykonanych zadań;
• nie chce stosować pamięci podręcznej w postaci „miliona” żółtych karteczek 
przyklejanych gdzieś na segregatorze lub monitorach;
• chce dodatkowo spersonalizować komunikację uwzględniając wszystkie preferencje 
danego klienta;
• chce poprawić jakość i terminowość wykonywanych zadań;

Jesteśmy gotowi na niezobowiązujące spotkanie,
 na którym pokażemy jakie możliwości daje Bricksis.com



klientów biura pracowników dni na testy
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ILE KOSZTUJE BRICKSIS.COM?

JAK PRACUJEMY W BRICKSIS.COM?

Wdrożenie tablicy dzielimy na następujące etapy: 

Nawigacja i projektowanie wstępne - tutaj zakładamy konto, określamy ilość 
użytkowników wraz z poziomami dostępu, a także ilość projektów i ilość klientów 
w poszczególnych projektach. Ten etap wykonujemy za Biuro i poprzedzamy 
go wywiadem, na którym określa ono swoje potrzeby. Czas trwania to nawet do 
24 godzin od podjęcia decyzji przez Biuro. To etap początkowy i stosunkowo 
krótkotrwały, ale bardzo istotny dla dalszego powodzenia całej akcji.

Od tego momentu możemy swobodnie dzielić się pracą według decyzji danego Biura. Istnieje 
możliwość, dowolnej konfiguracji i podziału zadań, lub ich całkowite wykonanie przez każdą ze Stron. 
Niczego nie narzucamy, a swobodnego wyboru w tym zakresie dokonuje Biuro. W razie potrzeby nasz 
Inżynier Aplikacji zawsze służy pomocą.

Projektowanie procesów - przedstawiamy proponowany proces, Biuro może 
go zaakceptować lub zmienić. Może również wystartować z zaproponowanym 
procesem i modyfikować go w razie potrzeb, pokażemy jakie to proste. 

Dodawanie odbiorców - to czynność stosunkowo prosta, a czas jej wykonania 
zależy od ilości posiadanych przez Biuro klientów. Z naszych doświadczeń wynika, 
że nie potrzeba więcej niż 1 minutę na jednego klienta.

Klasyfikację zachowań w procesie w odniesieniu do danego klienta - czyli 
przyporządkowanie poszczególnych zadań. Ta czynność wykonywana jest 
jednorazowo. Zadanie to jest niezwykle odpowiedzialne, ale proste technicznie. 

Projektowanie komunikacji - etap, w którym projektowane są wszystkie wiadomości 
do klientów Biura. Mamy własny styl wypowiedzi, który można wykorzystać, można 
też całkowicie nadać swój styl. Czas realizacji zależny jest od ilości klientów i trzeba 
założyć że poświęci się nawet kilka minut na jednego klienta. Można to jednak robić 
na bieżąco w pierwszym okresie (w kolejnych system sam zapamięta) lub również 
zlecić to nam. 

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu!
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139zł  
brutto / miesiąc

+ elastyczne koszty wdrożenia

za:


